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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Prancūzijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 

dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Nr. 105 

SENATAS 

 

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA 

 

2017 m. kovo 17 d. 

 

Rezoliucija Europos klausimais, 

kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė 

 

dėl Paslaugų (reglamentuojamųjų profesijų) direktyvos įgyvendinimo atitikties subsidiarumo 

principui 

 

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato rezoliucija 

priimta pagal Ekonomikos reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys pateikiamas 

toliau. 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų 

reglamentavimo nuostatas (COM(2016)0822 final) turi sudaryti palankias sąlygas paslaugų 

vidaus rinkos kūrimui. 

 

Šiame tekste numatoma, kad valstybės narės, prieš priimdamos naują teisės aktą, kuriame 

būtų ribojama galimybė verstis atitinkama profesija, turi atlikti išankstinį vertinimą.  Šio 

vertinimo išvados turės būti teikiamos Komisijai. Kitos valstybės narės galės pateikti savo 

pastabas. Šios naujos nuostatos gali būti priimamos viešojo intereso, visų pirma viešojo 

saugumo, visuomenės sveikatos ar vartotojų apsaugos, tikslais. Tekste nenumatytos išskirtinai 

ekonominės priežastys, o minėtos priemonės turi atitikti proporcingumo principą, kuriuo 

užtikrinama, kad jomis neviršijama to, kas būtina atitinkamiems tikslams pasiekti. 

 

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu, 

 

Senatas pateikė šias pastabas: 

 

– šis tekstas leidžia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti nuomonę dėl nuostatų, 

priimamų pagal nacionalinę teisę; 

 

– COM(2016)0822 final tekstas taikomas visoms reglamentuojamoms profesijoms, tačiau 

jomis verčiamasi įvairiuose veiklos sektoriuose, kuriems pagal Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) gali būti nustatytos specialiosios taisyklės; 

 

– SESV 169 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės, siekdamos apsaugoti vartojus, gali 

ir toliau laikytis griežtesnių apsaugos priemonių arba nustatyti griežtesnes apsaugos 

priemones, jei šios priemonės atitinka Sutartis; 

 

– SESV 91 straipsnyje nustatyta, kad transporto srityje nustatomos paslaugų teikimo 

sąlygas reglamentuojančios taisyklės, kurios gali būti priimamos remiantis ekonominėmis 

priežastimis; 



 

NP\1121707LT.docx 3/3 PE602.782v01-00 

 LT 

 

– SESV 168 straipsnyje nustatyta, kad sveikatos srityje Sąjunga savo veikloje pripažįsta 

valstybių narių atsakomybę, o tai reiškia, kad visiškai netaikomas proporcingumo 

principas; 

 

– SESV 195 straipsnyje nenumatytas įstatymų ir kitų teisės aktų derinimas turizmo srityje. 

 

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento COM(2016)0822 final 

neatitinka subsidiarumo principo. 

 

 

Senato rezoliucija priimta 2017 m. kovo 17 d. 

 

 

Pirmininkas 

 

Parašas: Gérard LARCHER 

 


