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SUBSIDIARUMO

Tema: Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo 
tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl 
administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą
COM(2016) 0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Vokietijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

Vokietijos Federacinės Respublikos federacinių žemių atstovų parlamentas
BUNDESRATAS

2017 m. kovo 10 d. 954-asis posėdis
Dokumentas Nr. 6/17

Bundesrato
SPRENDIMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų 
išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą
COM(2016) 821 final

Bundesratas 2017 m. kovo 10 d. vykusiame 954-ajame posėdyje, remdamasis ES sutarties 12 
straipsnio b punktu, priėmė šią nuomonę:

1. Bundesratas mano, kad šios redakcijos pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka 
subsidiarumo principo pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį ir proporcingumo principo 
pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį. Jame numatyta procedūra, pagal kurią 
nacionalinės teisės atitikties ES teisei prevencinę kontrolę galiausiai vykdytų tik 
Komisija. Pasiūlyme dėl direktyvos numatyti dabartinės pranešimo procedūros 
pakeitimai reiškia didelę intervenciją į valstybių narių suverenias teises ir kelia didelių 
abejonių dėl jų suderinamumo su demokratijos principu.

2. Dabar valstybės narės apie naujas nacionalinės teisės nuostatas, patenkančias į ES 
paslaugų direktyvos 2006/123/EB (toliau – Paslaugų direktyva) taikymo sritį, turi tik 
pranešti pagal 15 straipsnio 7 dalies ir 39 straipsnio 5 dalies antros pastraipos 
reikalavimus. Pagal šiuo metu taikomą pranešimo procedūrą valstybėms narėms visų 
pirma nedraudžiama atitinkamą teisės nuostatą priimti tuoj pat ir numatyti, kad ji 
įsigalios nedelsiant. Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta, kad nacionaliniai leidimų 
išdavimo tvarkos projektai galės būti priimami tik pasibaigus iš esmės trijų mėnesių 
atidėjimo laikotarpiui (pasiūlymo dėl direktyvos 3 straipsnio 3 dalis ir 5 straipsnio 2 
dalis). Išimčių, pvz., skubiais atvejais, dėl parlamento teikiamų įstatymo projektų arba 
parlamento narių siūlomų pakeitimų, nenumatyta. Valstybės narės leidimų išdavimo 
tvarkos projektus, apie kuriuos reikės pranešti, per išankstinės kontrolės procedūrą 
turės būtinai išsamiai pagrįsti ir pateikti konkrečių tvarkos proporcingumo įrodymų 
(pasiūlymo dėl direktyvos 3 straipsnio 5 dalis). Pareigos pranešti nesilaikymas reikš 
esminį rimtą procedūrinį pažeidimą (pasiūlymo dėl direktyvos 3 straipsnio 4 dalis) ir 
dėl to atitinkama tvarka negalės būti taikoma. Jei Komisija nustatys projekto neatitiktį 
Paslaugų direktyvai, ji galės priimti sprendimą (pasiūlymo dėl direktyvos 7 straipsnis), 
kuriame iš valstybės narės galės pareikalauti nepriimti atitinkamos tvarkos arba ją 
panaikinti.

3. Bundesratas mano, kad pasiūlymas kelia abejonių jau dėl jo suderinamumo su 
demokratijos principu, kuris pagal ES sutarties 2 straipsnio pirmą sakinį yra viena 
pagrindinių ES vertybių. Atsižvelgiant į plačią siūlomos direktyvos taikymo sritį, 
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ateityje bet kokiai parlamentinei veiklai, susijusiai su paslaugomis, reikės gauti 
Komisijos pritarimą. Tai reiškia, kad pagal pasiūlymą dėl direktyvos demokratiškai 
teisėti parlamentai būtų kontroliuojami Komisijos – vykdomosios institucijos. Taip 
būtų sumažinama valstybių narių teisėkūros kompetencija paslaugų srityje.

4. Tikrinimas, ar laikomasi subsidiarumo principo, kaip apibrėžiama ES sutarties 12 
straipsnio b punkte, apima ir ES kompetencijos klausimą, šiuo klausimu žr. 2007 m. 
lapkričio 9 d. Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento (BR-Drucksache) 
Nr. 390/07 (sprendimas) 5 punktas), 2010 m. kovo 26 d. Bundesrato nuomonę 
(Bundesrato dokumento Nr. 43/10 (sprendimas) 2 punktas) ir 2011 m. gruodžio 16 d. 
Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento Nr. 646/11 (sprendimas) 2 punktas). 
Subsidiarumo principas yra naudojimosi kompetencija principas. Subsidiarumo 
principas pažeidžiamas ir tada, kai ES neturi kompetencijos. Todėl tikrinant, ar 
laikomasi subsidiarumo principo, pirmiausia reikia išnagrinėti, ar yra pasiūlymo 
teisinis pagrindas, pagal kurį ES įgaliojama veikti.

5. Kaip nurodyta pasiūlyme dėl direktyvos, jis grindžiamas SESV 53 straipsnio 1 dalimi, 
siejama su 62 straipsniu, ir SESV 114 straipsniu suteikiama kompetencija dėl vidaus 
rinkos. Tačiau SESV 53 straipsnio 1 dalimi tik suteikiama galimybė priimti direktyvas 
dėl abipusio pažymėjimų pripažinimo ir valstybių narių teisės nuostatų 
„koordinavimo“. Prevencinė išlyga, kad tikrinama bet kokia su paslaugomis susijusi 
leidimų išdavimo tvarka, gerokai viršija vien koordinuojamąją veiklą, susijusią su 
abipusiu pažymėjimų pripažinimu. Vargu ar pasiūlymą galima grįsti ir SESV 114 
straipsniu: remiantis suformuota Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
jurisprudencija, SESV 114 straipsniu Sąjungos teisės aktų leidėjui nėra suteikiami 
bendrieji įgaliojimai reglamentuoti vidaus rinką. Priešingai, remiantis SESV 114 
straipsniu priimtas teisės aktas iš tikrųjų turi būti naudingas šalinant esamas vidaus 
rinkos kūrimo kliūtis arba juo turi būti panaikinamas juntamas konkurencijos 
iškreipimas (žr. 2000 m. spalio 5 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą 
Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Parlamentą ir ES Tarybą, C-376/98). 
Šiuo atveju nei paaiškinta, nei matyti, kokiomis konkrečiai gresiančiomis valstybių 
narių priemonėmis pateisinama tokia didelė intervencija į nacionalinio teisės aktų 
leidėjo turimą reglamentavimo kompetenciją. Pasiūlyme tik konstatuota, kad siekiama 
išvengti „skirtingos valstybių narių nacionalinės teisės raidos, ir [prisidėti] prie 
nacionalinių įstatymų ir kitų [teisės] aktų, susijusių su paslaugomis, kurioms taikoma 
Paslaugų direktyva, [suderinimo]“. Įgaliojimų tam SESV 114 straipsniu nesuteikiama.

6. Su galimybės priimti sprendimą dėl priemonės projekto atitikties Paslaugų direktyvai 
suteikimu Komisijai taip pat susijusi esmę keičianti intervencija į Sutartyje nustatytą 
ES institucijų tarpusavio santykį. SESV įtvirtintos diferencijuotos nuostatos dėl 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros, pagal kurias galiausiai ir tik papildomai privalomą 
vėlesnę „normų kontrolę“ gali atlikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tai 
reiškia, kad pagal SESV 258 straipsnį Komisija prieš valstybę narę, kuri, jos manymu, 
neįvykdė iš Sutarčių kylančio įsipareigojimo, gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą, per kurią sprendimą dėl ES teisės laikymosi galiausiai priima Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas. Tam, kad būtų daromi esminiai šio santykio 
pakeitimai, kaip numatyta pasiūlyme dėl direktyvos, turi būti pakeista Sutartis.
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7. Pasiūlymas neatitinka ir proporcingumo principo. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį 
Sąjungos veiksmų turinys ir forma negali viršyti to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. 
Visų pirma jie turi būti būtini ir tinkami.

8. Pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – veiksmingesnis valstybių narių teisėkūros ES 
paslaugų direktyvos srityje patikrinimas ir geresnis jos įgyvendinimas. Vis dėlto jau 
esama procedūrų, pagal kurias privalomai patikrinama nacionalinės teisėkūros atitiktis 
ES teisei (pažeidimo nagrinėjimo procedūra). Komisija aiškiai nepagrindžia, kodėl 
šioje srityje reikia imtis tolesnių veiksmų. Ji taip pat pakankamai nepaaiškina, kodėl 
turi būti sugriežtinta dabartinė pranešimo tvarka. Pagrįstų įrodymų, kad dabartinė 
pranešimo procedūra, kaip tvirtina Komisija, neveiksminga, nepateikta.

9. Priemonė yra didelė intervencija į valstybių narių suverenumą – stabdomos 
nacionalinės teisėkūros procedūros, nustatomos reikšmingos pareigos įrodyti ir sąlyga, 
kad nacionalinė leidimų išdavimo tvarka turi būti patvirtinta Komisijos. Visų pirma 
dėl to Bundesratas ją laiko taip pat netinkama.

10. Galiausiai dėl siūlomų pakeitimų valstybėms narėms gerokai padidės administracinė 
našta, o pridėtinė vertė sukuriama nebus. Tai, kad su tuo susijusios išlaidos bus 
kompensuojamos sumažėjusiomis išlaidomis, kurios priešingu atveju būtų patirtos dėl 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, tėra tvirtinimas.
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