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Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním 
trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky 
týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 
1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady k výše uvedenému 
návrhu směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Sněm zástupců spolkových zemí Spolkové republiky Německo
SPOLKOVÁ RADA

954. zasedání dne 10. března 2017
Dokument 6/17

USNESENÍ
Spolkové rady

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES 
o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy 
a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu
COM(2016)821 final

Spolková rada přijala na 954. zasedání konaném dne 10. března 2017 podle čl. 12 písm. b) 
Smlouvy o EU (SEU) následující stanovisko:

1. Spolková rada je toho názoru, že návrh směrnice v předloženém znění neodpovídá 
zásadám subsidiarity podle čl. 5 odst. 3 SEU a proporcionality podle čl. 5 odst. 4 SEU. 
Jeho součástí je postup, který vede k preventivní kontrole souladu vnitrostátního práva 
s právem EU prováděné výhradně Komisí. Změny stávajícího postupu oznamování 
obsažené v návrhu směrnice představují značný zásah do svrchovanosti členských 
států a jsou s ohledem na svou slučitelnost se zásadou demokracie nanejvýš povážlivé.

2. Doposud musely členské státy oznamovat nové vnitrostátní předpisy spadající do 
oblasti působnosti směrnice EU o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES (dále jen 
směrnice o službách) pouze v souladu s čl. 15 odst. 7 a čl. 39 odst. 5 pododstavcem 2. 
Platný postup oznamování členským státům zejména nebrání v tom, aby příslušný 
právní předpis ihned přijaly a uvedly v platnost. Návrh směrnice však ustavuje 
možnost přijetí vnitrostátních návrhů předpisů teprve po uplynutí odkladné lhůty 
trvající v zásadě tři měsíce (čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 návrhu směrnice). Nejsou 
stanoveny výjimky například pro naléhavé případy, jako jsou návrhy zákonů 
předložené parlamentem nebo pozměňovací návrhy předložené poslanci. V rámci 
předběžné kontroly budou muset členské státy návrhy předpisů podléhajících 
oznamovací povinnosti obsáhle odůvodnit a poskytnout konkrétní důkazy 
proporcionality ustanovení (čl. 3 odst. 5 návrhu směrnice). Nedodržení oznamovací 
povinnosti představuje podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků 
vůči fyzickým osobám (čl. 3 odst. 4 návrhu směrnice), která má za následek 
nepoužitelnost příslušného právního předpisu. Nepovažuje-li Komise předmětný návrh 
za slučitelný se směrnicí o službách, může vydat rozhodnutí (článek 7 návrhu 
směrnice), jímž členskému státu uloží, aby příslušný právní předpis nepřijímal nebo 
aby jej zrušil.
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3. Spolková rada se domnívá, že návrh již s ohledem na svou slučitelnost se zásadou 
demokracie, jež dle první věty článku 2 SEU náleží k základním hodnotám EU, 
vzbuzuje pochyby. Vzhledem k široké oblasti působnosti navrhované směrnice bude 
v budoucnu každý parlamentní úkon, který bude nějakým způsobem souviset se 
službami, podléhat předchozímu souhlasu Komise. Z toho vyplývá, že v návaznosti na 
předmětný návrh směrnice mají být demokraticky zvolené parlamenty postaveny pod 
kontrolu Komise – tedy výkonného orgánu. Tím by došlo k narušení zákonodárné 
pravomoci členských států v oblasti služeb.

4. Výtka ohledně subsidiarity podle čl. 12 písm. b) SEU se vztahuje i na otázku 
pravomocí EU – viz stanovisko Spolkové rady ze dne 9. listopadu 2007, dokument SR 
390/07 (rozhodnutí), bod 5, ze dne 26. března 2010, dokument SR 43/10 (rozhodnutí), 
bod 2, a ze dne 16. prosince 2011, dokument SR 646/11 (rozhodnutí) bod 2. Zásada 
subsidiarity je zásada výkonu pravomocí. Zásada subsidiarity je porušována i tehdy, 
pokud žádná pravomoc Unie v dané oblasti neexistuje. Proto je třeba nejdříve ověřit, 
zda lze návrh opřít o takový právní základ, z něhož vyplývá nezbytnost činnosti EU.

5. Návrh směrnice se prokazatelně opírá o čl. 53 odst. 1 ve spojení s článkem 62 SFEU 
a pravomoc v oblasti vnitřního trhu podle článku 114 SFEU. Nicméně čl. 53 odst. 1 
SFEU umožňuje pouze přijímání směrnic upravujících vzájemné uznávání diplomů 
a „koordinaci“ předpisů členských států. Preventivní výhrada kontroly veškerých 
předpisů vztahujících se na služby však jednoznačně výrazně přesahuje ryze 
koordinační činnost v souvislosti se vzájemným uznáváním diplomů. Stejně tak nelze 
návrh opřít ani o článek 114 SFEU: z ustálené judikatury Soudního dvora EU vyplývá, 
že článek 114 SFEU nesvěřuje normotvůrci Unie žádnou obecnou pravomoc 
k regulaci vnitřního trhu. Právní předpis přijatý na základě článku 114 SFEU musí 
navíc skutečně přispívat k odstranění stávajících překážek bránících realizaci vnitřního 
trhu nebo potírat znatelné narušování hospodářské soutěže (viz rozsudek Soudního 
dvora ze dne 5. října 2000, věc C-376/98, Spolková republika Německo v. Evropský 
parlament a Rada EU). Předložený návrh tak nečiní ani z něj není patrné, jaká 
konkrétně hrozící opatření členských států by tak zásadní zásah do legislativní 
pravomoci vnitrostátního zákonodárce opodstatňovala. Návrh se omezuje na pouhé 
konstatování, že se bude předcházet překážkám vznikajícím „rozdílným vývojem 
vnitrostátních zákonů a přispěje se ke sbližování vnitrostátních právních a správních 
předpisů, co se týče služeb, na něž se vztahuje směrnice o službách“. K tomu článek 
114 SFEU neopravňuje.

6. S přenesením rozhodnutí o slučitelnosti návrhu opatření se směrnicí o službách na 
Komisi je navíc spojen zásah měnící podstatu smluvně stanoveného vzájemného 
vztahu evropských orgánů. SFEU obsahuje specifická ustanovení k řízení o porušení 
Smlouvy, která v konečném důsledku a pouze incidenčně umožňují povinnou 
následnou „kontrolu norem“ Soudním dvorem EU. Komise přitom může podle článku 
258 SFEU proti členskému státu, který podle jejího mínění nesplnil povinnost, jež pro 
něj ze Smluv vyplývá, zahájit řízení o porušení Smlouvy, v němž nakonec o dodržení 
práva EU rozhoduje Soudní dvůr EU. K zásadním změnám tohoto vztahu, jak je 
stanoven v návrhu směrnice, je zapotřebí změny Smluv.



PE602.776v01-00 4/4 NP\1122039CS.docx

CS

7. Návrh navíc není v souladu ani se zásadou proporcionality. Podle čl. 5 odst. 4 SFEU 
nesmí obsah ani forma činnosti Unie překročit rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení cílů Smluv. Tato činnost musí být především nezbytná a přiměřená.

8. Cílem předmětného návrhu směrnice je účinnější kontrola právních předpisů 
členských států v oblasti působnosti směrnice EU o službách a její lepší prosazování. 
Nicméně závazné postupy ke kontrole vnitrostátní právní úpravy a její slučitelnosti 
s právními předpisy EU (řízení o porušení Smlouvy) jsou v platnosti již nyní. Komise 
neuvádí přijatelné důvody, proč je třeba dané opatření v tomto případě přijímat. 
Komise ani dostatečně nevysvětluje, z jakého důvodu musí být stávající systém 
oznamovaní zpřísněn. Přesvědčivé důkazy na podporu tvrzení Komise, že stávající 
postup oznamování není účinný, chybějí.

9. Navrhované opatření značně zasahuje do svrchovanosti členských států tím, že vytváří 
překážky vnitrostátnímu legislativnímu procesu, ukládá náročné požadavky na 
dokazování a zavádí předchozí schválení vnitrostátní právní úpravy Komisí. 
Především proto je Spolková rada považuje také za nepřiměřené.

10. V neposlední řadě povedou navrhované změny k jednoznačnému zvýšení 
administrativní zátěže na úrovni členských států, aniž by skýtaly jakoukoli přidanou 
hodnotu. Tvrzení, že náklady s tím související by se vyrovnaly úsporou nákladů na 
řízení pro porušení Smlouvy, není podloženo.
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