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AVIZ MOTIVAT
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL 
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Avizul motivat al Bundesratului german referitor la propunerea de Directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură 
de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de 
modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Bundesratul german a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Camera reprezentanților landurilor federale a Republicii Federale Germania
BUNDESRAT

Cea de-a 954-a ședință plenară, 10.3.2017
Documentul 6/17

DECIZIE
a Bundesratului

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare 
a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură 
de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a 
Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
COM(2016)0821

În ședința sa nr. 954 din 10 martie 2017, Bundesratul, în conformitate cu articolul 12 litera (b) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, a decis următoarele:

1. Bundesratul consideră că, în actuala sa formă, propunerea de directivă nu este 
conformă cu principiul subsidiarității (articolul 5 alineatul (3) din TUE) și cu 
principiul proporționalității (articolul 5 alineatul (4) din TUE). Propunerea prevede o 
procedură prin care controalele preventive de conformitate a dreptului național cu 
dreptul european ar fi realizate exclusiv de Comisie. Modificările prevăzute în 
propunerea de directivă referitor la actuala procedură de notificare reprezintă o 
încălcare semnificativă a competențelor suverane, contrazicând principiile 
democrației.

2. Până în prezent, statele membre aveau obligația de a notifica noile reglementări în 
domeniul directivei UE privind serviciile 2006/123/CE doar în temeiul articolului 15 
alineatul (7) și al articolului 39 alineatul (5) al doilea paragraf. Actuala procedură de 
notificare nu împiedică statele membre de la a adopta și aplica respectivele dispoziții. 
Propunerea de directivă prevede însă ca proiectele de legi naționale să nu poată fi 
adoptate decât după o perioadă de reflecție de trei luni, în principiu (articolul 3 
alineatul (3) și articolul 5 alineatul (2) din propunerea de directivă). Nu sunt prevăzute 
derogări, de exemplu pentru cazurile urgente, inițiative legislative ale Parlamentului 
sau amendamente depuse de deputați. Statele membre sunt acum obligate să notifice 
proiectele de lege în cadrul unei proceduri obligatorii de control prealabil și să justifice 
în mod concret caracterul proporțional al acestora (articolul 3 alineatul (5) din 
propunerea de directivă). Nerespectarea obligației de notificare reprezintă o încălcare 
importantă a procedurii, cu efecte semnificative în cazurile individuale (articolul 3 
alineatul (4) din propunerea de directivă), ce conduce la inaplicabilitatea legislației 
respective. În cazul în care Comisia conchide că proiectul de lege în cauză este 
incompatibil cu directiva privind serviciile, poate adopta o decizie prin care să 
interzică statului membru să adopte respectiva legislație sau să-i impună suspendarea 
acesteia.

3. Bundesratul consideră că propunerea ridică probleme în ceea ce privește 
compatibilitatea sa cu principiul democrației, consacrat prin articolul 2 alineatul (1) 
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drept unul dintre valorile fundamentale ale Uniunii. Dat fiind domeniul larg de 
aplicare al propunerii de directivă, orice activitate parlamentară viitoare, legată de 
domeniul serviciilor, va fi supusă unei aprobări prealabile a Comisiei. Acest lucru 
înseamnă că, conform propunerii de directivă, parlamente cu legitimitate democratică 
vor fi supuse controlului Comisiei, un organ executiv. Competențele legislative ale 
statelor membre în materie de servicii ar fi, prin aceasta, subminate.

4. Formularea unei obiecții pentru nerespectarea principiilor subsidiarității, în 
conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE, privește, de asemenea, chestiunea 
competenței UE – a se vedea avizele Bundesratului din 9 noiembrie 2007, Doc. nr. 
390/07 (Decizie), punctul 5 și din 26 martie 2010, Doc. nr. 43/10 (Decizie), punctul 2, 
precum și din 16 decembrie 2011 Doc. nr. 646/11 (Decizie), punctul 2. Principiul 
subsidiarității este un principiu care privește exercitarea unor competențe. Principiul 
subsidiarității este încălcat și în cazul în care Uniunea nu dispune de o competență în 
respectivul domeniu. Prin urmare, trebuie mai întâi verificat, în cadrul controlului de 
subsidiaritate, dacă temeiul juridic al propunerii prevede ca UE să ia măsuri.

5. Propunerea de directivă se întemeiază pe articolul 53 alineatul (1), coroborat cu 
articolul 62 din TFUE și pe competențele privind piața internă prevăzute la articolul 
114 din TFUE. Articolul 53 alineatul (1) din TFUE permite însă doar emiterea de 
orientări pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor și pentru armonizarea 
legislațiilor statelor membre. O dispoziție privind controlul preventiv al tuturor 
proiectelor de lege în sectorul serviciilor depășește în mod clar simpla activitate de 
coordonare a recunoașterii reciproce a diplomelor. La fel de puțin se întemeiază 
propunerea pe articolul 114 din TFUE: În conformitate cu jurisprudența constantă a 
CEJ, articolul 114 din TFUE nu conferă organului legislativ al Uniunii o competență 
generală de reglementare a pieței interne. Un act juridic adoptat în temeiul articolului 
114 din TFUE trebuie să contribuie cu adevărat și mult mai mult la eliminarea 
actualelor obstacole în calea definitivării pieței unice sau la eliminarea denaturărilor 
vizibile ale concurenței (a se vedea Hotărârea CEJ din 5 octombrie 2000 în Cauza C-
376/98, Republica Federală Germania împotriva Parlamentului European și 
Consiliului UE). În cazul prezent însă, nu este nici demonstrat și nici evident, ce 
măsuri concrete adoptate de statele membre ar putea avea un astfel de caracter 
amenințător, încât să justifice o astfel de ingerință asupra competențelor legislative ale 
parlamentelor naționale. Propunerea se limitează să constate sumar că „va avea drept 
efect împiedicarea introducerii pe piața unică a unor obstacole care apar ca urmare a 
dezvoltării eterogene a legislației naționale și va contribui la apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative de la nivel național în ceea ce privește 
serviciile care fac obiectul Directivei privind serviciile”. Articolul 114 din TFUE nu 
conferă o astfel de competență.

6. Conferirea către Comisie a autorității de a lua decizii cu privire la compatibilitatea 
unei propuneri legislative cu directiva privind serviciile reprezintă o ingerință ce 
alterează natura relațiilor dintre instituțiile europene, astfel cum este prevăzută în 
tratate. TFUE prevede dispoziții distincte cu privire la încălcarea Tratatelor care, prin 
rezultatul lor și, totodată indirect, permit un control ulterior obligatoriu al măsurilor, 
întreprins de CEJ. Conform articolului 258 din TFUE, Comisia are competența, atunci 
când consideră că un stat membru nu și-a respectat obligațiile prevăzute prin tratat, de 
a iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, CEJ având în cadrul 
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acesteia ultimul cuvânt cu privire la conformitatea cu dreptul UE. Pentru modificările 
substanțiale ale acestor raporturi pe care propunerea de directivă le vizează este 
necesară o modificare a tratatului.

7. Totodată, propunerea nu este conformă nici cu principiul proporționalității. Articolul 5 
alineatul (4) din TUE prevede că acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Acțiunea 
Uniunii trebuie să fie îndeosebi necesară și potrivită.

8. Obiectivul propunerii de directivă este controlul mai eficient asupra legislației 
naționale în domeniul serviciilor și mai buna aplicare a acesteia. Există însă deja 
proceduri pentru controlul obligatoriu al legislației naționale referitor la 
compatibilitatea acesteia cu dreptul UE (procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor). Comisia nu justifică care ar fi necesitatea deosebită în cazul de față. 
Totodată, Comisia nu dă motivele pentru care ar trebui înăsprită procedura de 
notificare. Comisia nu prezintă dovezi irefutabile privind ineficiența imputată actualei 
proceduri de notificare.

9. Restricționarea procedurilor legislative naționale, impunerea de obligații importante de
furnizare de dovezi și conferirea către Comisie a dreptului de autorizare prealabilă a 
legislației naționale reprezintă ingerințe importante asupra suveranității statelor 
membre. Îndeosebi din acest punct de vedere consideră Bundesratul că propunerea 
este incompatibilă.

10. Nu în ultimul rând, modificările propuse vor conduce la importante sarcini 
administrative suplimentare pentru statele membre, fără a aduce o valoare adăugată. 
Faptul că costurile aferente vor fi compensate de economii la procedura de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor rămâne doar la nivel de afirmație.
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