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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Senatului francez referitor la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de 

proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Senatul francez a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Nr. 105 

SENAT 

 

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017 

 

17 martie 2017 

 

Rezoluție europeană 

conținând un aviz motivat 

 

privind conformitatea cu principiul subsidiarității în cazul punerii în aplicare a Directivei 

„servicii” - profesii reglementate. 

 

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, rezoluția 

adoptată de Comisia pentru afaceri economice, care are următorul conținut, a devenit rezoluție 

a Senatului: 

 

Propunerea de directivă privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea 

unor noi reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822) trebuie să favorizeze 

dezvoltarea unei piețe interne a serviciilor. 

 

Acest text prevede că statele membre realizează o evaluare prealabilă a tuturor noilor 

reglementări privind exercitarea unei profesii. Concluziile acestei evaluări vor fi notificate 

Comisiei. Celelalte state membre își vor putea transmite observațiile. Aceste noi dispoziții pot 

fi adoptate din motive de interes public, în special de siguranță publică, sănătate publică sau 

protecție a consumatorilor. Motivele de ordin pur economic sunt excluse, iar măsurile 

respective trebuie să respecte principiul proporționalității, care garantează că acestea nu 

depășesc ceea ce este necesar. 

 

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție, 

 

Senatul face următoarele observații: 

 

- acest text permite Comisiei și celorlalte state membre să emită un aviz cu privire la 

dispozițiile adoptate într-un cadru național; 

 

- textul COM(2016)0822 se aplică tuturor profesiilor reglementate. Totuși, acestea sunt 

exercitate în diferite sectoare de activitate pentru care Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE) poate prevedea norme specifice; 

 

- articolul 169 din TFUE stipulează că statele membre pot să mențină sau să stabilească 

măsuri de protecție mai stricte dacă sunt compatibile cu tratatele, pentru protecția 

consumatorilor; 

 

- în sectorul transporturilor, articolul 91 din TFUE prevede stabilirea de norme care să 

reglementeze condițiile de admitere ce pot fi adoptate din motive economice; 
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- în domeniul sănătății, articolul 168 din TFUE prevede că acțiunile Uniunii respectă 

responsabilitățile statelor membre, ceea ce exclude orice aplicare a principiului 

proporționalității; 

 

- articolul 195 din TFUE exclude orice armonizare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative din sectorul turismului. 

 

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de directivă COM(2016)0822 nu respectă 

principiul subsidiarității. 

 

 

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 17 martie 2017. 

 

 

Președintele, 

 

Semnătura: Gérard LARCHER 


