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Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Prawna 
 

4.4.2017 

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Narodowego Francji w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy 

proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 

i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 

przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 

że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

Zgromadzenie Narodowe Francji przekazało zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w 

sprawie wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

ZGROMADZENIE NARODOWE 

 

KONSTYTUCJA Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 1958 R. 

 

CZTERNASTA KADENCJA 

 

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017 

 

dnia 10 marca 2017 r. 

 

 

UCHWAŁA EUROPEJSKA 

 

 

zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy 

proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

(COM(2016)0822 wersja ostateczna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 151–9 Regulaminu uchwałę w poniższym brzmieniu uznano za ostateczną: 

                                                 
 Zob. numery 4529 i 4537. 
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Artykuł pierwszy 

Zgromadzenie Narodowe, 

uwzględniając art. 88–6 Konstytucji, 

uwzględniając art. 151–9 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego,  

uwzględniając art. 5 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej, 

uwzględniając art. 6 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając art. 3 protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, 

uwzględniając protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 

załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 

uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

(COM(2016)0822), 

mając na uwadze, że zdaniem Komisji regulacje w postaci czynności zastrzeżonej należy 

stosować tylko wtedy, gdy środki te mają na celu zapobieganie ryzyku poważnej szkody dla 

celów interesu publicznego; 

mając również na uwadze, że według Komisji państwa członkowskie nie mogą w sposób 

zadowalający wyeliminować nieproporcjonalnych ograniczeń w dostępie do zawodów 

regulowanych lub ich wykonywania; 

mając na uwadze, że wniosek dotyczący dyrektywy rozszerza zakres analizy 

proporcjonalności na zawody regulowane objęte zakresem stosowania ww. dyrektywy 

2005/36/WE; 

mając na uwadze, że proponowana analiza proporcjonalności może uderzać w zdolność 

państw członkowskich do wdrażania przepisów dotyczących zdrowia lub turystyki;  

mając na uwadze, że działania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony i poprawy zdrowia 

ludzkiego oraz w dziedzinie turystyki mogą tylko uzupełniać działania państw 

członkowskich; 

jest zdania, że wspomniany wniosek dotyczący dyrektywy nie jest zgodny z zasadą 

pomocniczości. 

Paryż, dnia 10 marca 2017 r. 

Przewodniczący  
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Podpisano: Claude Bartolone  


