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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Adunării Naționale franceze referitor la propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de 

proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Adunarea Națională din Franța a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 

propunerea de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

ADUNAREA NAȚIONALĂ 

 

CONSTITUȚIA DIN 4 OCTOMBRIE 1958 

 

A 14-A LEGISLATURĂ 

 

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017 

 

10 martie 2017 

 

 

REZOLUȚIE EUROPEANĂ 

 

 

prezentând un aviz motivat referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu articolul 151-9 din Regulament, este considerată definitivă următoarea 

rezoluție: 

                                                 
 A se vedea numerele: 4529 și 4537. 
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Articol unic 

Adunarea Națională, 

având în vedere articolul 88-6 din Constituție, 

având în vedere articolul 151-9 din Regulamentul Adunării Naționale,  

având în vedere articolele 5 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

având în vedere articolele 6 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere articolul 3 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în 

Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, 

având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 10 

ianuarie 2017 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822), 

întrucât Comisia Europeană consideră că reglementarea prin intermediul „activităților 

rezervate” ar trebui utilizată numai în cazul în care măsurile vizează prevenirea unui risc de 

prejudiciere gravă a unor obiective de interes general; 

întrucât, de asemenea, Comisia consideră că eliminarea restricțiilor disproporționate de acces 

la profesiile reglementate sau de exercitare a acestora nu poate fi realizată de o manieră 

satisfăcătoare de către statele membre; 

întrucât propunerea de directivă extinde sfera de testare a proporționalității la profesiile 

reglementate care relevă de domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE menționate mai 

sus; 

întrucât verificarea propusă a proporționalității ar putea afecta capacitatea statelor membre de 

a impune reglementări în domeniul sănătății sau al turismului;  

întrucât acțiunea Uniunii Europene în domeniul protecției și îmbunătățirii sănătății umane și 

în domeniul turismului trebuie să constituie doar o completare a acțiunilor statelor membre; 

consideră, prin urmare, că propunerea de directivă menționată mai sus nu respectă principiul 

subsidiarității. 

Paris, 10 martie 2017 

Președintele,  
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Semnătura: Claude Bartolone  


