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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014 – 2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

29.3.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní 

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

 

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.  

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

č. 105 

SENÁT 

 

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017 

 

17. marca 2017 

 

Európske uznesenie 

s odôvodneným stanoviskom 

 

k súladu so zásadou subsidiarity, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o službách – regulované 

povolania. 

 

V súlade s článkom 73g ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Senátu sa uznesenie, ktoré prijal 

Výbor pre hospodárske veci, prijíma ako uznesenie Senátu v tomto znení: 

 

Návrh smernice o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní 

COM(2016)0822 final by mal podporovať rozvoj vnútorného trhu so službami. 

 

V tomto texte sa stanovuje, že členské štáty vykonajú predbežné hodnotenie každého nového 

predpisu na reguláciu výkonu určitého povolania. Závery tohto hodnotenia sa oznámia 

Komisii. Ostatné členské štáty môžu predkladať svoje pripomienky. Tieto nové ustanovenia 

môžu byť prijaté z dôvodov verejného záujmu, najmä verejnej bezpečnosti, verejného zdravia 

alebo ochrany spotrebiteľov. Dôvody čisto hospodárskej povahy sú vylúčené a tieto opatrenia 

musia byť v súlade so zásadou proporcionality, ktorá zaručuje, že nejdú nad rámec toho, čo je 

nevyhnutné. 

 

So zreteľom na článok 88-6 ústavy 

 

Senát predkladá tieto pripomienky: 

 

– tento text umožňuje Komisii a ostatným členským štátom vydať stanovisko o 

ustanoveniach prijatých na vnútroštátnej úrovni; 

 

– text COM(2016)0822 final sa vzťahuje na všetky regulované povolania. Tieto sa však 

vykonávajú v rôznych oblastiach činnosti, v prípade ktorých sa v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) môžu stanoviť osobitné pravidlá; 

 

– v článku 169 ZFEÚ sa stanovuje, že členské štáty môžu na ochranu spotrebiteľov 

zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia, pokiaľ sú zlučiteľné so zmluvami; 

 

– v odvetví dopravy sa v článku 91 ZFEÚ stanovuje vytvorenie pravidiel upravujúcich 

podmienky prijímania, ktoré sa môžu prijať na základe hospodárskych dôvodov; 

 

– v oblasti zdravia sa v článku 168 ZFEÚ uvádza, že pri činnosti Únie sa rešpektuje 

zodpovednosť členských štátov, čo vylučuje akékoľvek uplatnenie zásady 

proporcionality; 
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– článok 195 ZFEÚ vylučuje harmonizáciu zákonov a právnych predpisov v odvetví 

cestovného ruchu. 

 

Z týchto dôvodov sa Senát domnieva, že návrh nariadenia COM(20016)0822 final nie je 

v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

 

Prijaté ako uznesenie Senátu 17. marca 2017. 

 

 

predseda 

 

podpis: Gérard LARCHER 


