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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna 

profesiju regulējuma pieņemšanas 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Nr. 105 

SENĀTS 

 

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016–2017) 

 

2017. gada 17. marts 

 

Eiropas lietu rezolūcija ar pamatotu atzinumu 

 

par atbilstību subsidiaritātes principam saistībā ar pakalpojumu direktīvas īstenošanu — 

reglamentētās profesijas 

 

Ekonomikas komitejas pieņemtā rezolūcija, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvusi par 

Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu. 

 

Ar priekšlikumu direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma 

pieņemšanas (COM(2016)0822 final) būtu jāveicina pakalpojumu iekšējā tirgus attīstība. 

 

Priekšlikuma tekstā ir paredzēts, ka dalībvalstis pirms ikviena jauna profesiju regulējuma 

pieņemšanas veic iepriekšēju novērtējumu. Novērtējuma rezultāti ir jāpaziņo Komisijai. 

Pārējās dalībvalstis var iesniegt komentārus. Šos jaunos noteikumus var pieņemt vispārēju 

sabiedrības interešu vārdā, proti, nolūkā nodrošināt sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību 

vai patērētāju aizsardzību. Tiek izslēgti tīri ekonomiska rakstura mērķi, un šiem pasākumiem 

ir jāatbilst proporcionalitātes principam, lai attiecīgie pasākumi nepārsniegtu tos, kas 

vajadzīgi vienīgi konkrētā mērķa sasniegšanai. 

 

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu, 

 

Senāts izklāsta šādus apsvērumus: 

 

- priekšlikuma teksts ļauj Komisijai un pārējām dalībvalstīm sniegt atzinumu par valsts 

līmenī pieņemtiem noteikumiem; 

 

- priekšlikuma COM(2016)0822 final teksts attiecas uz visām reglamentētajām profesijām. 

Tostarp uz tādu nozaru profesijām, uz kurām attiecas īpaši Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) noteikumi; 

 

- LESD 169. pantā ir noteikts, ka patērētāju tiesību aizsardzības nolūkā dalībvalstis var 

ieviest stingrākus aizsargpasākumus, ja tie ir saderīgi ar Līgumiem; 

 

- attiecībā uz transporta nozari LESD 91. pantā ir paredzēta iespēja pieņemt pielaides 

noteikumus, ņemot vērā saimnieciskus apsvērumus; 

 

- attiecībā uz veselības nozari LESD 168. pantā ir noteikts, ka Savienībai, īstenojot savu 

rīcību, ir jāievēro dalībvalstu kompetences, un līdz ar to tiek izslēgts proporcionalitātes 

princips; 
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- LESD 195. pantā ir noteikts, ka tūrisma jomā netiek paredzēta likumdošanas un 

normatīvo aktu saskaņošana. 

 

Šo iemeslu dēļ Senāts uzskata, ka direktīvas priekšlikums COM(2016)0822 final neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

 

 

Šis teksts ir kļuvis par Senāta rezolūciju 2017. gada 17. martā. 

 

 

Priekšsēdētājs 

 

Paraksts: Gérard LARCHER 


