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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af 

erhverv 

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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DA 

BILAG 

Nr. 105 

SENATET 

 

ORDINÆR SAMLING 2016-2017 

 

17. marts 2017 

 

Beslutning om EU-anliggende 

med begrundet udtalelse 

 

om overensstemmelsen med nærhedsprincippet hvad angår gennemførelsen af 

servicedirektivet i forbindelse med lovregulerede erhverv 

 

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 

overtaget den beslutning, som økonomiudvalget har vedtaget, og som lyder således: 

 

Forslaget til direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af 

erhverv (COM(2016)0822) bør fremme udviklingen af et indre marked for tjenesteydelser. 

 

Denne tekst lægger op til, at medlemsstaterne indfører en forudgående vurdering af alle nye 

lovgivningsmæssige tiltag, der har til formål at fastsætte rammerne for udøvelsen af et 

erhverv. Konklusionerne af evalueringen vil blive meddelt til Kommissionen. De andre 

medlemsstater kan fremsætte bemærkninger. Disse nye bestemmelser kan være begrundet i 

hensynet til samfundsmæssige interesser, navnlig offentlig sikkerhed, offentlig sundhed eller 

forbrugerbeskyttelse Det er udelukket at henvise til rent økonomiske hensyn, og disse 

foranstaltninger skal respektere proportionalitetsprincippet, som garanterer, at de ikke går 

videre, end hvad der er nødvendigt. 

 

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen. 

 

Senatet bemærker følgende: 

 

- Denne tekst gør det muligt for Kommissionen og de andre medlemsstater at fremsætte en 

udtalelse om de bestemmelser, der er vedtaget inden for en national ramme. 

 

- Teksten i COM(2016)0822 finder anvendelse på samtlige lovregulerede erhverv. Disse 

erhverv udøves imidlertid inden for forskellige virksomhedsområder, hvor traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan omfatte særlige regler. 

 

- I henhold til artikel 169 i TEUF kan medlemsstaterne opretholde eller indføre strengere 

beskyttelsesforanstaltninger, såfremt de er forenelige med traktaterne, for at fremme 

forbrugerbeskyttelsen. 

 

- Inden for transportområdet kan der i henhold til artikel 91 i TEUF fastsættes regler om 

adgangsbetingelser, som er baseret på økonomiske hensyn.  

 

- Inden for sundhedsområdet skal Unionens indsats i henhold til artikel 168 respektere 
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medlemsstaternes ansvar, hvilket udelukket enhver anvendelse af 

proportionalitetsprincippet. 

 

- Ifølge artikel 195 i TEUF er enhver form for harmonisering af love og administrative 

bestemmelser inden for turistsektoren udelukket. 

 

Af disse grunde er Senatet af den opfattelse, at forslaget til direktiv COM(2016)0822 ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

 

 

Vedtaget af Senatet den 17. marts 2017. 

 

 

Formanden 

 

Sign.: Gérard LARCHER 

 


