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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês sobre a proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de proporcionalidade a 

realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Senado francês procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta de 

diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

N.º 105 

SENADO 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017 

 

17 de março de 2017 

 

Resolução Europeia 

que contém um parecer fundamentado 

 

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da aplicação da Diretiva “Serviços” 

ao exercício das profissões regulamentadas. 

 

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, quarto e 

quinto parágrafos, do Regimento do Senado, a resolução aprovada pela Comissão dos 

Assuntos Económicos com o seguinte teor: 

 

 

 

A proposta de diretiva relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação 

de nova regulamentação das profissões COM(2016)0822 final deve promover o 

desenvolvimento do mercado internos dos serviços. 

 

Este texto prevê que os Estados-Membros estabeleçam um processo de avaliação prévia de 

qualquer nova regulamentação com vista a enquadrar o exercício de uma profissão. Os 

resultados desta avaliação serão comunicados à Comissão. Os outros Estados-Membros 

podem apresentar as suas observações. Estas novas disposições podem ser decididas por 

razões de interesse geral, nomeadamente de segurança pública, saúde pública ou proteção dos 

consumidores. Ficam excluídas as razões de ordem puramente económica, devendo as 

medidas tomadas respeitar o princípio da proporcionalidade, a fim de garantir que as mesmas 

não vão além do estritamente necessário. 

 

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição, 

 

O Senado faz as seguintes observações: 

 

- Este texto permite que a Comissão e os outros Estados-Membros emitam um parecer sobre 

as disposições adotadas no âmbito nacional; 

 

- O texto COM (2016) 822 final aplica-se a todas as profissões regulamentadas. Ora, estas são 

exercidas em diferentes setores de atividade para os quais o Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (TFUE) pode prever regras específicas; 

 

- O artigo 169.º do TFUE estabelece que os Estados-Membros podem manter ou introduzir 

medidas de proteção mais estritas compatíveis com os Tratados para efeitos de proteção dos 

consumidores; 
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- No setor dos transportes, o artigo 91.º do TFUE prevê o estabelecimento de regras que 

regem as condições de admissão e que podem ser estabelecidas com base em motivos 

económicos; 

 

 

- No domínio da saúde, o artigo 168.º do TFUE prevê que a ação da União é conduzida no 

respeito da responsabilidade dos Estados-Membros, o que exclui a aplicação do princípio da 

proporcionalidade; 

 

- O artigo 195.º do TFUE exclui qualquer harmonização das disposições legislativas e 

regulamentares no setor do turismo. 

 

Por estas razões, o Senado considera que a proposta de diretiva COM (2016)0822 final não 

respeita o princípio da subsidiariedade. 

 

 

Tornou-se resolução do Senado em 17 de março de 2017. 

 

 

O Presidente, 

 

Assinado: Gerard LARCHER 


