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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní 

úpravy povolání 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se výše uvedeného 

návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

Č. 105 

SENÁT 

 

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2016–2017 

 

17. března 2017 

 

Evropské usnesení, 

jehož předmětem je odůvodněné stanovisko 

 

k souladu provádění směrnice „o službách“ – regulovaná povolání se zásadou subsidiarity. 

 

Usnesení přijaté Výborem pro hospodářské záležitosti bylo v následujícím znění přijato jako 

usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu: 

 

návrh směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání 

COM(2016)0822 final musí podporovat rozvoj vnitřního trhu služeb. 

 

Podle tohoto dokumentu členské státy předběžně vyhodnocují každý nový právní předpis, 

který má upravovat výkon povolání. Závěry tohoto hodnocení jsou oznamovány Komisi. 

Ostatní členské státy mohou vznést připomínky. Tyto nové předpisy mohou být 

zdůvodňovány veřejným zájmem, především v oblasti veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví 

nebo ochrany spotřebitelů. Vyloučeny jsou důvody čistě hospodářské povahy, tato opatření 

musí také respektovat zásadu proporcionality, která zaručuje, že nepřekročí rámec toho, co je 

k dosažení daného cíle nezbytné. 

 

S ohledem na článek 88-6 Ústavy 

 

vznáší Senát následující připomínky: 

 

– tento dokument umožňuje Komisi a ostatním členským státům podat stanovisko 

k předpisům přijatým na vnitrostátní úrovni; 

 

– návrh směrnice COM(2016)0822 final se vztahuje na všechna regulovaná povolání. Ta 

jsou však vykonávána v různých odvětvích, pro která Smlouva o fungování Evropské 

unie (SFEU) může stanovovat zvláštní pravidla; 

 

– článek 169 SFEU stanovuje, že členské státy mohou v zájmu ochrany spotřebitelů 

zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření, pokud jsou slučitelná se 

Smlouvami; 

 

– článek 91 SFEU v odvětví dopravy stanovuje zavedení pravidel, která upravují 

podmínky, které mohou být zohledněny s ohledem na ekonomické důvody; 

 

– článek 168 SFEU v oblasti zdraví stanovuje, že při činnosti Unie je uznávána 

odpovědnost členských států, což vylučuje jakékoliv uplatňování zásady proporcionality; 
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– článek 195 SFEU vylučuje harmonizaci právních předpisů v odvětví cestovního ruchu. 

 

Z těchto důvodů má Senát za to, že návrh směrnice COM(2016)0822 final není v souladu se 

zásadou subsidiarity. 

 

 

Přijato jako usnesení Senátu dne 17. března 2017. 

 

 

Předseda 

 

Podpis: Gérard LARCHER 

 


