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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę 
powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących 
usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Niemiecki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Parlament Przedstawicieli Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec
BUNDESRAT

954. posiedzenie w dn. 10.3.2017 r.
Druk 6/17

DECYZJA
Bundesratu

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania 
dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę 
powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz 
zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie 
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym
COM(2016)821 final

Na swoim 954. posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. Bundesrat przyjął zgodnie z art. 12 lit. 
b) TUE następującą opinię:

1. Bundesrat jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy w obecnej postaci nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości zapisaną w art. 5 ust. 3 TUE i z zasadą 
proporcjonalności zapisaną  w art. 5 ust. 4 TUE. Wniosek obejmuje procedurę, która 
przewiduje możliwość prewencyjnego sprawdzania zgodności prawa krajowego z 
prawem UE wyłącznie przez Komisję. Przewidziane we wniosku zmiany dotyczące 
obecnej procedury powiadomień oznaczają znaczną ingerencję w suwerenne prawa 
państw członkowskich i budzą poważne wątpliwości pod względem zgodności z 
zasadą demokracji.

2. Dotychczas państwa członkowskie muszą powiadamiać o nowych przepisach 
krajowych związanych z dyrektywą 2006/123/WE dotyczącą usług na rynku 
wewnętrznym („dyrektywą usługową”) wyłącznie w związku z art. 15 ust. 7 i art. 39 
ust. 5 akapit drugi. W szczególności obowiązująca procedura powiadomień nie 
uniemożliwia państwom członkowskim natychmiastowego przyjęcia i wdrożenia 
danego przepisu. Tymczasem wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje, że projekty 
środków krajowych mogą zostać przyjęte dopiero po upływie okresu zawieszenia 
trwającego zasadniczo trzy miesiące (art. 3 ust 3 i art. 5 ust. 2 wniosku dotyczącego 
dyrektywy). Brak jest odstępstw, na przykład w sprawach pilnych, w przypadku 
projektów aktów prawnych parlamentu czy poprawek zgłoszonych przez posłów. 
Odtąd państwa członkowskie muszą dokładnie uzasadnić projekty środków 
podlegające obowiązkowi powiadomienia w ramach wstępnej kontroli oraz 
przedstawić konkretne dowody na proporcjonalność danego środka (art. 3 ust. 5 
wniosku dotyczącego dyrektywy). Naruszenia obowiązku powiadomienia stanowią 
istotne uchybienie proceduralne o poważnym charakterze w świetle jego skutków 
wobec jednostek (art. 3 ust. 4 wniosku dotyczącego dyrektywy), które oznacza, że 
dany środek nie może być stosowany. Jeżeli Komisja uzna projekt środka za 
niezgodny z dyrektywą usługową, może wydać decyzję (art. 7 wniosku dotyczącego 
dyrektywy), w której nakaże państwu członkowskiemu wstrzymanie przyjęcia 
projektu środka lub jego uchylenie.
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3. Bundesrat jest zdania, że wniosek budzi wątpliwości już choćby pod względem 
zgodności z zasadą demokracji, która zgodnie z art. 2 zdanie pierwsze TUE należy do 
podstawowych wartości UE. W związku z szerokim zakresem stosowania 
proponowanej dyrektywy każda działalność parlamentarna, charakteryzująca się 
jakimkolwiek związkiem z usługami, będzie wymagać w przyszłości zgody Komisji. 
Oznacza to, że poprzez przedmiotowy wniosek posiadające legitymację 
demokratyczną parlamenty miałyby podlegać kontroli Komisji, czyli organu 
wykonawczego.  Państwa członkowskie zostałyby zatem pozbawione kompetencji 
ustawodawczych w dziedzinie usług.

4. Zagadnienie zgodności z zasadą pomocniczości w oparciu o art. 12 lit. b) TUE 
obejmuje również kwestię kompetencji UE – zob. opinie Bundesratu z dnia 9 listopada 
2007 r. druk BR 390/07 (decyzja) pkt 5, z dnia 26 marca 2010 r. druk BR 43/10 
(decyzja) pkt 2 oraz z dnia 16 grudnia 2011 r. druk BR 646/11 (decyzja) pkt 2. Zasada 
pomocniczości jest zasadą regulującą wykonywanie kompetencji. Do naruszenia 
zasady pomocniczości dochodzi także wówczas, gdy Unii nie przysługuje żadna 
kompetencja. Dlatego w ramach kontroli zgodności z zasadą pomocniczości należy 
sprawdzić najpierw, czy wniosek opiera się na podstawie prawnej niezbędnej do 
podjęcia działania przez UE.

5. Z wniosku dotyczącego dyrektywy wynika, że jego podstawę stanowią art 53 ust 1 w 
powiązaniu z art. 62 TFUE oraz uprawnienia w zakresie rynku wewnętrznego, o 
których mowa w art. 114 TFUE. Artykuł 53 ust. 1 TFUE umożliwia jednak jedynie 
uchwalanie dyrektyw zmierzających do wzajemnego uznawania świadectw oraz do 
„koordynacji” przepisów państw członkowskich. Prewencyjne zastrzeżenie 
weryfikacji wszelkich środków dotyczących usług wykracza jednak wyraźnie poza 
czysto koordynacyjną działalność w połączeniu z wzajemnym uznawaniem 
świadectw. Również art. 114 TFUE trudno uznać za podstawę wniosku. W świetle 
utrwalonego orzecznictwa TSUE w art. 114 TFUE nie powierza się unijnemu 
prawodawcy ogólnego uprawnienia do regulowania rynku wewnętrznego. W 
rzeczywistości akt prawny przyjęty na podstawie art. 114 TFUE musi się przyczyniać 
raczej do usuwania istniejących barier w tworzeniu rynku wewnętrznego lub do 
eliminowania odczuwalnych zakłóceń konkurencji (por. wyrok TSUE z dnia 5 
października 2000 r. w sprawie C–376/98 Republika Federalna Niemiec przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE). W odniesieniu do przedmiotowego 
wniosku nie wykazano ani nie da się wywnioskować, jakie konkretnie niebezpieczne 
środki państw członkowskich miałyby usprawiedliwiać tak poważne ingerowanie w 
regulacyjne uprawnienia krajowych organów ustawodawczych. Wniosek ogranicza się 
do prostego stwierdzenia, że procedura powiadomień będzie „zapobiegać niejednolitej 
ewolucji przepisów krajowych i [...] przyczyniać się do zbliżenia krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych w zakresie usług 
objętych dyrektywą usługową”. Natomiast art. 114 TFUE nie upoważnia do tego.

6. Z przekazaniem Komisji prawa do decydowania o zgodności projektu środka z 
dyrektywą usługową wiąże się ponadto istotne naruszenie ustalonych w traktatach 
relacji między instytucjami europejskimi. TFUE przewiduje zróżnicowane regulacje 
dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, umożliwiające w konsekwencji i jedynie w znikomym stopniu 
wiążącą, późniejszą „kontrolę norm” przez TSUE. Na mocy art. 258 TFUE Komisja 
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może przy tym wszcząć takie postępowanie, jeżeli uzna, że państwo członkowskie 
uchybiło jednemu ze zobowiązań traktatowych, ale ostatecznie to TSUE orzeka o tym, 
czy nie naruszono prawa UE.  Gruntowne zmiany w tej relacji, jakie przewiduje 
wniosek dotyczący dyrektywy, wymagają zmian w Traktacie.

7. Ponadto wniosek nie jest zgodny z zasadą proporcjonalności. Zgodnie art. 5 ust. 4 
TUE zakres i forma działania Unii nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia celów Traktatów. W szczególności muszą one być niezbędne i 
odpowiednie.

8. Wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu skuteczniejszą weryfikację prawodawstwa 
państw członkowskich związanego z dyrektywą usługową oraz jego lepsze wdrażanie. 
Istnieją już jednak procedury wiążącej weryfikacji prawodawstwa krajowego pod 
kątem zgodności z prawem UE (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego). Komisja nie uzasadnia przekonująco, dlaczego istnieje 
potrzeba podjęcia działania w tej kwestii. Nie przedstawia też w dostatecznym stopniu 
powodów konieczności zaostrzenia obecnego systemu powiadomień. Brakuje też 
dowodów na potwierdzenie tezy Komisji o nieskuteczności obecnej procedury 
powiadomień. 

9. Przedmiotowy środek narusza poważnie suwerenność państw członkowskich poprzez 
hamowanie krajowego procesu ustawodawczego, nakładanie znacznych obowiązków 
przedstawienia dowodów i uzależnienie przyjęcia środków krajowych od zgody 
Komisji. W szczególności w tym kontekście Bundesrat uważa przedmiotowy środek 
za nieodpowiedni.

10. Ponadto, proponowane zmiany spowodują znaczne zwiększenie obciążenia 
administracyjnego państw członkowskich, nie przynosząc żadnej wartości dodanej.  
Natomiast to, że związane z tym koszty zostaną zrównoważone poprzez 
zaoszczędzenie kosztów postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, pozostaje jedynie w sferze założeń.
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