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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

4.4.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoske narodne skupščine glede predloga direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove 

regulacije poklicev 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v osmih tednih od datuma predložitve osnutka zakonodajnega akta 

predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje, v 

katerem navedejo, zakaj po njihovem mnenju zadevni osnutek ni v skladu z načelom 

subsidiarnosti. 

Francoska narodna skupščina je poslala priloženo obrazloženo mnenje o navedenem predlogu 

direktive. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za spoštovanja načela subsidiarnosti 

pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

NARODNA SKUPŠČINA 

 

USTAVA Z DNE 4. OKTOBRA 1958 

 

ŠTIRINAJSTO ZAKONODAJNO OBDOBJE 

 

REDNA SEJA 2016–2017 

 

10. marec 2017 

 

 

EVROPSKA RESOLUCIJA 

 

 

z obrazloženim mnenjem glede skladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822) z 

načelom subsidiarnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu s členom 151-9 Poslovnika je končna vsebina resolucije naslednja: 

 

______________________ 
Glej št. 4529 in 4537. 
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Edini člen 

Narodna skupščina – 

ob upoštevanju člena 88-6 Ustave, 

ob upoštevanju člena 151-9 Poslovnika narodne skupščine, 

ob upoštevanju členov 5 in 7 Pogodbe o Evropski uniji, 

ob upoštevanju členov 6 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju člena 3 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki 

je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen 

Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 

2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 

ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. januarja 2017 o 

preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822), 

ker Evropska komisija meni, da bi se lahko regulacija z rezerviranimi dejavnostmi uporabila 

le, kadar je cilj ukrepov preprečiti resno ogrožanje ciljev javnega interesa; 

ker Evropska komisija obenem meni, da države članice same ne morejo zadovoljivo odpraviti 

nesorazmernih omejitev za začetek opravljanja ali za opravljanje reguliranih poklicev; 

ker naj bi bili s predlogom direktive v preskus sorazmernosti zajeti tudi regulirani poklici, ki 

spadajo v področje uporabe Direktive 2005/36/ES; 

ker bi lahko predlagani preskus sorazmernosti posegal v zmogljivost držav članic za izvajanje 

predpisov na področju zdravja ali turizma; 

ker je lahko ukrepanje Evropske unije na področju varovanja in izboljšanja človekovega 

zdravja ter na področju turizma samo dopolnilo tovrstnemu ukrepanju držav članic – 

meni, da navedeni predlog direktive ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

V Parizu, 10. marca 2017 

Predsednik 

Podpisani: Claude Bartolone 


