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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

29.3.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije 

poklicev 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Francoski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Št. 105 

SENAT 

 

REDNA SEJA 2016–2017 

 

17. marec 2017 

 

Evropska resolucija 

z obrazloženim mnenjem 

 

o skladnosti z načelom subsidiarnosti, kar zadeva izvajanje direktive o storitvah – reguliranih 

poklicih. 

 

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g poslovnika senata je resolucija odbora za ekonomske 

zadeve postala resolucija senata z naslednjo vsebino: 

 

Predlagana direktiva o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev 

(COM(2016)0822) mora spodbujati razvoj notranjega trga storitev. 

 

V njej je določeno, da države članice vsako novo regulacijo poklicev predhodno ocenijo in 

ugotovitve sporočijo Komisiji, druge države članice pa lahko podajo pripombe. Te nove 

določbe se lahko sprejmejo zaradi javnega interesa, zlasti javne varnosti, javnega zdravja ali 

varstva potrošnikov. Izključno gospodarski razlogi so izvzeti, ti ukrepi pa morajo biti skladni 

z načelom sorazmernosti, ki zagotavlja, da ne presegajo tistega, kar je potrebno. 

 

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave 

 

ima senat naslednje pripombe: 

 

 to besedilo omogoča Komisiji in drugim državam članicam, da podajo mnenje o 

določbah, sprejetih na nacionalni ravni; 

 

 predlog COM(2016)0822 se nanaša na vse regulirane poklice. Ker pa se izvajajo v 

različnih sektorjih dejavnosti, so lahko v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) 

zanje določena posebna pravila; 

 

 v členu 169 PDEU je določeno, da lahko države članice zaradi varstva potrošnikov 

ohranijo ali uvedejo strožje zaščitne ukrepe, če so združljivi s Pogodbama; 

 

 za prometni sektor so v členu 91 PDEU določena pravila, ki urejajo pogoje za opravljanje 

prevoza, ki se lahko sprejmejo iz gospodarskih razlogov; 

 

 na področju zdravja je v členu 168 PDEU določeno, da se pri dejavnosti Unije upošteva 

odgovornost držav članic, kar popolnoma izključuje uporabo načela sorazmernosti; 

 

 člen 195 PDEU popolnoma izključuje harmonizacijo zakonov in drugih predpisov na 

področju turizma. 
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Zato senat meni, da predlagana direktiva COM(2016)0822 ni skladna z načelom 

subsidiarnosti. 

 

 

Besedilo je 17. marca 2017 postalo resolucija senata. 

 

 

Predsednik 

 

Podpisani: Gérard LARCHER 

 


