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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko nemeckej Spolkovej rady k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách 
na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy 
udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení 
smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej 
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Nemecká Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 
pripojené v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Parlament zástupcov spolkových krajín Nemeckej spolkovej republiky
SPOLKOVÁ RADA

954. zasadnutie 10. marca 2017
Dokument 6/17

ROZHODNUTIE
Spolkovej rady

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy 
udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 
2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu
COM(2016)821 final

Spolková rada na svojom 954. zasadnutí 10. marca 2017 prijala v súlade s článkom 12 písm. 
b) Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) toto stanovisko:

1. Spolková rada zastáva názor, že návrh smernice v navrhovanej podobe nezodpovedá 
zásade subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ a zásade proporcionality podľa článku 
5 ods. 4 ZEÚ. Zahŕňa postup, ktorý vedie k preventívnej kontrole zlučiteľnosti 
vnútroštátneho práva s právom EÚ samotnou Komisiou. Zmeny existujúceho postupu 
oznamovania stanovené v návrhu smernice znamenajú významný zásah 
do vnútroštátneho zvrchovaného práva a s ohľadom na ich zlučiteľnosť so zásadou 
demokracie sú veľmi sporné.

2. Doteraz platí, že členské štáty musia oznamovať nové vnútroštátne právne predpisy 
v oblasti smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu EÚ (smernica 
o službách) iba v súlade s článkom 15 ods. 7 a s článkom 39 ods. 5 pododsekom 
2. Platný postup oznamovania predovšetkým nebráni členským štátom, aby okamžite 
prijali príslušné ustanovenie a uviedli ho do platnosti. V návrhu smernice sa však 
stanovuje, že vnútroštátne návrhy predpisov môžu byť prijaté až po uplynutí lehoty 
v zásade v dĺžke troch mesiacov (článok 3 ods. 3 a článok 5 ods. 2 návrhu smernice). 
Výnimky, napríklad v naliehavých prípadoch, ako návrhy zákonov z parlamentu 
alebo pozmeňujúce návrhy poslancov chýbajú. Členské štáty musia teraz plne 
odôvodniť návrhy predpisov, ktoré sa majú povinne oznamovať v rámci predbežnej
kontroly, a predložiť konkrétne dôkazy primeranosti predpisu (článok 3 ods. 5 návrhu 
smernice). Porušenia oznamovacej povinnosti znamenajú podstatnú procesnú chybu 
závažnej povahy vo vzťahu k jednotlivcom (článok 3 ods. 4 návrhu smernice), ktorá 
vedie k neuplatniteľnosti dotknutého predpisu. Pokiaľ sa Komisia domnieva, že návrh 
je v rozpore so smernicou o službách, môže vydať rozhodnutie (článok 7 návrhu 
smernice), ktorým členskému štátu zakáže prijať alebo zamietnuť dotknutý predpis.

3. Spolková rada zastáva názor, že návrh vyvoláva pochybnosti už s ohľadom na jeho 
zlučiteľnosť so zásadou demokracie, ktorá patrí podľa článku 2 prvej vety ZEÚ 
k základným hodnotám EÚ. Vzhľadom na široký rozsah pôsobnosti navrhovanej 
smernice bude každá parlamentná činnosť súvisiaca so službami v budúcnosti 
podliehať schváleniu Komisie. To znamená, že demokraticky legitímne parlamenty 
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by mali podliehať kontrole Komisie, výkonného orgánu. Legislatívne právomoci 
členských štátov v oblasti služieb by boli narušené.

4. Výhrady týkajúce sa subsidiarity v zmysle článku 12 písm. b) Zmluvy o EÚ zahŕňajú 
takisto otázku právomoci EÚ – pozri stanovisko Spolkovej rady z 9. novembra 2007, 
BR-dokument 390/07 (rozhodnutie), bod 5, z 26. marca 2010, BR-dokument 43/10 
(rozhodnutie), bod 2, a zo 16. decembra 2011, BR-dokument 646/11 (rozhodnutie), 
bod 2. Zásada subsidiarity je zásada výkonu právomocí. Zásada subsidiarity je 
porušovaná aj vtedy, ak právomoc Únie neexistuje. V rámci kontroly subsidiarity 
preto treba preskúmať, či tento návrh môže byť založený na právnom základe 
potrebnom pre činnosť EÚ.

5. Ako vyplýva z návrhu smernice, zakladá sa na článku 53 ods. 1 v spojení s článkom 
62 ZFEÚ a na kompetencii v oblasti vnútorného trhu podľa článku 114 ZFEÚ. 
Podľa článku 53 ods. 1 ZFEÚ sa však umožňuje len prijatie smerníc o vzájomnom 
uznávaní osvedčení a na „koordináciu“ predpisov členských štátov. Preventívna 
výhrada preskúmania všetkých predpisov súvisiacich so službami však výrazne 
prekračuje rámec jednoduchej činnosti koordinácie v súvislosti so vzájomným 
uznávaním osvedčení. Návrh nemôže byť založený ani na článku 114 ZFEÚ: Podľa 
ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa článkom 114 ZFEÚ na zákonodarcu Únie 
neprenáša všeobecná právomoc regulovať vnútorný trh. Právny akt prijatý na základe 
článku 114 ZFEÚ skôr musí skutočne prispieť k odstráneniu existujúcich prekážok, 
ktoré bránia dokončeniu vnútorného trhu, alebo eliminovať významné narušenie 
hospodárskej súťaže (pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok z 5. októbra 2000, vec C-
376/98, Spolková republika Nemecko proti Európskemu parlamentu a Rade EÚ). 
Momentálne nie je zrejmé ani preukázané, ktoré konkrétne hrozby opatrení členských 
štátov odôvodňujú takýto vážny zásah do regulačných právomocí vnútroštátneho 
zákonodarcu. Návrh sa obmedzuje na jednoduché tvrdenie, že „postupom
oznamovania sa bude zabraňovať zavádzaniu prekážok na jednotnom trhu, ktoré 
vznikajú v súvislosti s rozdielnym vývojom vnútroštátnych zákonov, a prispeje sa 
k aproximácii vnútroštátnych právnych a správnych predpisov, pokiaľ ide o služby 
týkajúce sa smernice o službách“. K tomu sa neoprávňuje podľa článku 114 ZFEÚ.

6. S pridelením rozhodovania o zlučiteľnosti návrhu opatrenia so smernicou o službách 
Komisii je spojený aj zásah meniaci povahu zmluvne podriadených vzťahov 
európskych inštitúcií. ZFEÚ obsahuje diferencované pravidlá týkajúce sa konania 
o porušení povinnosti, ktoré vo výsledku a zároveň len náhodne umožňujú záväzné 
následné „súdne preskúmanie“ Súdnym dvorom Európskej únie. Komisia môže 
v súlade s článkom 258 ZFEÚ proti členskému štátu, ktorý podľa jej názoru porušil 
povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, začať konanie o porušení povinnosti, v ktorom 
o dodržaní práva EÚ nakoniec rozhodne Súdny dvor EÚ. Pre zásadné zmeny tohto 
vzťahu je podľa návrhu smernice potrebná zmena zmluvy.

7. Návrh nie je v súlade ani so zásadou proporcionality. V článku 5 ods. 4 ZFEÚ sa 
stanovuje, že obsah a forma činnosti Únie nesmie prekračovať rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Musia byť obzvlášť potrebné a primerané.

8. Cieľom návrhu smernice je účinnejšia revízia a lepšie presadzovanie právnych 
predpisov členských štátov v oblasti smernice o službách. Postupy pre povinnú revíziu 
vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti so zlučiteľnosťou s právom EÚ však 
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už existujú (konanie o porušení povinnosti). Prečo tu je potrebné konať nie je 
zo strany Komisie dostatočne odôvodnené. Komisia takisto primerane nevysvetľuje, 
prečo treba sprísniť existujúci režim oznamovania. Chýbajú spoľahlivé dôkazy 
o neefektívnosti súčasného postupu oznamovania, ktorú uvádza Komisia.

9. Opatrením sa obmedzuje vnútroštátny legislatívny postup, ukladajú sa povinnosti 
dokazovania a zavádza sa schválenie vnútroštátnych predpisov Komisiou, čím sa 
významne zasahuje do zvrchovanosti členských štátov. Obzvlášť z týchto dôvodov ho 
Spolková rada považuje za neprimerané.

10. Navrhované zmeny na úrovni členských štátov budú viesť k výraznému zvýšeniu 
administratívnej záťaže bez toho, aby poskytovali pridanú hodnotu. Skutočnosť, 
že náklady s tým spojené by boli kompenzované úsporami na nákladoch za konania 
o porušení povinnosti, je iba tvrdenie.
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