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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης 
άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για 
την Εσωτερική Αγορά
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Tο γερμανικό Oμοσπονδιακό Συμβούλιο απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 
της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων των ομόσπονδων κρατών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
954η συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2017

Έγγραφο 6/17

ΑΠΟΦΑΣΗ
του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση 
διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 
Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
COM(2016)821 final

Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, κατά την 954η συνεδρίασή του στις 10 Μαρτίου 
2017, εξέδωσε την εξής γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ:

1. Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η πρόταση οδηγίας υπό 
την ισχύουσα μορφή της δεν ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της επικουρικότητας 
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και της αναλογικότητας δυνάμει του 
άρθρου 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ. Η πρόταση περιλαμβάνει διαδικασία που προβλέπει 
τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης του εθνικού με το ενωσιακό δίκαιο 
αποκλειστικά από την Επιτροπή. Οι προβλεπόμενες στην πρόταση οδηγίας 
τροποποιήσεις της υφιστάμενης διαδικασίας κοινοποίησης συνεπάγονται σημαντική 
παρέμβαση στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσον 
συμμορφώνονται με την αρχή της δημοκρατίας.

2. Μέχρι πρότινος τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιούν τις νέες εθνικές διατάξεις που 
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ- για τις υπηρεσίες (οδηγία 
2006/123/ΕΚ) δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 7 και του άρθρου 39 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο. Ειδικότερα, η ισχύουσα διαδικασία κοινοποίησης δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν απευθείας τη σχετική διάταξη και να τη θέτουν σε ισχύ. 
Ωστόσο, στην πρόταση οδηγίας προβλέπεται ότι τα εθνικά σχέδια κανονισμών 
μπορούν να δημοσιευτούν μόνο μετά την παρέλευση τριών μηνών (άρθρο 3 
παράγραφος 3 και άρθρο 5 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας). Δεν προβλέπονται 
εξαιρέσεις, όπως π.χ. για επείγουσες περιπτώσεις, νομοσχέδια που υποβάλλονται από 
το Κοινοβούλιο ή τροπολογίες που υποβάλλονται από βουλευτές. Τα κράτη μέλη 
πρέπει πλέον να αιτιολογούν υποχρεωτικά και πλήρως τα σχέδια κανονισμών προς 
κοινοποίηση στο πλαίσιο εκ των προτέρων ελέγχου και να υποβάλλουν ειδικά 
αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την αναλογικότητα μιας ρύθμισης (άρθρο 3 
παράγραφος 5 της πρότασης οδηγίας). Παραβιάσεις της υποχρέωσης κοινοποίησης 
συνιστούν ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα 
άτομα (άρθρο 3 παράγραφος 4 της πρότασης οδηγίας), που καθιστά μη εφαρμοστέα 
την εν λόγω ρύθμιση. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί το σχέδιο μη συμβατό με 
την οδηγία για τις υπηρεσίες, μπορεί να εκδώσει απόφαση (άρθρο 7 της πρότασης 
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οδηγίας), με την οποία υποχρεώνει το κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση της 
σχετικής ρύθμισης ή να την καταργήσει.

3. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο φρονεί ότι η πρόταση είναι αμφιλεγόμενη και από την 
άποψη της συμμόρφωσής της με την αρχή της δημοκρατίας, η οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 2 εδάφιο 1 της ΣΕΕ ανήκει στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Με δεδομένο το 
ευρύ πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας, στο μέλλον κάθε κοινοβουλευτική 
πράξη που συνδέεται με τον τομέα των υπηρεσιών θα πρέπει υποχρεωτικά να 
λαμβάνει έγκριση από την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι με το σχέδιο οδηγίας 
κοινοβούλια που διαθέτουν δημοκρατική νομιμοποίηση θα τεθούν υπό τον έλεγχο της 
Επιτροπής, δηλαδή ενός εκτελεστικού οργάνου. Η νομοθετική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα των υπηρεσιών θα περιοριστεί σημαντικά.

4. Η αιτίαση σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 
στοιχείο β) της ΣΕΕ περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα της αρμοδιότητας της ΕΕ – βλέπε 
εν προκειμένω τις γνωμοδοτήσεις του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 9ης 
Νοεμβρίου 2007, έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 390/07 (απόφαση) σημείο 5, 
της 26ης Μαρτίου 2010, έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 43/10 (απόφαση) 
σημείο 2, καθώς και της 16ης Δεκεμβρίου 2011, έγγραφο- Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου 646/11 (απόφαση) σημείο 2. Η αρχή της επικουρικότητας είναι αρχή που 
αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων. Παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας 
υφίσταται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας πρέπει καταρχάς να ελεγχθεί 
εάν η πρόταση στηρίζεται σε κατάλληλη νομική βάση όσον αφορά τη δράση της ΕΕ.

5. Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, τούτη βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ και στη διάταξη περί αρμοδιότητας ως προς τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, με το άρθρο 
53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ επιτρέπεται αποκλειστικά η έκδοση οδηγιών για την 
αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών καθώς και για τον «συντονισμό» των εθνικών 
διατάξεων. Μια προληπτική διαδικασία ελέγχου του συνόλου των σχετικών με τις 
υπηρεσίες ρυθμίσεων υπερβαίνει σαφώς την αμιγώς συντονιστική δράση σε 
συνδυασμό με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών. Εξίσου περιορισμένος 
είναι ο βαθμός στον οποίο φαίνεται να βασίζεται η πρόταση στο άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ: σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ δεν 
αναθέτει στον νομοθέτη της Ένωσης γενική εξουσία για τη ρύθμιση της εσωτερικής 
αγοράς. Αντιθέτως, μια νομική πράξη που εκδίδεται με βάση το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ 
πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων στην υλοποίηση 
της εσωτερικής αγοράς ή των αισθητών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (πρβλ. ΔΕΕ, 
απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, υπόθεση C-376/98, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ). Στην 
παρούσα πρόταση δεν αναφέρονται σαφώς τα συγκεκριμένα επίφοβα εθνικά μέτρα 
που δικαιολογούν μια τόσο σοβαρή παρέμβαση στην κανονιστική αρμοδιότητα του 
εθνικού νομοθέτη. Η πρόταση περιορίζεται στην απλή διαπίστωση ότι «αποτρέπεται η 
δημιουργία φραγμών στην ενιαία αγορά που οφείλονται στην ετερογενή θέσπιση 
εθνικών νόμων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην προσέγγιση των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες». Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται βάσει 
του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ.
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6. Η ανάθεση στην Επιτροπή της λήψης απόφασης σχετικά με το συμβιβάσιμο ενός 
σχεδίου μέτρου με την οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί ακόμα μια ουσιώδη 
παρέμβαση στη συμβατικά καθορισμένη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων. Στη ΣΛΕΕ περιλαμβάνονται διαφοροποιημένες ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διαδικασία επί παραβάσει, που παρέχουν τη δυνατότητα στο ΔΕΕ να προβεί σε έλεγχο 
έλλειψης συμμόρφωσης με τις Συνθήκες. Εν προκειμένω, η Επιτροπή δύναται, βάσει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος κράτους 
μέλους που παραβίασε κατά τη γνώμη της υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 
Συνθήκες, στο πλαίσιο της οποίας διαδικασίας το Δικαστήριο αποφασίζει εντέλει 
σχετικά με τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Για ουσιώδεις τροποποιήσεις αυτής 
της σχέσης, όπως αυτές προβλέπονται από την πρόταση οδηγίας, απαιτείται 
τροποποίηση των Συνθηκών.

7. Επιπλέον, η πρόταση δεν είναι σύμφωνη ούτε με την αρχή της αναλογικότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, το περιεχόμενο και η μορφή της 
δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Πρέπει δε τούτα να είναι αναγκαία και 
αναλογικά.

8. Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του νομοθετικού 
έργου των κρατών μελών στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες και η 
καλύτερη επιβολή αυτού. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη διαδικασίες για τον δεσμευτικό 
έλεγχο της εθνικής νομοθεσίας ως προς το συμβιβάσιμό της με το δίκαιο της ΕΕ
(διαδικασία επί παραβάσει). Η Επιτροπή δεν αιτιολογεί επαρκώς για ποιον λόγο 
υπάρχει ανάγκη παρέμβασης εν προκειμένω. Επίσης, η Επιτροπή δεν αιτιολογεί 
επαρκώς για ποιον λόγο πρέπει να καταστεί αυστηρότερο το ισχύον καθεστώς 
κοινοποίησης. Ακόμα, η Επιτροπή δεν παρέχει αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με την 
υποτιθέμενη ανεπάρκεια της ισχύουσας διαδικασίας κοινοποίησης.

9. Το μέτρο παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών, 
μέσω της παρακώλυσης της εθνικής νομοθετικής διαδικασίας, της επιβολής 
σημαντικών υποχρεώσεων απόδειξης και της καθιέρωσης της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας μέσω της Επιτροπής για εθνικές ρυθμίσεις. Με βάση τα ανωτέρω, το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί την παρέμβαση αυτή δυσανάλογη.

10. Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε επίπεδο κράτους μέλους θα 
οδηγήσουν σε σαφώς μεγαλύτερη διοικητική επιβάρυνση, χωρίς να παρέχεται 
προστιθέμενη αξία. Το ότι το κόστος αυτής θα αντισταθμιστεί με εξοικονόμηση 
κόστους από τη μείωση των διαδικασιών επί παραβάσει δεν αποδεικνύεται.
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