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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju 
piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza 
Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto direktīvu 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Vācijas Federatīvās Republikas pavalstu pārstāvju parlaments
BUNDESRĀTS

Sanāksmē Nr. 954 2017. gada 10. martā
Dokuments Nr. 6/17

Bundesrāta
LĒMUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikumam, kas attiecas uz to, kā 
īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar 
pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar 
ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
COM(2016) 821 final

Vācijas parlamenta augšpalāta savā 954. sanāksmē 2017. gada 10. martā, ievērojot Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 12. panta b) punkta noteikumus, pieņēma šādu atzinumu.

1. Bundesrāts uzskata, ka direktīvas priekšlikums pašreizējā redakcijā neatbilst 
subsidiaritātes principam saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu un proporcionalitātes 
principam saskaņā ar 5. panta 4. punktu. Priekšlikumā ir paredzēta procedūra, saskaņā 
ar kuru Komisija viena pati veic preventīvu kontroli, vai dalībvalsts tiesību akti atbilst 
ES tiesību aktiem. Direktīvas priekšlikumā paredzētie spēkā esošās paziņošanas 
procedūras grozījumi nozīmē būtisku iejaukšanos dalībvalstu suverēnajās tiesībās un 
izraisa ļoti lielas šaubas attiecībā uz savienojamību ar demokrātijas principu.

2. Līdz šim dalībvalstīm par jauniem valsts noteikumiem jomā, kuru reglamentē ES 
Pakalpojumu direktīva 2006/123/EK (Pakalpojumu direktīva), jāpaziņo tikai saskaņā 
ar 15. panta 7. punktu un 39. panta 5. punkta otro daļu. Jo īpaši pašreiz spēkā esošā 
paziņošanas procedūra neliedz dalībvalstīm nekavējoties pieņemt attiecīgo noteikumu 
un nodrošināt tā spēkā stāšanos. Turpretim direktīvas priekšlikums paredz, ka 
dalībvalstu noteikumu projekti var principā tikt pieņemti tikai pēc trīs mēnešu 
nogaidīšanas termiņa (direktīvas priekšlikuma 3. panta 3. punkts un 5. panta 
2. punkts). Tajā nav paredzēti izņēmumi attiecībā uz, piemēram, ārkārtas gadījumiem, 
paša parlamenta iesniegtiem tiesību aktu priekšlikumiem vai deputātu sagatavotiem 
grozījumu priekšlikumiem. Paziņojamie noteikumu projekti dalībvalstīm vēl jo vairāk 
obligāti un visaptveroši jāpamato iepriekšējas kontroles ietvaros un jānorāda konkrēti 
apstiprinājumi noteikuma samērīgumam (direktīvas priekšlikuma 3. panta 5. punkts). 
Paziņošanas pienākuma neizpilde ir būtisks un attiecībā uz privātpersonām nopietns 
procedūras pārkāpums (3. panta 4. punkts), kas izraisa situāciju, ka attiecīgo 
noteikumu nav iespējams piemērot. Ja Komisija uzskata, ka priekšlikums nav 
savienojams ar Pakalpojumu direktīvu, tā var pieņemt lēmumu (direktīvas 
priekšlikuma 7. pants), ar kuru tā uzliek kādai dalībvalstij par pienākumu nepieņemt 
attiecīgo noteikumu vai atcelt to.

3. Bundesrāts uzskata, ka priekšlikums rada šaubas pat saistībā ar atbilstību demokrātijas 
principam, kas saskaņā ar LES 2. panta pirmo daļu veido vienu no ES pamatvērtībām. 
Ņemot vērā ierosinātās direktīvas plašo piemērošanas jomu, turpmāk attiecībā uz 
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ikvienu parlamentāra darbību, kurai būs saistība ar pakalpojumiem, būs jāsaņem 
Komisijas atļauja. Tas nozīmē, ka ar direktīvas priekšlikumu demokrātiski un leģitīmi 
parlamenti tiks pakļauti Komisijas — izpildvaras iestādes — kontrolei. Tādējādi tiktu 
grauta dalībvalstu likumdošanas kompetence pakalpojumu jomā.

4. Atzinums par subsidiaritātes principa neievērošanu saskaņā ar LES 12. panta 
b) punktu izvirza arī jautājumu par ES kompetenci — šajā sakarībā skatīt Bundesrāta 
2007. gada 9. novembra atzinumu, BR dokuments Nr. 390/07 (lēmums), 5. punkts, 
2010. gada 26. marta atzinumu BR dokuments Nr. 43/10 (lēmums), 2. punkts un 
2011. gada 16. decembra atzinumu, BR dokuments Nr. 646/11 (lēmums), 2. punkts. 
Subsidiaritātes pamatprincips ir kompetences īstenošanas princips. Subsidiaritātes 
princips tiek pārkāpts arī tādā gadījumā, ja Savienībai nav kompetences. Tādēļ saistībā 
ar priekšlikuma subsidiaritātes pārbaudi vispirms ir jāpārbauda, vai priekšlikumu ir 
iespējams balstīt uz kādu no juridiskajiem pamatiem, kurš paredz nepieciešamību 
rīkoties ES līmenī.

5. Kā norādīts direktīvas priekšlikumā, tas balstīts uz LESD 53. panta 1. punktu saistībā 
ar LESD 62. pantu, kā arī uz LESD 114. pantā noteikto iekšējā tirgus kompetenci. 
LESD 53. panta 1. punkts dara iespējamu vienīgi direktīvu pieņemšanu sertifikātu 
savstarpējas atzīšanas, kā arī dalībvalstu noteikumu koordinācijas nolūkos. Taču 
dažādu, ar pakalpojumiem saistītu noteikumu preventīva pārbaudīšana ievērojami 
pārsniedz koordinācijas darbību saistībā ar sertifikātu savstarpēju atzīšanu. Tāpat 
priekšlikumu nevar balstīt uz LESD 114. pantu. Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru 
LESD 114. pants Savienības likumdevējam nepiešķir vispārēju kompetenci iekšējā -
tirgus regulēšanai. Balstoties uz LESD 114. pantu pieņemtam tiesību aktam daudz 
lielākā mērā būtu jāveicina pastāvošo šķēršļu novēršana iekšējā tirgus īstenošanai vai 
jānovērš ievērojami konkukurences kropļojumi (salīdz. ES Tiesas 2000. gada 
5. oktobra spriedumu lietā Nr. C–376/98, Vācijas Federatīva Republika / Eiropas 
Parlaments un ES Padome). Šajā gadījumā nav ne paskaidrots, ne saprotams, kādi 
konkrēti draudoši dalībvalstu pasākumi attaisno šāda veida radikālu iejaukšanos valsts 
likumdevēja regulēšanas kompetencē. Priekšlikums aprobežojas ar vienkāršu 
konstatējumu, ka tiekot traucēta „dalībvalstu tiesību aktu noteikumu heterogēna 
izstrāde, kā arī veicināta valsts tiesību un administratīvo aktu noteikumu saskaņošana 
attiecībā uz Pakalpojumu direktīvā aptvertajiem pakalpojumiem”. Tādas pilnvaras 
LESD 114. pants neparedz.

6. Turklāt, piešķirot Komisijai lēmuma pienemšanas kompetenci par pasākuma 
priekšlikuma atbilstību Pakalpojumu direktīvai, notiek būtību pārveidojoša 
iejaukšanās ES iestāžu savstarpējās attiecībās, kuras noteiktas ar Līgumiem. LESD ir 
ietverti tādi daudzveidīgi noteikumi attiecībā uz procedūru saistībā ar Līgumu 
pārkāpumiem, kuri rezultātā un arī vienīgi netieši padara iespējamu retrospektīvu 
„normu pārbaudi”, ko veic ES Tiesa. Turklāt Komisija saskaņā ar LESD 258. pantu 
var pret dalībvalsti, ja tā atbilstoši Komisijas uzskatam ir pārkāpusi no Līgumiem 
izrietošu pienākumu, uzsākt pienākumu neizpildes procedūru, kurā galu galā ES Tiesa 
lemj par to, vai ir ievērotas ES tiesību normas. Lai būtiski grozītu šīs attiecības, kā to 
paredz direktīvas priekšlikums, ir nepieciešams grozīt Līgumus.

7. Turklāt priekšlikums neatbilst arī proporcionalitātes principam. LES 5. panta 4. punktā 
noteikts, ka Savienības rīcības saturs un veids ir samērīgs ar Līgumu mērķu 
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sasniegšanai nepieciešamo. Šādiem pasākumiem ir jābūt īpaši nepieciešamiem un 
atbilstīgiem.

8. Direktīvas priekšlikuma mērķis ir efektīvi pārbaudīt dalībvalstu likumdošanu ES 
Pakalpojumu direktīvas jomā un tās labāku īstenošanu. Tomēr procedūras valsts 
likumdošanas saistošai pābaudei par to, vai tā atbilst ES tiesību aktiem, jau ir spēkā 
(pienākumu neizpildes procedūra). Komisija nav pārliecinoši paskaidrojusi, kāpēc 
nepieciešama rīcība Savienības līmenī. Turklāt Komisija pietiekami nav paskaidrojusi, 
kāpēc ir jāpadara stingrāka pašreizējā paziņošanas kārtība. Neapgāžami apstiprinājumi 
tam, ka pašreizējā paziņošanas procedūra ir neefektīva, kā to apgalvo Komisija, nav 
norādīti.

9. Ar pasākumu notiek ievērojama iejaukšanās dalībvalstu suverenitātē, ierobežojot 
valstu likumdošanas procedūras, paredzot ievērojamus pierādījumu sniegšanas 
pienākumus un ieviešot kārtību, kas paredz, ka Komisija apstiprina dalībvalstu 
pieņemtos noteikumus. Jo īpaši ņēmot vērā minēto, Bundesrāts šo pasākumu uzskata 
par nepiemērotu.

10. Visbeidzot, ierosinātie grozījumi dalībvalstu līmenī izraisītu ievērojami lielāku 
administratīvo slogu, nesniedzot nekādu pievienotu vērtību. Tas, ka ar minēto saistītās 
izmaksas tiks izlīdzinātas ar ietaupījumiem, samazinoties izmaksām par pienākumu 
pārkāpuma procedūrām, ir vienīgi apgalvojums.
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