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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega Zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem 
trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, 
povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji 
trg
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

V skladu s členom 6 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v osmih tednih od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega akta 
predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje z 
razlogi, zaradi katerih ocenjujejo, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Nemški Zvezni svet je o navedenem predlogu direktive dal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

Parlament predstavnikov zveznih dežel Zvezne republike Nemčije
ZVEZNI SVET

954. seja z dne 10. marca 2017
Dokument 6/17

SKLEP
Zveznega sveta

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o 
storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in 
zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg
COM(2016)821 final

Zvezni svet je na svoji 954. seji 10. marca 2017 v skladu s členom 12(b) PEU sprejel 
naslednje mnenje:

1. Zvezni svet meni, da predlog direktive v sedanji obliki ni skladen z načelom 
subsidiarnosti v skladu s členom 5(3) PEU in z načelom sorazmernosti v skladu s 
členom 5(4) PEU. Predlog vključuje postopek, ki privede do preventivnega preizkusa 
skladnosti nacionalnega prava s pravom EU, ki ga opravi samo Komisija. Spremembe 
veljavnega postopka uradnega obveščanja, predvidene v predlogu direktive, kar precej 
posegajo v nacionalne suverene pravice in so glede na njihovo združljivost z načelom 
demokracije zelo problematične.

2. Do zdaj so morale države članice uradno obvestilo o novih nacionalnih predpisih na 
področju direktive EU o storitvah 2006/123/ES (direktiva o storitvah) predložiti samo 
v skladu s členom 15(7) in členom 39(5)(2). Sedanji postopek uradnega obveščanja 
državam članicam zlasti ne preprečuje, da poskrbijo za takojšnje sprejetje in začetek 
veljavnosti zadevne določbe. Predlog direktive pa določa, da je nacionalne osnutke 
določb mogoče sprejeti šele po izteku obdobja mirovanja, ki traja načeloma tri mesece 
(člen 3(3) in člen 5(2) predloga direktive). Pri tem ni nobenih izjem, na primer v 
nujnih primerih, za osnutke zakonov iz vrst parlamenta ali spremembe, ki jih 
predlagajo poslanci. Države članice morajo osnutke določb, za katere je treba 
predložiti uradno obvestilo, odslej obvezno in obsežno obrazložiti v okviru 
predhodnega preverjanja ter predložiti konkretne dokaze, da je ureditev sorazmerna 
(člen 3(5) predloga direktive). Kršitve obveznosti uradnega obveščanja so bistvena in 
za posameznika huda postopkovna napaka (člen 3(4) predloga direktive), ki ima za 
posledico, da zadevne ureditve ni mogoče uporabljati. Če Komisija meni, da osnutek 
ni v skladu z direktivo o storitvah, sme sprejeti sklep (člen 7 predloga direktive), s 
katerim naloži državi članici, naj ureditve ne sprejme ali jo razveljavi.

3. Zvezni svet meni, da predlog vzbuja pomisleke že glede na njegovo združljivost z 
načelom demokracije, ki je skladno s prvim stavkom člena 2 PEU ena od osrednjih 
vrednot EU. Glede na široko področje uporabe predlagane direktive bo v prihodnje za 
vsako parlamentarno dejavnost, ki je povezana s storitvami, potrebno dovoljenje 
Komisije. To pomeni, da naj bi bili demokratično legitimirani parlamenti na podlagi 
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predloga direktive pod nadzorom Komisije, torej izvršilnega organa. S tem države 
članice ne bi imele več zakonodajne pristojnosti na področju storitev.

4. Ugovor zoper kršitev načela subsidiarnosti v skladu s členom 12(b) PEU vključuje 
tudi vprašanje pristojnosti EU – v zvezi s tem glej stališča Zveznega sveta z dne 9. 
novembra 2007, dokument Zveznega sveta 390/07 (sklep), točka 5, z dne 26. marca 
2010, dokument Zveznega sveta 43/10 (sklep), točka 2, in z dne 16. decembra 2011, 
dokument Zveznega sveta 646/11 (sklep), točka 2. Načelo subsidiarnosti je načelo 
izvrševanja pristojnosti. To načelo se krši tudi, če Unija nima pristojnosti. Zato je 
treba v okviru nadzora subsidiarnosti najprej preučiti, če predlog lahko temelji na 
pravni podlagi, ki je potrebna za ukrepanje EU.

5. V skladu s predlogom direktive je ta utemeljen na členu 53(1) v povezavi s členom 62 
PDEU ter na pristojnosti na področju notranjega trga iz člena 114 PDEU. Člen 53(1) 
PDEU pa omogoča samo sprejetje direktiv za vzajemno priznavanje diplom in 
spričeval ter za uskladitev določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah. 
Vendar preventivni preučitveni pridržek glede vseh ureditev, povezanih s storitvami, 
jasno presega navadno usklajevalno dejavnost v zvezi z vzajemnim priznavanjem 
diplom in spričeval. Predlog tudi ne bi mogel temeljiti na členu 114 PDEU: po 
ustaljeni sodni praksi Sodišča v skladu s členom 114 PDEU zakonodajalec Unije nima 
splošne pristojnosti za urejanje notranjega trga. Pravni akt, sprejet na podlagi 
člena 114 PDEU, mora nasprotno dejansko prispevati k odpravi obstoječih ovir pri 
uresničevanju notranjega trga ali odpraviti občutno izkrivljanje konkurence (glej 
sodbo Sodišča z dne 5. oktobra 2000, zadeva C-376/98, Zvezna republika Nemčija 
proti Evropskemu parlamentu in Svetu EU). Obravnavani primer pa niti ne prikazuje 
niti iz njega ni razvidno, kakšni morebitni konkretni ukrepi držav članic upravičujejo 
tako hud poseg v regulativno pristojnost nacionalnega zakonodajalca. Predlog se 
omejuje na preprosto ugotovitev, da se preprečuje heterogeni razvoj nacionalnih 
zakonodaj in spodbuja približevanje nacionalnih zakonov in drugih predpisov glede 
storitev, ki jih zajema direktiva o storitvah. Člen 114 PDEU ne daje pooblastila za to.

6. S tem, da se odločitev o združljivosti osnutka ukrepov z direktivo o storitvah prenese 
na Komisijo, je povezan tudi poseg v razmerje, ki ga imajo evropske institucije med 
sabo in ga urejata Pogodbi, pri čemer bi tak poseg spremenil značaj tega razmerja. 
PDEU vsebuje zelo različne ureditve za postopek za ugotavljanje kršitev, ki 
posledično in tudi samo posredno omogočajo obvezujoč naknaden „nadzor nad 
standardi“ s strani Sodišča. V zvezi s tem lahko Komisija, če meni, da katera od držav 
članic ni izpolnila določene obveznosti iz Pogodb, v skladu s členom 258 PDEU začne 
postopek za ugotavljanje kršitev zoper to državo članico, pri čemer Sodišče v 
postopku razsodi o skladnosti s pravom EU. Za bistveno spremembo tega razmerja, ki 
jo predvideva predlog direktive, bi morali spremeniti Pogodbi.

7. Poleg tega predlog ni v skladu z načelom sorazmernosti. Člen 5(4) PEU določa, da 
ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za 
doseganje ciljev Pogodb. Ukrepi morajo biti predvsem potrebni in sorazmerni.

8. Namen predloga direktive je učinkovitejši pregled ureditve držav članic na področju 
direktive EU o storitvah, pa tudi njeno boljše izvrševanje. Vendar že obstajajo 
postopki za obvezujoč pregled nacionalne ureditve, kar zadeva njeno združljivost s 
pravom EU (postopek za ugotavljanje kršitev). Komisija ni prepričljivo utemeljila, 
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zakaj je treba v zvezi s tem ukrepati. Poleg tega tudi ni ustrezno utemeljila, zakaj je 
treba zaostriti sedanjo ureditev uradnega obveščanja. Manjkajo zanesljivi dokazi, da bi 
bil sedanji postopek uradnega obveščanja dejansko neučinkovit, kot trdi Komisija.

9. Z oviranjem nacionalnih zakonodajnih postopkov, naložitvijo strogih obveznosti 
dokazovanja in uvedbo pridržka odobritve s strani Komisije glede nacionalnih 
ureditev ukrep kar precej posega v suverenost držav članic. Zlasti v zvezi s tem Zvezni 
svet meni, da ni sorazmeren.

10. Predlagane spremembe bodo sicer imele na ravni držav članic za posledico precej 
večje upravno breme, obenem pa ne bodo nudile dodane vrednosti. Pri tem se zgolj 
trdi, da bi se s tem povezani stroški izravnali s prihranki pri stroških za postopke za 
ugotavljanje kršitev.
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