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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A francia Szenátus indokolt véleménye a szakmák új szabályozásának elfogadását 

megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A francia szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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HU 

MELLÉKLET 

Sz.: 105 

SZENÁTUS 

 

2016–2017. ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK 

 

2017. március 17. 

 

Indokolt véleményt megfogalmazó európai állásfoglalás 

 

a szolgáltatási irányelv (szabályozott szakmák) végrehajtásának a szubszidiaritás elvével való 

összhangjáról. 

 

A Szenátus a Gazdasági Ügyek Bizottsága által elfogadott határozat alapján, a Szenátus 

eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében a következő 

állásfoglalást hozza: 

 

A szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak (COM(2016)0822) elő kell mozdítania a 

szolgáltatások belső piacának fejlődését. 

 

A szöveg értelmében a tagállamok előzetes értékelésnek vetnek alá minden olyan új 

rendeletet, amelynek célja egy adott szakma gyakorlásának szabályozása. A Bizottság 

értesítést kap az értékelés eredményeiről. A többi tagállam is tehet észrevételeket. Ezek az új 

rendelkezések abban az esetben alkalmazhatók, ha azt a közérdek, például a közbiztonság, a 

közegészség vagy a fogyasztók védelme megköveteli. A kizárólag gazdasági jellegű indokok 

nem elegendők, és a rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét, 

garantálva, hogy nem haladják meg a szükséges mértéket. 

 

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére, 

 

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi: 

 

- a szöveg lehetővé teszi a Bizottság és a tagállamok számára, hogy véleményezzék a 

nemzeti szinten hozott rendelkezéseket; 

 

- a COM(2016)0822 javaslat valamennyi szabályozott szakmára vonatkozik. Ezek a 

szakmák azonban különféle ágazatokhoz tartoznak, amelyekre vonatkozóan az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) sajátos szabályokat írhat elő; 

 

- az EUMSZ 169. cikke szerint a tagállamok a fogyasztók védelme érdekében 

fenntarthatnak vagy bevezethetnek szigorúbb védintézkedéseket is, amennyiben ezek 

összhangban állnak a szerződésekkel; 

 

- az EUMSZ 91. cikke szerint a közlekedési ágazatban olyan szabályokat is lehet hozni, 

amelyek értelmében gazdasági indokok alapján is lehet fogadási feltételeket 

meghatározni; 
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- az EUMSZ 169. cikke szerint az egészségügy terén az Unió tevékenysége tiszteletben 

tartja a tagállamok felelősségét, ami kizárja az arányosság elvének bármiféle 

alkalmazását; 

 

- az EUMSZ 195. cikke kizárja az idegenforgalmi ágazat törvényi és jogszabályi 

szabályozásának harmonizálását. 

 

Ezen okokból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat 

(COM(2016)0822) nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét. 

 

 

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2017. március 17-én. 

 

 

Az elnök, 

 

aláírás: Gérard LARCHER 

 


