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Asia: Saksan liittopäivien perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja 
vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä 
annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Saksan liittopäivät on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 
direktiiviksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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LIITE

Saksan liittopäivät

Päätös

Saksan liittopäivät on päättänyt 9. maaliskuuta 2017 pitämässään 221. istunnossa hyväksyä 
liittopäivien asiakirjan 18/11442 perusteella viitaten

a) liittohallituksen ilmoitukseen
– asiakirja 18/11229 nro A.8 –
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja 
vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) 
N:o 1024/2012 muuttamisesta
COM(2016)0821, neuvoston asiakirja 5278/17
tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto (toissijaisuusperiaatetta 
koskevan arvioinnin ja suhteellisuusarvioinnin periaate)

b) liittohallituksen ilmoitukseen
– asiakirja 18/11229 nro A.9 –
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan 
sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista
COM(2016)0822, neuvoston asiakirja 5281/17
tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto (toissijaisuusperiaatetta 
koskevan arvioinnin ja suhteellisuusarvioinnin periaate)

c) liittohallituksen ilmoitukseen
– asiakirja 18/11229 nro A.10 –
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella … [ESC Regulation] 
käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja 
toimintakehyksestä
COM(2016)0823, neuvoston asiakirja 5283/17
tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto (toissijaisuusperiaatetta 
koskevan arvioinnin ja suhteellisuusarvioinnin periaate)

d) liittohallituksen ilmoitukseen
– asiakirja 18/11229 nro A.11 –
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen 
palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta
COM(2016)0824, neuvoston asiakirja 5284/17
tässä: Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 mukainen lausunto (toissijaisuuden ja 
suhteellisuuden arvioinnin periaate)

ottaen huomioon asiakirjan 18/11229 nro A.8, A.9, A.10 ja A.11 sisältämän ilmoituksen 
Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 ja vastuunkannosta EU:n yhdentymistä 
koskevissa asioissa annetun lain 11 pykälän mukaisesti seuraavan päätöslauselman:
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Sisämarkkinastrategian täytäntöön panemiseksi Euroopan komissio on ehdottanut niin sanottua 
palvelupakettia. Siihen kuuluvat seuraavat ehdotukset: direktiivi ilmoitusmenettelystä, 
(COM(2016)0821, neuvoston asiakirja 5278/17), direktiivi suhteellisuusarvioinnista 
(COM(2016)0822, neuvoston asiakirja 5281/17) sekä asetus ja direktiivi sähköisestä 
eurooppalaisesta palvelukortista (COM(2016)0823, neuvoston asiakirja 5283/17 ja 
COM(2016)0824, neuvoston asiakirja 5284/17).

Ehdotettu direktiivi ilmoitusmenettelystä sisältää jäsenvaltioiden ilmoituksia koskevia 
säännöksiä palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY (palveludirektiivi) 
soveltamisalalla. Menettelyä sovellettaisiin, kun liittovaltio, osavaltiot, kunnat tai paikalliset
yhteisöt antavat uusia säännöksiä palveludirektiivin soveltamisalalla tai muuttavat voimassa 
olevia säännöksiä. Ehdotuksessa säädetään ilmoitusvelvollisuudesta ennen kansallisen 
lainsäädäntömenettelyn päättymistä. Jos jo ilmoitettua toimenpidettä muutetaan 
lainsäädäntömenettelyn aikana, siitä on ilmoitettava uudelleen. Ehdotuksessa säädetään, että 
jäsenvaltioiden on osoitettava erityistä näyttöä siitä, ettei käytettävissä ole vähemmän 
rajoittavia keinoja. Kun Euroopan komissio on ilmoittanut saaneensa kaikki ilmoitukseen 
tarvittavat asiakirjat, kolme kuukautta kestävä kuulemisvaihe alkaa. Kansalliset 
sääntelyehdotukset voidaan antaa vasta tämän määräajan päätyttyä. Kolmen kuukauden aikana 
Euroopan komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa kommentoida 
ilmoitettuja säännöksiä. Sen jälkeen ilmoituksen tehnyt jäsenvaltio voi vastata esitettyihin 
huomautuksiin kuukauden kuluessa. Jos komissiolla on epäilyksiä säännöksen 
yhdenmukaisuudesta EU:n palveludirektiivin 2006/123/EY kanssa, se voi antaa ilmoituksen 
tehneelle jäsenvaltiolle ennakkovaroituksen, joka johtaa siihen, ettei jäsenvaltio saa antaa 
säännöstä kolmeen kuukauteen. Jos komissio ei pidä ehdotusta odotusajan lopussa 
yhdenmukaisena EU:n palveludirektiivin 2006/123/EY kanssa, se saa ehdotetun direktiivin 
7 artiklan mukaisesti antaa päätöksen, jossa se määrää jäsenvaltion luopumaan kyseisen 
säännöksen antamisesta tai perumaan sen. Jäsenvaltioiden on valitettava tällaisesta päätöksestä 
unionin tuomioistuimeen, ennen kuin ne voivat käyttää lainsäädäntövaltaansa.

Ehdotuksessa direktiiviksi suhteellisuusarvioinnista säädetään velvollisuudesta tehdä tällainen 
arviointi, ennen kuin pääsyä säänneltyihin ammatteihin tai niiden harjoittamista rajoitetaan tai 
voimassa olevia säännöksiä muutetaan uusilla jäsenvaltion säännöksillä. Ehdotus direktiiviksi 
sisältää yksityiskohtaiset perusteet, joiden mukaan suhteellisuuden noudattaminen on aina 
selvitettävä yksittäistapauksesta riippumatta. Sääntelystä vastaavien kansallisten viranomaisten 
on annettava laadullista ja – mikäli mahdollista – määrällistä näyttöä suunniteltujen säännösten 
suhteellisuudesta.

Ehdotuksilla direktiiviksi ja asetukseksi otetaan käyttöön uusi väline, sähköinen 
eurooppalainen palvelukortti. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä palvelukortti todisteeksi siitä, 
että sen haltija on sijoittautunut kotijäsenvaltionsa alueelle ja hänellä on oikeus tarjota kortissa 
osoitettua palvelua. Palvelukorttia käytetään aluksi valikoiduissa yrityspalveluissa (muun 
muassa arkkitehdit, insinöörit, tilintarkastajat ja veroneuvojat), rakennusalalla (mukaan 
luettuina yksittäiset käsityöläisammatit) sekä muilla Saksassa vähemmän säännellyillä 
aloilla (esimerkiksi matkatoimistoissa). Kukin jäsenvaltio valtuuttaa tai perustaa 
täytäntöönpanoa varten koordinoivan viranomaisen. Palvelukorttia koskeva hakemus jätetään 
kotijäsenvaltion koordinoivalle viranomaiselle. Tämä tarkastaa hakemuksen muun muassa 
kattavuuden ja asiakirjojen aitouden osalta ja välittää sen vastaanottavan jäsenvaltion 
koordinoivalle viranomaiselle. Vastaanottavan jäsenvaltion koordinoiva viranomainen 
tarkastaa hakemuksen. Kotijäsenvaltion koordinoiva viranomainen myöntää palvelukortin 
väliaikaista palvelujen tarjoamista varten, jos vastaanottava jäsenvaltio ei vastusta sitä neljän 
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viikon kuluessa hakemuksen toimittamisesta. Pysyvää sijoittautumista koskevissa 
hakemuksissa vastaanottavalla jäsenvaltiolla on kuusi viikkoa aikaa todeta, mitä lupa- ja 
ilmoitusjärjestelmiä tarvittaessa sovelletaan, ja pyytää hakijaa esittämään vastaavat todisteet. 
Vastaanottavan jäsenvaltion on siinä yhteydessä otettava huomioon vaatimukset, jotka hakija 
on jo täyttänyt kotijäsenvaltiossaan ja jotka ovat kansallisten lupa- ja ilmoitusjärjestelmien 
mukaisia. Todisteet saatuaan vastaanottavalla jäsenvaltiolla on viikko aikaa tarkastaa asiakirjat. 
Jos vastaanottava jäsenvaltio ei vastaa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa, palvelukortti 
katsotaan myönnetyksi hakemuksen mukaisesti (hyväksymisolettama). Toistaiseksi 
myönnettyä palvelukorttia ei voida perua jälkikäteen sellaisten seikkojen perusteella, jotka olisi 
voitu tarkistaa jo hakemuksen jättämisen yhteydessä. Myönnetyn palvelukortin haltijalle ei saa 
esittää lisävaatimuksia, kuten ennakkolupia tai -ilmoituksia. Palveluntarjoaja käyttää korttia 
vapaaehtoisesti. Se on voimassa vastaanottavan jäsenvaltion koko alueella.

Palvelupaketti on toimi, jolla Euroopan komissio panee täytäntöön sisämarkkinastrategiansa 
(COM(2015)0550, neuvoston asiakirja 13370/15). Saksan liittopäivät on periaatteessa 
hyväksynyt sisämarkkinastrategiaa koskevassa lausunnossaan (liittopäivien asiakirja 18/8867) 
komission tavoitteen syventää sisämarkkinoita mutta esittää komissiolle kuitenkin seuraavat 
kehotukset:

– Komission ilmoittama apu sisämarkkinalainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi pidettävä vapaaehtoisena.

– Ilmoitusmenettelyyn liittyvän odotusajan käyttöönotto olisi perusteltava tarkasti 
palveludirektiivin mukaisen ilmoitusmenettelyn uudistuksen yhteydessä ja sen soveltamisalaa 
olisi kehitettävä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Lainsäädäntöprosessia ei saa pitkittää 
kohtuuttomasti eikä se saa johtaa byrokratian lisääntymiseen.

– Palvelukortti olisi suunniteltava niin, että se vähentää byrokraattisia muodollisuuksia rajat 
ylittävässä toiminnassa. Palvelukortti ei saa lisätä byrokratiaa eikä johtaa siihen, että 
vastaanottava jäsenvaltio ei voi enää esittää oikeutettuja vaatimuksia palveluntarjoajalle.

Saksan liittopäivät on nyt arvioinut palvelupaketin toimenpiteiden yhdenmukaisuutta 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden kanssa. Ehdotusten muun sisällön arviointi ei ole 
vielä päättynyt. Erityisen kyseenalaista on se, onko velvollisuus perustaa kansallinen 
koordinoiva viranomainen ehdotetun palvelukortin yhteydessä yhdenmukainen Saksan 
liittovaltiojärjestelmän ja perustuslain mukaisen toimivallan jaon kanssa. Lakien 
täytäntöönpano ja lupien myöntäminen on pääsääntöisesti osavaltioiden vastuulla.

Palvelupaketin puitteissa annettujen ehdotusten yhdenmukaisuudesta toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa Saksan liittopäivät toteaa seuraavaa:

I. Euroopan komission ehdotus ilmoitusmenettelyä koskevaksi direktiiviksi loukkaa 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti. Kyseisen määräyksen mukaan kansalliset parlamentit voivat selittää 
perustellussa lausunnossa, miksi lainsäädäntöehdotus ei ole niiden mielestä 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Saksan liittopäivät käsittää tässä sovellettavan arvioinnin 
laajasti: se sisältää oikeusperustan valinnan, toissijaisuusperiaatteen noudattamisen SEU-
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan suppeassa merkityksessä sekä suhteellisuusperiaatteen SEU-
sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti (vrt. liittopäivien asiakirjat 17/3239, 17/8000 ja 
17/11882).

1. Ehdotusta ei voida tukea EU:n perustamissopimuksissa vahvistetulla oikeusperustalla.
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a. Komission mainitsema SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohta mahdollistaa vain direktiivien 
antamisen todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja jäsenvaltioiden säännösten yhteensovittamisen. Kaikkien 
palveluihin liittyvien säännösten ennakkoarviointivelvollisuus ylittää kuitenkin selvästi pelkän 
yhteensovittamisen todistusten vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä.

b. Myöskään komission mainitsemalla SEUT-sopimuksen 114 artiklalla ei voida tukea 
direktiiviehdotusta. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT-
sopimuksen 114 artikla ei anna unionin lainsäätäjälle yleistä toimivaltaa sisämarkkinoiden 
sääntelemiseen. SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla annetulla säädöksellä on todella 
poistettava olemassa olevia sisämarkkinoiden toteuttamisen esteitä tai tuntuvia kilpailun 
vääristymiä (vrt. unionin tuomioistuimen 5. lokakuuta 2000 antama tuomio, asia C-376/98). 
Ehdotuksessa tyydytään pelkästään väittämään, että sillä ”estetään kansallisten lakien 
epäyhtenäisestä kehittämisestä johtuvien sisämarkkinaesteiden syntyminen ja edistetään 
kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentymistä toisiinsa 
palveludirektiivin piiriin kuuluvien palvelujen osalta”. Ehdotuksessa ei anneta näyttöä väitteen 
tueksi.

c. Lisäksi herää epäilyksiä siitä, noudatetaanko ehdotuksessa direktiiviksi 
demokratiaperiaatetta, joka kuuluu SEU-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan 
unionin perusarvoihin. Direktiivin laajan soveltamisalan vuoksi tulevaisuudessa kaikki 
palveluihin liittyvä parlamentaarinen toiminta kuuluu Euroopan komission lupamenettelyn 
piiriin. Se merkitsee sitä, että ehdotuksen mukaan demokraattisen oikeutuksen saaneet 
parlamentit asetetaan toimeenpanovaltaa käyttävän elimen eli komission valvontaan.

d. Ehdotus direktiiviksi kääntää EU:n perustamissopimuksissa määrätyn komission ja 
jäsenvaltioiden suhteen päinvastaiseksi. EU:n perustamissopimusten mukaan komissio voi 
jäsenvaltion sopimusrikkomuksen yhteydessä vedota esikäsittelyn jälkeen unionin 
tuomioistuimeen. Ehdotuksessa direktiiviksi sen sijaan säädetään, että jäsenvaltioiden on 
komission kielteisen päätöksen jälkeen valitettava unionin tuomioistuimeen, ennen kuin ne 
voivat käyttää lainsäädäntövaltaansa. Kyseisen suhteen perustavanlaatuiset muutokset, jollaisia 
direktiiviehdotus sisältää, edellyttäisivät perustamissopimusten muutosta.

2. Direktiiviehdotuksen suhteellisuus herättää huomattavia epäilyksiä. SEU-sopimuksen 
5 artiklan 4 kohdan mukaan unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Lisäksi säädösehdotusten on oltava asianmukaisia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia.

a. Ehdotuksen tarpeellisuutta vastaan puhuu se, että olemassa on jo menetelmiä, joilla 
arvioidaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU:n lainsäädännön mukaista (rikkomusmenettely 
ja EU Pilot). Komissio ei perustele ymmärrettävällä tavalla, miksi kyseiset menetelmät eivät 
ole riittäviä. Sitäkään ei selitetä, miksi nykyistä ilmoitusmenettelyä on tiukennettava ja se on 
muutettava perusteettomaksi lupamenettelyksi.

b. Myös direktiiviehdotuksen suhteellisuus herättää epäilyksiä, koska siinä ei anneta 
poikkeuksia. Lainsäätäjän on siten kiireellisissä tapauksissa mahdotonta reagoida nopeasti 
palvelualan epäkohtiin. Tämä on erityisen vakavaa, kun ilmoitusmenettely viivästyttää tulevan 
vaalikauden vaihtumisen takia lainsäädäntömenettelyä niin, että sen loppuunsaattaminen ei ole 
enää mahdollista ennen vaalikauden päättymistä ja säädöshanke menettää jatkuvuutensa.

II. Komission ehdotus direktiiviksi suhteellisuusarvioinnista loukkaa Saksan liittopäivien 
mukaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 
olevan 6 artiklan mukaisesti.
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1. Ehdotusta ei voida tukea EU:n perustamissopimuksissa vahvistetulla oikeusperustalla.

Säänneltyjen ammattien alalla Euroopan unionin lainsäädäntövalta muodostuu vallasta antaa 
direktiivejä tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta. Vastaavia säännöksiä on vahvistettu yhteisön 
tasolla ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 2005/36/EY, jota on 
tarkistettu direktiivillä 2013/55/EU. Ammattien sääntely liittyy myös läheisesti 
koulutuspoliittisiin näkökohtiin. Koulutuspolitiikan alalla yhdenmukaistaminen on kiellettyä 
SEUT-sopimuksen 165 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Siten unionin tuomioistuin ei ole 
kyseenalaistanut yhteisön oikeuden henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa 
oikeuskäytännössään jäsenvaltioiden valtaa säännellä ammatteja. Sen sijaan siinä vaaditaan, 
että toisessa jäsenvaltiossa hankittujen ammattipätevyyksien ja kotimaassa vaadittujen 
ammattipätevyyksien vastaavuus on arvioitava.

Ammattien sääntelyä koskeville kansallisille päätöksille asetettavat vaatimukset, jotka ylittävät 
primaarioikeuteen perustuvat asianmukaisuuden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden 
suhteellisuusperusteet, eivät siten kuulu yhteisön tasolla rajallisen tehtävänjaon piiriin. Tätä 
taustaa vasten on syytä epäillä, onko direktiivin antamiselle riittävää toimivaltaa.

2. Ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan komissio ei ole selittänyt, miksi jo tunnustettujen arviointiperusteiden lisäksi 
suhteellisuusarvioinnissa tarvitaan lisää sitovia perusteita. Suhteellisuusarvioinnista säädetään 
jo ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin (2005/36/EY, muutettu direktiivillä 
2013/55/EU) 59 artiklan 3 kohdassa. Kyseiset perusteet vastaavat unionin tuomioistuimen 
kehittämiä perusteita, joiden perusteella ammatteja koskevien säännösten suhteellisuutta 
voidaan arvioida.

Saksan liittopäivät katsoo lisäksi, että myös muut, direktiiviä vähemmän jäsenvaltioiden 
oikeuksiin vaikuttavat toimenpiteet olisivat mahdollisia. Sellainen olisi esimerkiksi 
jäsenvaltioille annettava suositus suhteellisuusarvioinnin tekemisestä.

Kokonaisuudessaan direktiivin tavoite ei ole oikeassa suhteessa sen aiheuttamaan 
byrokraattiseen rasitteeseen ja kansallisen lainsäätäjän päätösvallan rajoittamiseen. Pelkästään 
direktiiviehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa annetaan 11 arviointiperustetta, joita täydennetään 
kymmenellä muulla 6 artiklan 4 kohdassa. Arviointiperusteiden suuri määrä johtanee 
käytännössä kunkin lainsäätäjän kaavamaiseen työskentelyyn, mikä pikemminkin haittaa kuin 
edistää säännösten sisällön suhteellisuuden arviointia.

III. Direktiivi ja asetus sähköisestä eurooppalaisesta palvelukortista herättävät kysymyksiä 
niiden yhdenmukaisuudesta suhteellisuusperiaatteen kanssa.

Suhteellisuusperiaatteen noudattamisen suhteen herää kysymys, tarvitaanko ehdotettua 
koordinoivaa viranomaista kotijäsenvaltiossa ja vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Olisi 
arvioitava, onko tällainen viranomainen ristiriidassa palveludirektiivissä noudatetun keskitettyä 
asiointipistettä koskevan käsitteen kanssa ja luodaanko siten päällekkäisiä rakenteita. Vaikka 
keskitettyä asiointipistettä ei voitaisikaan toteuttaa aivan optimaalisesti, vaikuttaa kuitenkin 
järkevältä, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset vastaavat lupien myöntämisestä. 
Niiden hallinnot voivat tiedottaa kaikista vaatimuksista ja hoitaa hallintomenettelyt 
tehokkaasti.

Lisäksi nykymuodossaan säännökset johtavat todellisuudessa alkuperämaaperiaatteen 
käyttöönottoon. Vastaanottavien jäsenvaltioiden erittäin lyhyet arviointiajat ja 
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hyväksymisolettama määräaikojen noudattamatta jättämisen tapauksessa merkitsevät sitä, että 
palvelukortti myönnetään tosiasiassa ilman vastaanottavan jäsenvaltion arviointia, ja sen 
seurauksena kansallisia vaatimuksia muun muassa sosiaalisista normeista heikennetään ja 
kierretään. Voimassa olevan EU:n lainsäädännön piiriin kuuluvien kansallisten vaatimusten 
tosiasiallinen kiertäminen herättää kysymyksiä myös asianmukaisuudesta ja siten 
suhteellisuudesta.

Saksan liittopäivien mielestä ei ole myöskään selvitetty, missä suhteessa suunniteltu 
palvelukortti on direktiivillä 2013/55/EU käyttöön otettuun eurooppalaiseen ammattikorttiin 
(ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 4 a–4 e artikla). Tässäkin yhteydessä 
on vältettävä päällekkäisiä rakenteita.

IV. Saksan liittopäivät pidättää itsellään oikeuden käsitellä palvelupaketin muita näkökohtia 
erillisessä lausunnossa.

V. Saksan liittopäivät pyytää puhemiestään toimittamaan tämän päätöksen Euroopan 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle ja antamaan sen 
tiedoksi jäsenvaltioiden parlamenteille.
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