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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο 

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 

οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 

το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γαλλική Γερουσία απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της 

προαναφερθείσας προτάσεως οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αριθ. 105 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016-2017 

 

17 Μαρτίου 2017 

 

Ευρωπαϊκό ψήφισμα 

που περιέχει αιτιολογημένη γνώμη 

 

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της εφαρμογής της οδηγίας 

«υπηρεσίες» – νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, το ψήφισμα που 

ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 

νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων COM(2016)0822 final πρέπει να ευνοεί την 

ανάπτυξη μίας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. 

 

Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει την εφαρμογή από τα κράτη μέλη μίας εκ των προτέρων 

αξιολόγησης κάθε νέας ρύθμισης σχετικά με την άσκηση ενός επαγγέλματος. Τα 

συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα άλλα κράτη 

μέλη θα μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Οι νέες αυτές διατάξεις μπορούν να 

θεσπιστούν για λόγους γενικού συμφέροντος, ιδίως για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια 

υγεία ή την προστασία των καταναλωτών. Οι λόγοι αμιγώς οικονομικής φύσης αποκλείονται, 

και τα μέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν προς την αρχή της αναλογικότητας διασφαλίζοντας 

ότι δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα. 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος, 

 

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 

- Η πρόταση αυτή επιτρέπει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη να διατυπώνουν 

γνώμη σχετικά με διατάξεις που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο· 

 

- η πρόταση COM(2016)0822 final αφορά το σύνολο των νομοθετικά κατοχυρωμένων 

επαγγελμάτων. Ωστόσο, τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται σε διάφορους τομείς 

δραστηριότητας, για τους οποίους η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) ενδέχεται να ορίζει ειδικούς κανόνες· 

 

- το άρθρο 169 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν 

αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, εάν αυτά συμβιβάζονται με τις Συνθήκες, με σκοπό 

την προστασία των καταναλωτών· 

 

- στον τομέα των μεταφορών, το άρθρο 91 ΣΛΕΕ προβλέπει τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
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με τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος, οι οποίοι δύναται να θεσπιστούν για λόγους οικονομικούς· 

 

- στον τομέα της υγείας, το άρθρο 168 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η δράση της Ένωσης σέβεται 

την αρμοδιότητα των κρατών μελών, γεγονός που αποκλείει κάθε εφαρμογή της αρχής 

της αναλογικότητας· 

 

- το άρθρο 195 ΣΛΕΕ αποκλείει κάθε εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών 

διατάξεων στον τομέα του τουρισμού. 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση οδηγίας COM(2016)0822 final δεν 

συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας. 

 

 

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 17 Μαρτίου 2017. 

 

 

Ο Πρόεδρος, 

 

Υπογραφή: Gérard LARCHER 


