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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

4.4.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Národného zhromaždenia k návrhu 

smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím 

novej regulácie povolaní 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Francúzske Národné zhromaždenie poslalo odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 

smernice pripojené v prílohe . 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE 

 

ÚSTAVA ZO 4. OKTÓBRA 1958 

 

ŠTRNÁSTE VOLEBNÉ OBDOBIE 

 

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017 

 

10. marca 2017 

 

 

EURÓPSKE UZNESENIE 

 

 

o odôvodnenom stanovisku k súladu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste 

proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016)0822) so zásadou 

subsidiarity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa článku 151-9 rokovacieho poriadku je považované za konečné uznesenie v tomto znení: 

                                                 
 pozri čísla: 4529 a 4537. 
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Jediný článok 

Národné zhromaždenie, 

so zreteľom na článok 88-6 ústavy, 

so zreteľom na článok 151-9 rokovacieho poriadku Národného zhromaždenia,  

so zreteľom na články 5 a 7 Zmluvy o Európskej únii, 

so zreteľom na článok 6 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na článok 3 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, 

ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je 

pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 

o uznávaní odborných kvalifikácií, 

so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 10. januára 2017 o teste 

proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016)0822), 

keďže sa Komisia domnieva, že regulácia pomocou vyhradených činností by sa mala použiť 

iba v prípade, že opatrenia sú zamerané na zabránenie vážneho ohrozenia cieľov verejného 

záujmu; 

keďže sa Komisia domnieva, že členské štáty nemôžu uspokojivým spôsobom odstrániť 

neprimerané obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávania; 

keďže  návrh smernice rozširuje rozsah testu proporcionality na regulované povolania, ktoré 

spadajú do rozsahu pôsobnosti  uvedenej smernice 2005/36/ES; 

keďže navrhovaný test proporcionality by mohol mať vplyv na schopnosť členských štátov 

vykonávať právne predpisy v oblasti zdravia alebo cestovného ruchu;  

keďže opatrenia Európskej únie v oblasti ochrany a zlepšenia zdravia ľudí a cestovného ruchu 

majú iba dopĺňať opatrenia členských štátov; 

domnieva sa, že návrh uvedenej smernice nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

V Paríži, 10. marca 2017  

predseda  

podpis: Claude Bartolone  


