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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на 

професии 

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е в 

съответствие с принципа на субсидиарност. 

Сенатът на Френската република е изпратил мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 105 

СЕНАТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА 

 

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 – 2017 г. 

 

17 март 2017 г. 

 

Европейска резолюция, 

придружена от мотивирано становище 

 

относно съответствието с принципа на субсидиарност относно прилагането на 

Директивата за услугите – регулирани професии. 

 

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 

одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със 

следното съдържание: 

 

Предложението за директива относно проверка за пропорционалност преди приемането 

на ново регулиране на професии COM(2016)0822 final трябва да способства за 

развитието на вътрешен пазар на услуги. 

 

Текстът предвижда държавите членки да въведат предварителна оценка на всяко ново 

регулиране, целящо регламентирането на упражняването на дадена професия.  

Резултатите от тази оценка ще бъдат съобщени на Комисията. Останалите държави 

членки ще могат да представят коментарите си. Тези нови разпоредби могат да бъдат 

приети от съображения от общ интерес, по-специално обществена сигурност, 

обществено здраве или защита на потребителите. Съображенията от чисто 

икономически характер се изключват и мерките следва да спазват принципа на 

пропорционалност, който гарантира, че те не надвишават необходимото. 

 

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията, 

 

Сенатът представя следните съображения: 

 

- настоящият текст позволява на Комисията и на останалите държави членки да 

представят становище относно мерките, приети в национален план; 

 

- текстът COM(2016)0822 final се прилага за всички регулирани професии. Те обаче 

се упражняват в различни сектори, за които Договорът за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) може да предвижда специфични правила; 

 

- член 169 от ДФЕС предвижда, че държавите членки могат да запазят или въведат 

по-стриктни мерки за защита на потребителите, ако тези мерки са съвместими с 

Договорите; 

 

- в сектора на транспорта член 91 от ДФЕС предвижда установяването на правила, 

уреждащи условията за извършване на транспортни услуги, които могат да бъдат 
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приети от икономически съображения; 

 

- в областта на здравеопазването член 168 от ДФЕС предвижда, че действията на 

Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите членки, което 

изключва прилагането на принципа на пропорционалност;   

 

- член 195 от ДФЕС изключва всякакво хармонизиране на законовите и 

подзаконовите разпоредби в сектора на туризма. 

 

Поради тези причини Сенатът счита, че предложението за директива COM(2016)0822 

final нарушава принципа на субсидиарност.   

 

 

Прието решение на Сената от 17 март 2017 г.  

 

 

Председателят, 

 

Подпис: Жерар ЛАРШЕ 


