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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Бундесрата на Федерална република Германия 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно 
услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация 
за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение 
на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 
административно сътрудничество посредством Информационната система 
за вътрешния пазар
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Бундесратът на Федерална република Германия изпрати мотивирано становище, което 
е приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 
директива.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Парламент на представителите на провинциите на Федерална република Германия
БУНДЕСРАТ

954-то заседание от 10.3.2017 г.
Документ на Бундесрата 6/17

РЕШЕНИЕ
на Бундесрата

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на 
изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за 
установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, 
свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 
1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната 
система за вътрешния пазар
COM(2016)821 final

На своето 954-то заседание от 10 март 2017 г. Бундесратът прие съгласно член 12, 
буква б) от Договора за Европейския съюз (ДЕС) следното становище:

1. Бундесратът счита, че в сегашния си вид предложението за посочената 
директива не е съобразено с принципите на субсидиарност съгласно член 5, 
параграф 3 от ДЕС и на пропорционалност съгласно член 5, параграф 4 от ДЕС. 
В предложението е предвидена процедура за предварителна проверка на 
съвместимостта на националното право с правото на ЕС, която се упражнява 
само от Комисията. Предвидените в предложението за директивата изменения 
на действащата процедура за нотификация представляват значителна намеса в 
националните суверенни права и пораждат силни съмнения за съвместимостта 
им с принципа на демокрация.

2. По сегашната уредба държавите членки нотифицират нови национални 
разпоредби в областта, попадаща в обхвата на Директива 2006/123/EО на Съюза 
в областта на услугите (Директива за услугите), единствено в съответствие с 
член 15, параграф 7 и член 39, параграф 5, втора алинея. По-специално 
действащата процедура за нотификация не препятства държавите членки 
незабавно да приемат и въвеждат в сила съответните разпоредби. В 
предложението за директива се предвижда обаче, че проектите за национални 
мерки се нотифицират на Комисията най-малко три месеца преди приемането им 
(член 3, параграф 3 и член 5, параграф 2 от предложението за директива). Не се 
предвиждат изключения, например за спешни случаи, за предложени от 
парламента законопроекти или за внесени от депутати предложения за 
изменение на законодателство. Държавите членки вече са длъжни подробно да 
мотивират  проектите за мерки, които предстои да бъдат нотифицирани, в 
рамките на предварителна проверка и да представят конкретна информация, 
доказваща пропорционалността на националната мярка (член 3, параграф 5 от 
предложението за директива). Неспазването на задължението за нотификация 
представлява съществено процесуално нарушение от сериозно естество, що се 
отнася до неговите последици по отношение на частноправните субекти (член 3, 
параграф 4 от предложението за директива), което води до неприлагане на 
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въпросната мярка. Когато Комисията счете, че проектът за мярка е несъвместим 
с Директивата за услугите, тя може да приеме решение (член 7 от 
предложението за директива), с което да изиска от съответната държава членка 
да се въздържи от приемането на въпросната  мярка или да я отмени.

3. Бундесратът е на мнение, че предложението поражда съмнение дори само с 
оглед на своята съвместимост с принципа на демокрация, който съгласно член 2, 
първо изречение от ДЕС принадлежи към основните ценности на ЕС. Като се 
има предвид широкият обхват на предлаганата директива, се налага изводът, че 
в бъдеще всеки разглеждан от парламент проект за нормативен акт, който има 
някаква връзка с услугите, ще подлежи на предварително одобрение от страна на 
Комисията. Това означава, че според предложението за директива демократично 
легитимирани парламенти трябва да бъдат поставени под контрола на 
Комисията, която обаче е орган на изпълнителната власт. По този начин би била 
лишена от съдържание законодателната компетентност на държавите членки в 
областта на услугите.

4. Възражението относно субсидиарността съгласно член 12, буква б) от ДЕС 
обхваща и въпроса за компетентността на ЕС – вж. становищата на Бундесрата: 
документ на Бундесрата 390/07 (Решение) от 9 ноември 2007 г., точка 5, 
документ на Бундесрата 43/10 (Решение) от 26 март 2010 г., точка 2, както и 
документ на Бундесрата 646/11 (Решение) от 16 декември 2011 г., точка 2.
Принципът на субсидиарност е принцип, който се отнася до упражняването на 
компетентност. Принципът на субсидиарност се нарушава и в случаите, когато 
не е налице компетентност на Съюза. Ето защо в рамките на контрола на 
субсидиарността най-напред трябва да се провери дали предложението може да 
бъде основано на правно основание, което предоставя правомощие на ЕС да 
приема мерки.

5. От предложението за директива е видно, че то е основано на член 53, параграф 1 
във връзка с член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), както и на компетентността в областта на вътрешния пазар по силата на 
член 114 от ДФЕС. Член 53, параграф 1 от ДФЕС дава обаче възможност 
единствено за издаването на директиви, които имат за цел взаимното признаване 
на документи за официални квалификации, както и за „координирането“ на 
разпоредбите на държавите членки. Изискването за предварителна проверка на 
всички разпоредби, които имат връзка с предоставянето на услуги, надхвърля 
обаче значително една чисто координационна дейност, каквато е взаимното 
признаване на дипломи и свидетелства. В също толкова малка степен 
предложението може да бъде основано на член 114 от ДФЕС: Според 
постоянната практика на Съда на Европейския съюз член 114 от ДФЕС не 
предоставя на законодателя на Съюза общо правомощие за регулиране на 
вътрешния пазар. Напротив, правен акт, който е приет на основание на член 114 
от ДФЕС, трябва действително да допринася за премахване на пречките пред 
осъществяването на вътрешния пазар и за отстраняване на съществени 
нарушения на конкуренцията (срв. Решение на Съда на ЕС от 5 октомври 
2000 г., дело С-376/98, Федерална република Германия срещу Европейски 
парламент и Съвет на Европейския съюз). В настоящия случай обаче не е 
установено, нито е видно кои конкретни мерки на държавите членки, 
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представляват заплаха и оправдават толкова драстична намеса в 
нормотворческата компетентност на националния законодател във въпросната 
област. В предложението единствено се посочва, че „[п]роцедурата за 
нотификация ще възпрепятства въвеждането на пречки пред единния пазар, 
произтичащи от разнопосочното развитие на националните законодателства, и 
ще допринесе за сближаването на националните законови, подзаконови и 
административни разпоредби по отношение на услугите, обхванати от 
Директивата за услугите“. Член 114 от ДФЕС обаче не оправомощава за това.

6. Нещо повече, предоставянето на Комисията на правомощието да решава 
относно съвместимостта на проект за мярка с Директивата за услугите 
представлява намеса, която променя същността на установените с Договорите 
отношения между институциите. Макар ДФЕС да предвижда съответно 
съобразени различни правила за производството за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава членка, в крайна сметка тези правила 
допускат Съдът на ЕС да упражнява задължителен последващ контрол  за 
законосъобразност на нормите, но само в рамките на инцидентен контрол. В 
тази връзка съгласно член 258 от ДФЕС, ако Комисията счита, че дадена 
държава членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя 
може да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения 
от държава членка, в което Съдът на Европейския съюз се произнася 
окончателно по въпроса има ли нарушение на правото на ЕС. За приемането на 
такива фундаментални промени, каквито са предвидени в предложението за 
директивата, е необходимо изменение на Договора.

7. Освен това настоящото предложение не е в съответствие и с принципа на 
пропорционалност. Член 5, параграф 4 от ДЕС гласи, че съдържанието и 
формата на дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на 
целите на Договорите. По-специално мерките трябва да бъдат необходими и 
пропорционални.

8. Обявената цел на предложението за директивата се състои в упражняването на 
по-ефективен контрол върху законодателната дейност на държавите членки в 
областта, попадаща в обхвата на Директивата на ЕС за услугите, както и 
подобряването на механизма за нейното изпълнение. Понастоящем обаче вече 
има уредени действащи процедури по задължителна проверка на 
съвместимостта на националното законодателство с правото на ЕС, 
(производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава 
членка). Комисията не посочва основателни съображения за необходимост от 
такива мерки. Освен това Комисията не обосновава в достатъчна степен 
необходимост от по-строг режим на нотификация. Твърдението на Комисията, 
че съществуващата процедура за нотификация е неефикасна, не е подкрепено от 
проверими доказателства.

9. Като препятства националния законодателен процес, налага утежнени 
задължения за представяне на информация, доказваща съответствието, и 
въвежда правомощие на Комисията предварително да одобрява приемането на 
национални актове, мярката представлява значителна намеса в суверенитета на 
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държавите членки. Преди всичко по тези съображения Бундесратът счита 
мярката за непропорционална.

10. Най-накрая, предлаганите изменения ще доведат до значително повишаване на 
разходите за държавите членки по администриране на режима, без да донесат 
добавена стойност. Съображението, че произтичащите от измененията нови 
разходи ще бъдат компенсирани от спестяване на разходи за производство за 
установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, си остава 
просто твърдение.
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