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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás 
megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

A német Bundesrat a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 
irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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MELLÉKLET

A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi tartományi képviselőinek parlamentje
BUNDESRAT

2017. március 10-i, 954. ülés
6/17. sz. dokumentum

a Bundesrat
HATÁROZATA

Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó 
értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci 
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
COM(2016)0821

A Bundesrat 2017. március 10-i 954. ülésén az EUSZ 12. cikkének b) pontjával összhangban 
az alábbi véleményt fogadta el:

1. A Bundesrat azon a véleményen van, hogy az irányelvre irányuló javaslat a jelenlegi 
formában nem felel meg az EUSZ 4. cikkének (1) bekezdése szerinti szubszidiaritás, 
illetve az EUSZ 5. cikkének (1) bekezdése szerinti arányosság elvének. Egy olyan 
eljárás is része, melynek révén a nemzeti jog uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének megelőző ellenőrzését kizárólag a Bizottság végzi. Az 
irányelvre irányuló javaslatban meghatározott, az értesítési eljárásra vonatkozó 
módosítások komoly beavatkozást jelentenek a nemzeti szuverenitásba és a 
demokrácia elvével való összeegyeztethetőség szempontjából is rendkívül aggályosak.

2. Eddig a tagállamoknak a 2006/123/EK uniós szolgáltatási irányelv területéhez tartozó 
nemzeti szabályokról csak a 15. cikk (7) bekezdésében és a 39. cikk (5) bekezdésének 
második albekezdésében meghatározott eljárások szerint kellett értesítést küldeni. A 
jelenleg érvényben lévő értesítési eljárás nem akadályozza meg a tagállamot abban, 
hogy az adott szabályt azonnal elfogadja és hatályba léptesse. A jelenlegi irányelvre 
irányuló javaslat azonban úgy rendelkezik, hogy a nemzeti szabályokat csupán –
alapszabály szerint – három hónapos várakozási időszakot követően lehet elfogadni 
(az irányelvjavaslat 3. cikkének (3) bekezdése, illetve 5. cikkének (2) bekezdése). 
Kivételeket – például sürgős esetek, képviselőcsoportok által előterjesztett 
törvényjavaslatok vagy egyéni képviselők módosításai – nem említ. A javaslat 
kötelezővé tenné a tagállamok számára, hogy előzetes ellenőrzésre, teljes körű 
indokolással és a szabály arányosságára vonatkozó konkrét bizonyítékokkal ellátva 
benyújtsák az intézkedéstervezeteket (az irányelvjavaslat 3. cikkének (5) bekezdése). 
Az értesítési kötelezettség megszegése olyan lényeges eljárási hibának minősül, 
amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek (az irányelvjavaslat 3. 
cikkének (4) bekezdése), ami az adott szabályozás alkalmazhatatlanságához vezet. 
Amennyiben a Bizottság a szolgáltatási irányelvvel összeegyeztethetetlennek ítéli a 
tervezetet, határozatot adhat ki (az irányelvjavaslat 7. cikke), melyben arra kötelezi a 
tagállamot, hogy ne fogadja el, illetve vonja vissza az adott szabályozást.



NP\1122039HU.docx 3/4 PE602.776v01-00

HU

3. A Bundesrat úgy véli, hogy a javaslat a demokrácia elve szempontjából is aggályokat 
vet fel, amely az EUSZ 2. cikkének (1) bekezdése szerint az EU egyik alapvető értékei 
közé tartozik. Tekintettel a javasolt irányelv széles alkalmazási körére, a jövőben 
bármely, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó parlamenti tevékenységhez a Bizottság 
jóváhagyására lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy egy irányelvjavaslat révén a 
demokratikus legitimációval rendelkező parlamentek a Bizottság – egy végrehajtó 
szerv – ellenőrzése alá kerülnek. Ez aláásná a szolgáltatások területén a tagállamok 
jogalkotási hatáskörét.

4. Az EUSZ 12. cikkének b) pontja szerinti, szubszidiaritással kapcsolatos kifogások az 
EU illetékességének kérdésére is kiterjednek – lásd a Bundesrat 2007. november 9-i 
véleményének (390/07. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 5. pontját, 2010. 
március 26-i véleményének (43/10. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 2. pontját, 
valamint 2011. december 16-i véleményének (646/11. sz. Bundesrat-dokumentum 
(határozat)) 2. pontját. A szubszidiaritás elve a hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos 
elv. A szubszidiaritás elve megsértésének minősül az is, ha az Unió nem rendelkezik 
hatáskörrel. Ezért a szubszidiaritás ellenőrzésénél mindenekelőtt azt kell 
megvizsgálni, hogy a javaslat olyan jogalapra épül-e, amely uniós intézkedést igényel.

5. Az irányelvjavaslat jogalapja az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése, a 62. cikkel 
összhangban, illetve az EUMSZ 114. cikkében meghatározott, a belső piacra 
vonatkozó hatásköri rendelkezések. Az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése 
ugyanakkor csupán az oklevelek kölcsönös elismerésére, valamint a tagállami 
rendelkezések összehangolására vonatkozó irányelvek elfogadását engedélyezi. A 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi szabályozás előzetes ellenőrzése jóval 
túlmutat az oklevelek kölcsönös elismerésével kapcsolatos koordinációs 
tevékenységen. Az EUMSZ 114. cikke szintén nem megfelelő jogalap: Az EUB 
állandó ítélkezési gyakorlata értemében az EUMSZ 114. cikke nem ruházza fel az 
uniós jogalkotót a belső piac szabályozására vonatkozó általános hatáskörrel. Az 
EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott jogi aktusnak ténylegesen hozzá kell járulnia a 
belső piac megvalósítását gátló akadályok vagy jelentős versenytorzulások 
felszámolásához (lásd a Bíróság C-376/98. sz. ügyben hozott 2000. október 5.-i 
ítéletét: Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa). A jelen javaslat esetében azonban nem bizonyított és nehezen 
belátható, mely konkrét tagállami intézkedések indokolnának egy ilyen súlyos 
mértékű beavatkozást a nemzeti törvényhozók szabályozási kompetenciájába. A 
javaslat csupán annak megállapítására szorítkozik, hogy „az értesítési eljárás 
várhatóan megakadályozza, hogy az egységes piacon olyan akadályok keletkezzenek, 
amelyek a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések eltérő 
fejlődéséből származnak, emellett pedig hozzájárul a szolgáltatási irányelv hatálya alá 
tartozó szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, illetve közigazgatási
rendelkezések közelítéséhez”. Erre nem ad felhatalmazást az EUMSZ 114. cikke.

6. Továbbá azáltal, hogy a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy döntést hozzon egy 
intézkedéstervezetnek a szolgáltatási irányelvvel való összeegyeztethetőségéről, 
jelentősen módosul az európai intézmények közötti, a Szerződések által szabályozott 
viszonyok jellege. Az EUMSZ külön szabályozást határoz meg a Szerződések 
megszegése esetére, amely lehetővé teszi, hogy ennek eredményeképpen vagy 
közvetlenül, az EUB utólagos normakontrollt végezzen. Ez esetben a Bizottság az 
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EUMSZ 258. cikke szerint, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy tagállam nem 
teljesítette a Szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét, 
kötelezettségszegési eljárást indíthat, melynek során az EUB dönt arról, hogy az adott 
tagállam teljesítette-e az uniós jog szerinti kötelezettségét. Ezen viszonyok alapvető 
megváltoztatásához, mint amilyen ebben az irányelvjavaslatban is szerepel, a 
Szerződés módosítására lenne szükség.

7. Ezenkívül a javaslat az arányosság elvének sem felel meg. Az EUMSZ 5. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem 
terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. 
Szükségesnek és arányosnak kell lennie.

8. Az irányelvre irányuló javaslat célja a tagállami jogalkotás hatékonyabb ellenőrzése az 
uniós szolgáltatási irányelv vonatkozásában és az irányelv hatékonyabb végrehajtása. 
Azonban már jelenleg is léteznek eljárások a nemzeti jogalkotás kötelező 
ellenőrzésére vonatkozóan, tekintettel az uniós joggal való összeegyeztethetőségükre 
(kötelezettségszegési eljárások). A Bizottság nem szolgál észszerű indoklással arról, 
miért kell lépéseket tenni ezen a téren. A Bizottság arra sem ad kielégítő 
magyarázatot, miért kell szigorítani az értesítésre vonatkozó hatályos rendszert. 
Hiányoznak a hiteles bizonyítékok a jelenlegi értesítési eljárás Bizottság által 
vélelmezett nem megfelelő hatékonyságára.

9. A rendelkezés beavatkozik a tagállamok szuverenitásába a nemzeti jogalkotási 
folyamat akadályozása, jelentős szintű bizonyítási kötelezettség előírása, és a nemzeti 
jogszabályok Bizottság általi jóváhagyása révén. A Bundesrat különösen a fentiekre 
tekintettel nem tartja megfelelőnek a javaslatokat.

10. A javasolt változtatások jelentősen megnövelik a bürokratikus terhet a tagállamok 
szintjén, ám nem nyújtanak hozzáadott értéket. Csupán feltételezés, hogy az ezzel járó 
költségeket kiegyenlíti a kötelezettségszegési eljárásokon megtakarított összeg.
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