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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering 

av yrken 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den franska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 

direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 

för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

Nr 105 

SENATEN 

 

ORDINARIE SESSION 2016–2017 

 

17 mars 2017 

 

Resolution i Europafrågor 

med motiverat yttrande 

 

över förenligheten med subsidiaritetsprincipen vad gäller genomförandet av direktivet om 

reglerade tjänster och yrken. 

 

Den resolution från ekonomiutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som resolution av 

senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning. 

 

Förslaget till direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken 

COM(2016)0822 syftar till att främja utveckling av en inre tjänstemarknad. 

 

I texten föreskrivs att medlemsstaterna ska genomföra en förhandsbedömning av alla nya 

bestämmelser som syftar till att reglera utövandet av ett yrke. Slutsatserna av denna 

bedömning ska meddelas kommissionen. Övriga medlemsstater kan komma med 

kommentarer. Nya bestämmelser kan antas av skäl som gäller allmänintresset, och särskilt 

allmän säkerhet, folkhälsa eller konsumentskydd. Rent ekonomiska motiveringar omfattas 

inte, och åtgärderna bör respektera proportionalitetsprincipen så att det garanteras att de inte 

går utöver vad som är nödvändigt. 

 

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen 

 

gör senaten följande iakttagelser: 

 

– Texten tillåter kommissionen och övriga medlemsstater att yttra sig över bestämmelser 

som antagits inom en nationell ram. 

 

– Kommissionens text COM(2016)0822 gäller samtliga reglerade yrken. Samtidigt är det 

så att dessa yrken utövas inom olika verksamhetssektorer för vilka fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) kan föreskriva specifika regler. 

 

– I artikel 169 i EUF-fördraget föreskrivs att medlemsstaterna kan upprätthålla eller införa 

strängare skyddsåtgärder, om åtgärderna är förenliga med fördragen, för att skydda 

konsumenterna. 

 

– Vad gäller transportsektorn föreskrivs i artikel 91 i EUF-fördraget att villkor för 

utförande av transporter får fastställas, och att motiven för dessa villkor kan vara 

ekonomiska. 

 

– Vad gäller hälso- och sjukvård sägs i artikel 168 i EUF-fördraget att unionens insatser ska 
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göras under respekt för medlemsstaternas ansvar, vilket utesluter all tillämpning av 

proportionalitetsprincipen. 

 

– Artikel 195 i EUF-fördraget utesluter harmonisering av lagstiftning och regler inom 

turistnäringen. 

 

Av dessa skäl anser senaten att förslaget till förordning COM(2016)0822 inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

 

 

Antaget som resolution av senaten den 17 mars 2017. 

 

 

Ordföranden 

 

Underskrift: Gérard Larcher 


