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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed 

przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Senat Francji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Nr 105 

SENAT 

 

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017 

 

17 marca 2017 r. 

 

Rezolucja europejska 

zawierająca uzasadnioną opinię 

 

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wprowadzenia dyrektywy „usługowej” 

dotyczącej zawodów regulowanych. 

 

Uchwałą Senatu, podjętą zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, przyjęto 

sporządzoną przez Komisję Spraw Gospodarczych rezolucję o następującym brzmieniu: 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem 

nowych regulacji dotyczących zawodów (COM(2016)0822 final) powinien sprzyjać 

rozwojowi wewnętrznego rynku usług. 

 

W tekście wniosku przewidziano dokonanie przez państwa członkowskie wcześniejszej oceny 

wszystkich nowych przepisów mających na celu określenie ram wykonywania danego 

zawodu. Wnioski z tej oceny mają zostać przekazane Komisji. Państwa członkowskie będą 

mogły przedstawić swe uwagi. Nowe przepisy mogą zostać wprowadzone w interesie 

ogólnym, w szczególności w interesie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego lub ochrony 

konsumentów. Motywy o charakterze czysto gospodarczym są wykluczone, a środki te 

powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności gwarantującą, że nie będą one wykraczać 

poza to, co jest ściśle konieczne do realizacji ich celów. 

 

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji, 

 

Senat przedstawia następujące uwagi: 

 

- tekst wniosku umożliwia Komisji i państwom członkowskim wydanie opinii w sprawie 

przepisów podjętych na szczeblu krajowym;  

 

- tekst COM(2106)0822 final odnosi się do ogółu zawodów regulowanych.  Jednak 

zawody te wykonuje się w różnych sektorach działalności, dla których Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) może przewidywać przepisy szczególne; 

 

- art. 169 TFUE stanowi, że w celu ochrony konsumentów państwa członkowskie mogą 

utrzymać lub ustanowić bardziej rygorystyczne środki ochronne, jeżeli są one zgodne z 

Traktatami; 

 

- w sektorze transportu art. 91 TFUE przewiduje ustanowienie przepisów obejmujących 

warunki dopuszczalności, które mogą zostać wprowadzone ze względów 

ekonomicznych; 
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- w dziedzinie zdrowia art. 168 TFUE przewiduje, że działania Unii są podejmowane przy 

poszanowaniu odpowiedzialności państw członkowskich, co wyklucza jakiekolwiek 

zastosowanie zasady proporcjonalności; 

 

- art.195 TFUE wyklucza wszelką harmonizację przepisów ustawowych i wykonawczych 

w sektorze turystyki. 

 

Z tych też powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący dyrektywy COM(2016)0822 final 

jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

 

Rezolucja przyjęta przez Senat w dniu 17 marca 2017 r. 

 

 

Przewodniczący 

 

Podpisano: Gérard LARCHER 


