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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado da Assembleia Nacional francesa sobre a proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de 

proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das 

profissões 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

A Assembleia Nacional francesa procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre 

a proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

ASSEMBLEIA NACIONAL 

 

CONSTITUIÇÃO DE 4 DE OUTUBRO DE 1958 

 

14ª LEGISLATURA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017 

 

10 de março de 2017 

 

 

RESOLUÇÃO EUROPEIA 

 

 

que contém um parecer fundamentado sobre a conformidade com o princípio da 

subsidiariedade da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 

teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das 

profissões (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É considerada definitiva, em aplicação do artigo 151.º, n.º 9, do Regimento da Assembleia 

Nacional, a resolução com o seguinte teor: 

                                                 
 Ver os números: 4529 e 4537. 
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Artigo único 

A Assembleia Nacional, 

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição, 

Tendo em conta o artigo 151.º, n.º 9, do Regimento da Assembleia Nacional,  

Tendo em conta os artigos 5.º e 7.º do Tratado da União Europeia, 

Tendo em conta os artigos 6.º e 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o artigo 3.º do Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos parlamentos nacionais na 

União Europeia, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

Tendo em conta o Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, 

Tendo em conta a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, 

Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de 

janeiro de 2017, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de 

nova regulamentação das profissões (COM(2016)0822), 

Considerando que a Comissão Europeia defende que a regulamentação por via de reserva de 

atividades deve ser utilizada apenas nos casos em que as medidas visam impedir o risco de 

danos graves nos objetivos de interesse público. 

Considerando ainda que a Comissão considera que os Estados-Membros não têm capacidade 

para eliminar, de forma satisfatória, as restrições desproporcionadas ao acesso ou ao exercício 

de profissões regulamentadas. 

Considerando que a proposta de diretiva alarga o âmbito do teste de proporcionalidade às 

profissões regulamentadas abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2005/36/CE; 

Considerando que o teste de proporcionalidade sugerido pode afetar a capacidade de 

aplicação de regulamentações em matéria de saúde ou de turismo dos Estados-Membros;  

Considerando que a ação da União nos domínios da proteção e da melhoria da saúde humana 

e do turismo se deve cingir a completar a ação dos Estados-Membros; 

Entende, por conseguinte, que a proposta de diretiva acima referida não está em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade. 

Paris, 10 de março de 2017. 

O Presidente,  
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Assinado: Claude Bartolone  


