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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den franska nationalförsamlingen över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före 

antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822) 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den franska nationalförsamlingen har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 

ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 

för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

NATIONALFÖRSAMLINGEN 

 

KONSTITUTIONEN AV DEN 4 OKTOBER 1958 

 

FJORTONDE VALPERIODEN 

 

ORDINARIE SESSION 2016–2017 

 

10 mars 2017 

 

 

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR 

 

 

med ett motiverat yttrande över överensstämmelsen med subsidiaritetsprincipen i förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny 

reglering av yrken (COM(2016)0822) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tillämpning av artikel 151-9 i arbetsordningen anses resolutionstexten nedan vara 

slutlig. 

                                                 
Se följande nummer: 4529 och 4537. 
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Enda artikel 

Nationalförsamlingen har antagit denna resolution 

med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen, 

med beaktande av artikel 151-9 i nationalförsamlingens arbetsordning,  

med beaktande av artiklarna 5 och 7 i fördraget om Europeiska unionen, 

med beaktande av artiklarna 6 och 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av artikel 3 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska 

unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

med beaktande av protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 

7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, 

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 10 januari 2017 

om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822), 

och av följande skäl:  

 

Europeiska kommissionen anser att reglering genom förbehållande av verksamhet bör 

tillgripas endast om åtgärderna syftar till att förebygga en risk för att allmänintresset ska lida 

allvarlig skada. 

Dessutom anser kommissionen att avlägsnandet av oproportionerliga begränsningar av 

tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken inte i tillräcklig utsträckning kan verkställas av 

medlemsstaterna. 

Genom förslaget till direktiv utvidgas proportionalitetsprövningen till de reglerade yrken som 

omfattas av ovannämnda direktiv 2005/36/EG. 

Den föreslagna proportionalitetsprövningen kan inverka på medlemsstaternas behörighet att 

införa regleringar på området för hälsa eller turism.  

Europeiska unionens åtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa, liksom unionens 

åtgärder på turismområdet, bör endast vara ett komplement till medlemsstaternas. 
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Nationalförsamlingen anser därför att ovannämnda förslag till direktiv inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

Paris den 10 mars 2017 

Talmannen  

Underskrift: Claude Bartolone  


