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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundestagu 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)(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 Bundestag 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

Niemiecki Bundestag

Decyzja

Na 221. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. niemiecki Bundestag na podstawie druku nr 
18/11442 postanowił: 

a) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny 
– w druku nr 18/11229 poz. A.8 –
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)0821 final, dok. Rady nr 5278/17
tutaj: stanowisko zgodnie z Protokołem nr 2 załączonym do Traktatu z Lizbony (stosowanie 
zasad pomocniczości i proporcjonalności)

b) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny
– w druku nr 18/11229 poz. A.9 –
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy 
proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów
COM(2016)0822 final, dok. Rady nr 5281/17
tutaj:  stanowisko zgodnie z Protokołem nr 2 załączonym do Traktatu z Lizbony (stosowanie 
zasad pomocniczości i proporcjonalności)

c) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny
– w druku nr 18/11229 poz. A.10 –
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i 
operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie 
ESC]
COM(2016)0823 final, dok. Rady nr 5283/17
tutaj: stanowisko zgodnie z Protokołem nr 2 załączonym do Traktatu z Lizbony (stosowanie 
zasad pomocniczości i proporcjonalności)

d) w sprawie informacji przedstawionych przez rząd federalny
– w druku nr 18/11229 poz A.11 –
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych
COM(2016)0824 final, dok. Rady nr 5284/17
tutaj: stanowisko zgodnie z Protokołem nr 2 załączonym do Traktatu z Lizbony (stosowanie 
zasad pomocniczości i proporcjonalności)
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uwzględniając informacje zawarte w druku nr 18/11229 poz. A.8, A.9, A.10, A.11, przyjąć 
następującą decyzję na mocy Protokołu nr 2 załączonego do Traktatu z Lizbony w związku z 
art. 11 ustawy o odpowiedzialności w sprawach integracji:

Z myślą o realizacji strategii jednolitego rynku Komisja Europejska przedstawiła tzw. pakiet 
usługowy. Obejmuje on wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie procedury powiadomień 
(COM(2016)0821 final, dok. Rady nr 5278/17), dyrektywę w sprawie analizy 
proporcjonalności (COM(2016)0822 final, dok. Rady nr 5281/17) oraz rozporządzenie i 
dyrektywę w sprawie europejskiej e-karty usług (COM(2016)0823 final, dok. Rady nr 5283/17 
oraz COM(2016)0824 final, dok. Rady nr 5284/17).

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie procedury powiadomień zawiera przepisy dotyczące 
dokonywania przez państwa członkowskie zgłoszeń w ramach zakresu stosowania dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym („dyrektywa usługowa”). Procedura ta 
będzie stosowana, jeżeli federacja, kraje związkowe, gminy lub jednostki samorządowe (izby) 
wprowadzą nowe lub zmienią istniejące przepisy, które wchodzą w zakres dyrektywy 
usługowej. We wniosku przewiduje się obowiązek powiadomienia przed zakończeniem 
krajowego procesu legislacyjnego. Jeżeli wcześniej zgłoszony środek zostanie zmieniony w 
toku procesu legislacyjnego, należy go ponownie zgłosić. Przewiduje się, że państwa 
członkowskie przedstawiają „szczegółowe dane” potwierdzające, że mniej restrykcyjne środki 
nie są dostępne. W momencie, w którym Komisja informuje o otrzymaniu wszystkich 
dokumentów niezbędnych do powiadomienia, rozpoczyna się trzymiesięczny okres 
konsultacji. Projekty krajowych przepisów mogą zostać przyjęte dopiero po upływie tego 
okresu. W trakcie tego trzymiesięcznego okresu Komisja i pozostałe państwa członkowskie 
mają mieć dwa miesiące na przedstawienie uwag w odniesieniu do zgłoszonych przepisów. 
Następnie zgłaszające państwo członkowskie może w terminie jednego miesiąca odpowiedzieć 
na zgłoszone uwagi. Jeżeli Komisja ma wątpliwości co do zgodności przepisu z dyrektywą 
usługową 2006/123/WE, może przedstawić zgłaszającemu państwu członkowskiemu 
ostrzeżenie skutkujące tym, że państwo członkowskie nie będzie mogło przyjąć danego 
przepisu przez okres dalszych trzech miesięcy. Jeżeli po upływie tego okresu zawieszenia 
Komisja uzna, że projekt środka jest niezgodny z dyrektywą usługową 2006/123/WE, może 
zgodnie z art. 7 wniosku dotyczącego dyrektywy wydać decyzję zobowiązującą dane państwo 
członkowskie do wstrzymania przyjęcia danego środka lub jego uchylenia. Państwa 
członkowskie musiałyby zaskarżyć taką decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej przed przystąpieniem do wykonywania swoich uprawnień do stanowienia prawa 
w tym zakresie.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności ustanawia obowiązek 
przeprowadzenia takiej oceny przed wprowadzeniem przez państwo członkowskie nowych 
przepisów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych lub możliwość wykonywania 
tych zawodów, bądź przed zmianą istniejących przepisów w tym zakresie. Przedmiotowy 
wniosek zawiera szczegółowe kryteria, na podstawie których należy zawsze niezależnie od 
przypadku wyjaśniać przestrzeganie zasady proporcjonalności. Właściwe organy krajowe 
odpowiadające za przyjmowanie przepisów powinny umotywować proporcjonalność 
proponowanych środków dowodami jakościowymi i, w miarę możliwości, ilościowymi.

Wniosek dotyczący dyrektywy oraz wniosek dotyczący rozporządzenia mają na celu 
wprowadzenie nowego instrumentu, którym jest europejska e-karta usług. Państwa 
członkowskie mają ją uznawać za dowód potwierdzający, że jej posiadacz prowadzi 
przedsiębiorstwo na terytorium swojego państwa członkowskiego pochodzenia oraz że jest on 
uprawniony na tym terytorium do świadczenia usług objętych e-kartą. E-karta usług ma mieć 
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najpierw zastosowanie do wybranych usług biznesowych (m.in. architektów, inżynierów, 
księgowych, doradców podatkowych), sektora budowlanego (w tym również poszczególnych 
rzemiosł), a także do innych branż nieuregulowanych w Niemczech odrębnymi przepisami 
(np. biura podróży). Do jej wdrożenia w każdym państwie członkowskim ma zostać 
wyznaczony lub ustanowiony organ koordynujący. Wniosek o wydanie e-karty usług należy 
składać w organie koordynującym w kraju pochodzenia. Organ ten ocenia wniosek (m.in. 
kompletność, autentyczność dokumentów) i przekazuje go organowi koordynującemu w 
przyjmującym państwie członkowskim. Organ koordynujący w przyjmującym państwie 
członkowskim rozpatruje wniosek. W przypadku tymczasowego świadczenia usług e-karta 
usług jest wydawana przez organ koordynujący w kraju pochodzenia, jeżeli przyjmujące 
państwo członkowskie w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku nie wyrazi sprzeciwu 
wobec wydania e-karty. W przypadku wniosku o wydanie zgody na prowadzenie działalności 
w sposób ciągły przyjmujące państwo członkowskie ma sześć tygodni, by ustalić, jakie 
systemy zezwoleń i powiadomień mają zastosowanie w stosownych przypadkach oraz zażądać 
od wnioskodawcy dostarczenia dowodów potwierdzających. Przyjmujące państwo 
członkowskie musi przy tym uwzględnić wymogi spełnione już przez wnioskodawcę w jego 
państwie pochodzenia i równoważne wymogom krajowego systemu zezwoleń i powiadomień. 
Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających państwo przyjmujące ma tydzień czasu na 
weryfikację dokumentów. Jeżeli państwo przyjmujące nie zareaguje w określonym terminie, 
uznaje się, że wyraziło ono zgodę na wydanie e-karty usług zgodnie z wnioskiem 
wnioskodawcy (domniemanie zezwolenia). Ewentualne późniejsze cofnięcie e-karty usług 
wydanej na czas nieokreślony ze względu na okoliczności, które mogły zostać zweryfikowane 
już w momencie złożenia wniosku, nie jest możliwe. W odniesieniu do posiadaczy wydanej e-
karty usług nie można wprowadzać żadnych dodatkowych wymogów (takich jak uprzednie 
zezwolenia lub zgłoszenia). Stosowanie e-karty usług przez usługodawców powinno odbywać 
się na zasadzie dobrowolności. E-karta jest ważna na całym terytorium państwa 
przyjmującego.

Pakiet usługowy jest środkiem, za pomocą którego Komisja Europejska zamierza realizować 
strategię jednolitego rynku (COM(2015)0550 final, dok. Rady nr 13370/15). Niemiecki 
Bundestag w swojej opinii w sprawie strategii rynku wewnętrznego (druk niemieckiego 
Bundestagu nr 18/8867) zasadniczo z zadowoleniem przyjął cel Komisji Europejskiej, którym 
jest pogłębienie jednolitego rynku wewnętrznego, ale jednocześnie wezwał Komisję, aby:

— utrzymała dobrowolny charakter zapowiedzianej pomocy Komisji w transpozycji do 
krajowego porządku prawnego przepisów dotyczących jednolitego rynku;

— podczas reformy procedury powiadamiania w ramach dyrektywy usługowej wyczerpująco 
uzasadniła wprowadzenie okresu zawieszenia w procedurze powiadamiania oraz wspólnie z 
państwami członkowskimi opracowała jego zakres stosowania. Ponadto proces legislacyjny 
nie może zostać nadmiernie spowolniony i nie może dojść do wzrostu obciążeń 
biurokratycznych;

– skonstruowała paszport usługowy w taki sposób, aby prowadził on do zmniejszenia 
biurokracji w przypadku działalności transgranicznej. Paszport usługowy nie może jednak 
powodować wzrostu biurokracji ani uniemożliwiać przyjmującemu państwu członkowskiemu 
stawiania usługodawcom uzasadnionych wymogów.

Niemiecki Bundestag ocenił niniejszym zgodność środków pakietu usługowego z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności. Dalsza merytoryczna ocena wniosków nie została jeszcze 
zakończona. W szczególności nie jest jasne, czy obowiązek ustanowienia krajowego organu 
koordynacyjnego w związku z proponowaną e-kartą usług jest zgodny z systemem federalnym 
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w Niemczech i ustanowionym w Ustawie Zasadniczej podziałem uprawnień w Niemczech. 
Wdrażanie przepisów i wydawanie zezwoleń należy bowiem zasadniczo do kompetencji 
krajów związkowych.

W sprawie zgodności wniosków przedstawionych w kontekście pakietu usługowego z 
zasadami pomocniczości i proporcjonalności Niemiecki Bundestag stanowi co następuje:

I. Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie procedury powiadamiania jest sprzeczny 
z zasadami pomocniczości i proporcjonalności zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 do Traktatu z 
Lizbony. Na mocy tego przepisu parlamenty narodowe mogą przedstawić uzasadnioną opinię 
zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny 
z zasadą pomocniczości. Niemiecki Bundestag rozumie szeroko kryterium oceny, które ma w 
tym względzie zastosowanie: Obejmuje ono wybór podstawy prawnej, zgodność z zasadą 
pomocniczości w węższym rozumieniu zgodnie z art. 5 ust. 3 TUE oraz z zasadą 
proporcjonalności zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE (zob. druki Bundestagu nr 17/3239, 17/8000, 
17/11882).

1. Wniosek nie może być oparty na podstawie prawnej określonej w traktatach unijnych.

a) Przytoczony przez Komisję art. 53 ust. 1 TFUE umożliwia jedynie uchwalanie dyrektyw 
zmierzających do wzajemnego uznawania świadectw i innych kwalifikacji zawodowych 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.

b) Przytoczony również przez Komisję art. 114 TFUE nie zapewnia wystarczającej podstawy 
dla wniosku dotyczącego dyrektywy. W świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 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). 
Przedmiotowy wniosek ogranicza się ponadto do stwierdzenia, że „procedura powiadomień 
będzie zapobiegać wprowadzaniu na jednolitym rynku barier wynikających z niejednolitej 
ewolucji przepisów krajowych i będzie przyczyniać się do zbliżenia krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych w zakresie usług objętych dyrektywą 
usługową”. We wniosku nie przedstawiono dowodów na poparcie takiego twierdzenia.

c) Ponadto istnieją wątpliwości co do zgodności wniosku dotyczącego dyrektywy z zasadą 
demokracji, która zgodnie z art. 2 zdanie pierwsze TUE należy do podstawowych wartości 
Unii Europejskiej. W związku z szerokim zakresem stosowania dyrektywy każda działalność 
parlamentarna, charakteryzująca się jakimkolwiek związkiem z usługami, będzie wymagać w 
przyszłości zgody Komisji. Oznacza to, że zgodnie z przedmiotowym wnioskiem posiadające 
legitymację demokratyczną parlamenty będą podlegać kontroli Komisji Europejskiej, czyli 
organu wykonawczego.

d) Wreszcie wniosek dotyczący dyrektywy wypacza uregulowaną w traktatach unijnych 
relację między Komisją a państwami członkowskimi. Zgodnie z traktatami UE Komisja 
Europejska w razie podejrzenia o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego może 
po przeprowadzeniu postępowania poprzedzającego wnieść skargę do Trybunału 
Sprawiedliwości. Przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje natomiast, że 
państwa członkowskie przed przystąpieniem do wykonywania własnych uprawnień 
ustawodawczych musiałyby najpierw wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o uchylenie 
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negatywnej decyzji Komisji. Istotne zmiany tej wzajemnej relacji przewidziane we wniosku 
wymagałyby rewizji traktatu.

2. Istnieją poważne wątpliwości co do proporcjonalności proponowanej dyrektywy. Zgodnie 
z art. 5 ust. 4 TUE zakres i forma działania Unii zgodnie z zasadą proporcjonalności nie 
wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. W tym celu projekt 
aktu ustawodawczego musi być przydatny, niezbędny i proporcjonalny.

a) O zbędności wniosku świadczy fakt, że istnieją już procedury weryfikacji zgodności prawa 
krajowego z prawem Unii (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i procedura EU Pilot). Komisja nie uzasadnia jasno, dlaczego procedury te nie 
są wystarczające. Nie dowiedziono również, dlaczego istniejące procedury powiadamiania 
muszą zostać zaostrzone i przekształcone w – niedopuszczalną – procedurę zatwierdzania.

b) Ponadto istnieją wątpliwości co do proporcjonalności proponowanej dyrektywy, ponieważ 
nie przewidziano żadnych wyjątków. Tym samym ustawodawca został pozbawiony 
możliwości podejmowania działania w przypadku sytuacji wymagających pilnej reakcji w celu 
szybkiego skorygowania nieprawidłowości w sektorze usług. Konsekwencje tego są 
szczególnie poważne, gdy z uwagi na zbliżający się koniec kadencji procedura powiadamiania 
opóźnia proces ustawodawczy tak, że nie można już go zakończyć przed upływem kadencji i 
ciągłości prac ustawodawczych zostaje przerwana.

II. Zdaniem niemieckiego Bundestagu wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie 
analizy proporcjonalności jest sprzeczny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności 
zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 do Traktatu z Lizbony.

1. Wniosek nie może zostać oparty na podstawie prawnej określonej w traktatach unijnych.

Kompetencje Unii Europejskiej do stanowienia prawa w zakresie zawodów regulowanych 
wynikają z uprawnienia do wydawania dyrektyw zmierzających do wzajemnego uznawania 
dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, jak 
również z uprawnienia do wydawania dyrektyw w celu koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich. Odpowiednie przepisy zostały w 
międzyczasie ujednolicone na szczeblu wspólnotowym w dyrektywie 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, która została zmieniona  dyrektywą 2013/55/UE. 
Kwestia regulacji zawodów jest przy tym ściśle powiązana z polityką edukacyjną. W zakresie 
polityki edukacyjnej obowiązuje zgodnie z art. 165 ust. 4 TFUE zakaz harmonizacji. W 
związku z tym Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie dotyczącym swobodnego 
przepływu osób zagwarantowanego w prawie wspólnotowym nie podważył uprawnienia 
państw członkowskich do regulowania zawodów. Wskazał natomiast, że kwalifikacje 
zawodowe uzyskane w innych państwach członkowskich UE muszą być weryfikowane w 
zakresie równoważności z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi na szczeblu krajowym.

Ustanawianie wymogów w odniesieniu do krajowych decyzji w sprawie regulacji zawodów, 
wychodzących poza ogólne kryteria proporcjonalności wynikające z prawa pierwotnego, tj. 
przydatność, niezbędność i proporcjonalność, nie mieści się zatem w ramach ograniczonych 
kompetencji do podejmowania działań na poziomie wspólnotowym. W tym kontekście należy 
poddać w wątpliwość, czy podstawa kompetencyjna w przypadku przedmiotowej dyrektywy 
jest wystarczająca.

2. Wniosek nie jest zgodny z zasadą proporcjonalności.

Komisja Europejska nie wyjaśniła, dlaczego konieczne jest wprowadzenie kolejnych 
wiążących kryteriów przeprowadzania analizy proporcjonalności, skoro istnieją uznane już 
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kryteria. Wymóg przeprowadzania analizy proporcjonalności został już określony w art. 59 
ust. 3 dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE, 
zmieniona dyrektywą 2013/55/UE). Kryteria te są zgodne z kryteriami wywiedzionymi z 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, na podstawie których można oceniać 
proporcjonalność przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Niemiecki Bundestag jest ponadto zdania, że istnieje także możliwość zastosowania innych niż 
dyrektywa środków w mniejszym stopniu ingerujących w uprawnienia państw członkowskich. 
Jednym z nich jest w szczególności zalecenie dla państw członkowskich dotyczące 
przeprowadzenia analizy proporcjonalności.

Wreszcie cel założony w przedmiotowym wniosku nie jest proporcjonalny do związanego z 
nim wzrostu obciążeń biurokratycznych i ograniczenia autonomii ustawodawcy krajowego w 
zakresie podejmowania przez niego decyzji. W samym tylko art. 6 ust. 2 projektu dyrektywy 
proponuje się jedenaście kryteriów oceny, które w art. 6 ust. 4 uzupełnia się o dodatkowych 
dziesięć kryteriów. Duża liczba kryteriów oceny mogłaby w praktyce prowadzić do raczej 
rutynowego postępowania tych ustawodawców, którym wykonywanie merytorycznej analizy 
proporcjonalności regulacji raczej przeszkadza niż stwarza zachętę do działania.

III. Dyrektywa i rozporządzenie w sprawie europejskiej e-karty usług budzą wątpliwości pod 
względem ich zgodności z zasadą proporcjonalności.

Jeśli chodzi o zgodność z zasadą proporcjonalności, powstaje pytanie, czy proponowany organ 
koordynujący jest niezbędny w państwie pochodzenia i w państwie przyjmującym. Należałoby 
sprawdzić, czy powstanie takiego organu mogłoby być sprzeczne z powiązaną z dyrektywą 
usługową koncepcją kompleksowego punktu obsługi oraz czy nie grozi ono powielaniem 
istniejących struktur. O ile koncepcja kompleksowego punktu obsługi nie została może w 
całości zadowalająco wdrożona, to wydaje się jednak właściwe, aby to państwo przyjmujące 
odpowiadało za wydawanie pozwoleń. Administracje państw przyjmujących mogą obszernie 
informować o obowiązujących wymogach i skutecznie przeprowadzać procedury 
administracyjne.

Ponadto przepisy w obecnie przewidzianej formie prowadzą faktycznie do wprowadzenia 
zasady państwa pochodzenia. Ze względu na bardzo krótkie terminy weryfikacji przewidziane 
dla państw przyjmujących i domniemanie zatwierdzenia w przypadku niedotrzymania tych 
terminów europejska e-karta usług byłaby faktycznie wystawiana bez rzeczywistej weryfikacji 
przez państwo przyjmujące, w wyniku czego wymogi krajowe dotyczące m.in. norm 
socjalnych byłyby podważane i obchodzone. Takie faktyczne obchodzenie wymogów 
krajowych w świetle obowiązujących przepisów prawa europejskiego budzi również obawy w 
kwestii adekwatności, a tym samym proporcjonalności.

Ponadto z punktu widzenia niemieckiego Bundestagu nie jest ostatecznie wyjaśnione, jaki jest 
związek między planowaną e-kartą usług a europejską legitymacją zawodową wprowadzoną 
przez dyrektywę 2013/55/UE (art. 4a – 4e dyrektywy w sprawie kwalifikowania). Również w 
tym przypadku należy zapobiegać powielaniu się struktur.

IV. Bundestag zastrzega sobie prawo do wyrażenia odrębnej opinii w odniesieniu do innych 
aspektów pakietu usługowego.

V. Niemiecki Bundestag zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej 
decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej oraz o 
zawiadomienie o tym parlamentów państw członkowskich.
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