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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko nemeckého Spolkového snemu 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)(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.

Nemecký Spolkový snem poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 
pripojené v prílohe.

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



PE602.784v01-00 2/7 NP\1121735SK.docx

SK

PRÍLOHA

Nemecký Spolkový snem

Rozhodnutie

Nemecký Spolkový snem prijal na svojej 221. schôdzi 9. marca 2017 na základe dokumentu 
Spolkového Snemu 18/11442

a) oznámenie spolkovej vláde
– Dokument 18/11229 č. A.8 –
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)0821 final, dokument Rady č. 5278/17
Vec: Stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie zásady subsidiarity a 
zásady proporcionality)

b) oznámenie spolkovej vláde
– Dokument 18/11229 č. A.9 –
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej 
regulácie povolaní
COM(2016)0822 final, dokument Rady č. 5281/17
Vec: Stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie zásady subsidiarity a 
zásady proporcionality)

c) oznámenie spolkovej vláde
– Dokument 18/11229 č. A.10 –
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky 
elektronický preukaz služieb zavedený nariadením... [ESC Regulation]
COM(2016)0823 final, dokument Rady č. 5283/17
Vec: Stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie zásady subsidiarity a 
zásady proporcionality)

d) oznámenie spolkovej vláde
– Dokument 18/11229 č. A.11 –
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho elektronického 
preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch
COM(2016)0824 final, dokument Rady č. 5284/17
Vec: Stanovisko podľa Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve (preverenie zásady subsidiarity a 
zásady proporcionality)

so zreteľom na oznámenie k dokumentom 18/11229 č. A.8, A.9, A.10 a A.11 sa podľa 
protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve v súvislosti s § 11 zákona o zodpovednosti za integráciu 
prijíma toto uznesenie:
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Na realizáciu stratégie jednotného trhu Komisia predložila tzv. balík služieb. Patrí sem návrh 
smernice o postupe oznamovania (COM(2016)0821 final; dokument Rady č. 5278/17), 
smernica o teste proporcionality (COM(2016)0822 final, dokument Rady č. 5281/17), ako aj 
nariadenie a smernica o európskom elektronickom preukaze služieb (COM(2016)0823 final; 
dokument Rady č. 5283/17 resp. COM(2016)0824 final; dokument Rady č. 5284/17).

Návrh smernice o postupe oznamovania zahŕňa ustanovenia o podávaní oznámení členským 
štátom v rozsahu pôsobnosti smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (smernica o 
službách). Postup by sa uplatňoval, ak by federácia, spolkové krajiny, obce alebo samosprávne 
orgány (komory) do rozsahu pôsobnosti smernice o službách zaviedli nové právne predpisy 
alebo zmenili existujúce právne predpisy. V návrhu sa stanovuje oznamovacia povinnosť pred 
uzatvorením vnútroštátneho legislatívneho postupu. Ak sa v priebehu legislatívneho postupu 
už oznámené opatrenie zmení, musí sa oznámiť opäť. Je stanovené, že členské štáty musia 
na základe „konkrétnych dôkazov“ preukázať, že miernejšie nástroje nie sú k dispozícii. Po 
tom, čo Komisia informuje, že jej boli doručené všetky dokumenty potrebné pre oznámenie, 
má sa začať trojmesačné konzultačné obdobie. Návrhy nariadení členských štátov môžu byť 
prijaté až po uplynutí daného obdobia. V rámci tohto trojmesačného majú mať členské štáty 
dva mesiace na to, aby Komisii predložili svoje pripomienky týkajúce sa oznámených opatrení. 
Následne môže oznamujúci členský štát v priebehu ďalšieho mesiaca odpovedať na predložené 
pripomienky. Ak má Komisia pochybnosti o zlučiteľnosti právneho predpisu so smernicou EÚ 
o službách 2006/123/ES, môže oznamujúcemu členskému štátu podať výstrahu, ktorá vedie 
k tomu, že členský štát predpis nemôže prijať ďalšie tri mesiace. Pokiaľ sa Európska komisia 
po ukončení odkladnej lehoty domnieva, že návrh je v rozpore so smernicou o službách 
2006/123/ES, môže vydať rozhodnutie podľa článku 7 návrhu smernice, ktorým členskému 
štátu zakáže neprijať alebo zamietnuť dotknutý predpis. Proti takému rozhodnutiu by členské 
štáty museli podať žalobu na Súdnom dvore Európskej únie, aby mohli začať uplatňovať svoje 
zákonodarné právomoci.

V návrhu smernice o teste proporcionality sa záväzne stanovuje povinnosť vykonať takéto 
preskúmanie skôr, než sa novými vnútroštátnymi právnymi predpismi obmedzí prístup k 
regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie alebo sa zmenia existujúce predpisy. 
V návrhu smernice sa stanovujú podrobné kritériá, podľa ktorých sa bez ohľadu na jednotlivé 
prípady vždy musí hodnotiť dodržiavanie proporcionality. Vnútroštátne orgány zodpovedné 
za vydávanie predpisov predkladajú kvalitatívne a – ak je to možné – kvantitatívne dôkazy 
týkajúce sa proporcionality navrhovaných opatrení.

Návrhom smernice a návrhom nariadenia sa zavádza nový nástroj, európsky elektronický 
preukaz služieb. Tento preukaz majú členské štáty prijať ako dôkaz toho, že jeho majiteľ sídli 
na území jeho krajiny pôvodu a na tomto území je oprávnený vykonávať služby uvedené 
v preukaze. Európsky elektronický preukaz služieb má najskôr platiť v oblasti vybraných 
obchodných služieb (okrem iného architekti, inžinieri, účtovníci, daňoví poradcovia), 
stavebníctve (vrátane jednotlivých remesiel), ako aj v iných odvetviach, ktoré v Nemecku nie 
sú osobitne regulované (napríklad cestovné kancelárie). Na vykonávanie týchto nariadení sa 
má v každom členskom štáte poveriť alebo zriadiť jeden koordinačný orgán. Žiadosť o vydanie 
európskeho elektronického preukazu služieb sa podáva koordinačnému orgánu v krajine 
pôvodu. Tento orgán overuje žiadosti (o. i. úplnosť, pravosť dokladov) a doručí ho 
koordinačnému orgánu v hostiteľskom členskom štáte. Koordinačný orgán v hostiteľskom 
štáte žiadosť preskúma. Ak hostiteľský členský štát do štyroch týždňov odo dňa postúpenia 
žiadosti túto žiadosť neodmietne, na dočasné poskytovanie služieb vydá európsky elektronický 
preukaz služieb koordinačný orgán v krajine pôvodu. Pri žiadosti o trvalé usadenie má 
hostiteľský členský štát šesť týždňov na to, aby určil, ktoré nariadenia týkajúce sa povolení 
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a prihlásení sa v danom prípade uplatňujú, a vyzval žiadateľa, aby predložili príslušné 
podklady. Hostiteľský členský štát pritom musí zohľadniť požiadavky, ktoré už žiadateľ splnil 
v krajine jeho pôvodu a ktoré sú rovnocenné s vnútroštátnymi nariadeniami týkajúcimi 
sa povolení a prihlásení. Po prijatí podkladov má prijímajúci štát jeden týždeň na ich kontrolu. 
Ak hostiteľský štát neodpovie v stanovených lehotách, považuje sa európsky elektronický 
preukaz služieb za udelený (fiktívny súhlas). Následné zrušenie platnosti neobmedzeného 
európskeho elektronického preukazu služieb na základe okolností, ktoré bolo možné 
preskúmať už v čase podania žiadosti, nie je možné. Držiteľovi európskeho elektronického 
preukazu služieb už nemožno klásť žiadne ďalšie podmienky (napríklad predbežné povolenia 
alebo prihlásenia). Používanie preukazu zo strany poskytovateľa služieb je dobrovoľné. 
Preukaz platní na celom území hostiteľského štátu.

Balík predpisov o službách je opatrením, ktorým chce Európska komisia realizovať svoju 
stratégiu vnútorného trhu (COM(2015)0550 final; dokument Rady č. 13370/15). Nemecký 
Spolkový snem vo svojom stanovisku na tému Stratégia vnútorného trhu (dokument 
Spolkového snemu č. 18/8867) v zásade uvítal cieľ Európskej komisie prehĺbiť vnútorný trh, 
ale zároveň vyzvala Komisiu, aby:

– ponechala avizovanú podporu Európskej komisie pri transpozícii pravidiel vnútorného trhu 
do vnútroštátnych právnych predpisov aj naďalej ako dobrovoľnú;

– pri reforme postupu oznamovania podľa smernice o službách dôkladne odôvodnila zavedenie 
obdobia zastavenia konania v rámci oznamovacieho postupu a jeho rozsah pôsobnosti 
vypracovala spoločne s členskými štátmi. Okrem toho sa legislatívny postup nesmie 
bezdôvodne spomaľovať a nemal by viesť k väčšej byrokracii;

– európskemu elektronickému preukazu služieb dala takú podobu, aby viedol k zníženiu 
administratívnych formalít pri cezhraničnej činnosti. Európsky elektronický preukaz služieb 
nesmie viesť k väčšej byrokracii ani k tomu, aby prijímajúci členský štát nemohol 
poskytovateľom služieb klásť oprávnené požiadavky.

Nemecký Spolkový snem teraz preskúmal zlučiteľnosť opatrení balíka predpisov o službách so 
zásadami subsidiarity a proporcionality. Ďalšie skúmanie obsahu návrhov však zatiaľ nie je 
ukončené. Otázne je najmä, či je povinnosť zriadiť národný koordinačný orgán v súvislosti s 
navrhovaným európskym elektronickým preukazom služieb zlučiteľná s federálnym systémom 
v Nemecku a s ústavnoprávne predpísanou deľbou právomocí v Nemecku. To preto, lebo 
vykonávanie právnych predpisov a udeľovanie povolení vo všeobecnosti patrí do právomoci 
spolkových krajín.

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť návrhov predložených v rámci balíka predpisov o službách 
so zásadami subsidiarity a proporcionality Spolkový snem konštatuje:

I. Návrh Komisie týkajúci sa smernice o postupe oznamovania je v rozpore so zásadami 
subsidiarity a proporcionality podľa článku 6 protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve. Podľa 
týchto ustanovení môžu národné parlamenty v odôvodnenom stanovisku uviesť, prečo sa 
domnievajú, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Nemecký 
Spolkový snem chápe kritériá posúdenia, ktoré sa majú uplatňovať, v širokom rozsahu: 
zahnutý v ňom je výber právneho základu, dodržiavanie zásady subsidiarity v užšom zmysle 
podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ, ako aj zásada proporcionality podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ (pozri 
dokumenty Spolkového snemu č. 17/3239; č. 17/8000; č. 17/11882).

1. Návrh sa nemôže zakladať na právnom základe vyplývajúcom zo zmlúv EÚ.
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a. Podľa článku 53 ods. 1 ZFEÚ, ktorý uvádza Komisia, sa umožňuje len prijatie smerníc o 
vzájomnom uznávaní osvedčení a iných potvrdení o kvalifikácii 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.

b. Článok 114 ZFEÚ, ktorého Komisia tiež vychádzala, tiež zrejme nemôže predstavovať 
právny základ návrhu smernice. 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). 
Predložený návrh sa navyše obmedzuje len na 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“. Dôkaz na podporu 
tohto tvrdenia v návrhu nie je zahrnutý.

c. Okrem toho existujú pochybnosti o zlučiteľnosti návrhu smernice so zásadou demokracie, 
ktorá podľa článku 2, ods. 1 druhej vety Zmluvy o EÚ patrí medzi základné hodnoty Európskej 
únie. Vzhľadom na široký rozsah pôsobnosti smernice bude každá parlamentná činnosť 
súvisiaca so službami v budúcnosti podliehať schváleniu Európskej komisie. To znamená, že 
podľa návrhu smernice by demokraticky legitímne parlamenty mali podliehať kontrole 
Európskej komisie, ktorá je výkonným orgánom.

d. Navyše, návrhom smernice sa obracia vzťah medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý sa 
stanovuje v európskych zmluvách. Podľa zmlúv EÚ môže Komisia, ak uzná zlyhanie 
členského štátu, po ukončení predbežného konania podať žalobu na Súdnom dvore. V návrhu 
smernice sa však stanovuje, že členské štáty musia skôr, než budú môcť vykonávať svoje 
zákonodarné právomoci, negatívne rozhodnutie Komisie vyvrátiť v konaní pred Súdnym 
dvorom Európskej únie. Pre zásadné zmeny tohto vzťahu by bola podľa návrhu smernice 
potrebná zmena zmluvy.

2. Existujú značné pochybnosti o primeranosti návrhu smernice. Podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ 
neprekračuje obsah a forma činnosti Únie podľa zásady proporcionality rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Okrem toho musí byť návrh legislatívneho aktu 
vhodný, potrebný a primeraný.

a. Proti potrebe tohto návrhu svedčí, že, už existujú postupy na preskúmanie vnútroštátnych 
právnych predpisov, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s právnymi predpismi EÚ (konania o 
porušení povinnosti a EU Pilot). Komisia dostatočne nezdôvodňuje, prečo tieto postupy nie sú 
dostatočné. Rovnako nie je dostatočne objasnené, prečo sa existujúce postupy oznamovania 
musia sprísniť a zmeniť na neprípustné postupy povoľovania.

b. Okrem toho existujú pochybnosti o proporcionalite návrhu smernice, pretože sa 
nepredpokladajú žiadne výnimky. Zákonodarcom sa tak znemožňuje v naliehavých prípadoch 
reagovať na nedostatky v sektore služieb. Toto sa prejavuje mimoriadne závažne, ak sa 
vzhľadom na nastávajúci začiatok nového volebného obdobia právne predpisy v dôsledku 
postupu oznamovania oneskoria tak, že právne predpisy už pred koncom volebného obdobia 
v dôsledku prerušenia kontinuity nie je možné prijať.
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II. Návrh Komisie týkajúci sa smernice o teste proporcionality je podľa názoru nemeckého 
Spolkového snemu v rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality podľa článku 6 
protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve.

1. Návrh sa nemôže zakladať na právnom základe vyplývajúcom zo zmlúv EÚ.

V oblasti regulovaných povolaní vyplývajú legislatívne právomoci Európskej únie z 
právomoci na vydávanie smerníc o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných 
dokladov o formálnych kvalifikáciách a na koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch. Príslušné pravidlá boli na úrovni 
Spoločenstva konsolidované v smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá 
bola prepracovaná v smernici 2013/55/EÚ. Táto otázka je navyše úzko spätá s úvahami 
o politike vzdelávania. V oblasti politiky vzdelávania sa harmonizácia v zmysle článku 165 
ods. 4 ZFEÚ zakazuje. Preto Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre týkajúcej sa 
voľného pohybu osôb v rámci práva Spoločenstva nespochybnil právomoc členských štátov 
regulovať povolania. Namiesto toho vyžadoval, aby sa skontrolovalo uznávanie odborných 
kvalifikácií získaných v iných krajinách EÚ rovnocenne s odbornými kvalifikáciami získanými 
v danom štáte.

Požiadavky týkajúce sa vnútroštátnych rozhodnutí o regulácii povolaní, ktoré prekračujú 
všeobecné z primárneho práva odvodené kritériá proporcionality, pokiaľ ide o vhodnosť, 
nevyhnutnosť a primeranosť, preto nepatria medzi obmedzené právomoci na úrovni 
Spoločenstva. V tejto súvislosti treba spochybniť, či je právny základ smernice dostatočný.

2. Návrh nie je v súlade so zásadou proporcionality.

Európska komisia nevysvetlila, prečo sú vzhľadom na už uznané kontrolné kritériá potrebné 
ďalšie záväzné kritériá testu proporcionality. Test proporcionality už je predpísaný v článku 59 
ods. 3 smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 
2013/55/EÚ). Tieto kritériá zodpovedajú kritériám, ktoré vypracoval Súdny dvor Európskej 
únie, na základe ktorých možno posudzovať primeranosť pracovných predpisov.

Navyše sa nemecký Spolkový snem domnieva, že do úvahy by prichádzali aj iné opatrenia, 
ktoré by menej obmedzovali právomoci členských štátov. Medzi ne patrí predovšetkým 
odporúčanie, aby členské štáty vykonali test proporcionality.

konečnom dôsledku cieľ, ktorý sleduje návrh smernice, nezodpovedá byrokracii, ktorá s ním 
je spojená, ani obmedzeniu rozhodovacej právomoci vnútroštátnych zákonodarcov. Len 
v článku 6 ods. 2 návrhu smernice sa navrhuje jedenásť kontrolných kritérií, ktoré sa v 
článku 6 ods. 4 dopĺňajú ďalšími desiatimi. Veľký počet kritérií by v praxi mohol viesť k skôr 
schematickému spracovaniu zo strany príslušných tvorcov predpisov, ktorým sa vecné 
preskúmanie proporcionality ustanovení skôr zabrzdí než podporí.

III. Smernica a nariadenie o európskom elektronickom preukaze služieb vyvolávajú otázky, 
pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť so zásadou proporcionality.

Ak vezmeme do úvahy dodržiavanie zásady proporcionality, naskytá sa otázka, či je vo 
všeobecnosti nevyhnutné zriadiť navrhovaný koordinačný orgán v krajine pôvodu 
a v hostiteľskej krajine. Malo by sa preveriť, či takýto orgán nie je v rozpore s koncepciou 
miesta jednotného kontaktu presadzovanou v smernici o službách a či sa nevytvárajú 
nadbytočné dvojité štruktúry. Aj keď koncept miesta jednotného kontaktu možno čiastočne nie 
je implementovaný optimálne, zdá sa logické, aby za vydávanie povolení boli zodpovedné 
orgány v hostiteľskom štáte. Ich verejná správa ich môže podrobne informovať o existujúcich 
požiadavkách a účinne viesť administratívne postupy.
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Okrem toho takéto predpisy v súčasne plánovanej podobe prakticky vedú k uplatňovanie 
zásady krajiny pôvodu. Vzhľadom na veľmi krátke lehoty na preskúmanie a fiktívny súhlas pri 
nedodržaní týchto lehôt by sa preukaz služieb vydával de facto bez skutočného preskúmania 
zo strany hostiteľského štátu, v dôsledku čoho by sa oslabovali a obchádzali vnútroštátne 
požiadavky týkajúce sa, okrem iného, sociálnych noriem. De facto obchádzanie vnútroštátnych 
požiadaviek, na ktoré sa vzťahujú európske právne predpisy, vyvoláva tiež otázky, pokiaľ ide 
o primeranosť, a teda proporcionalitu.

Okrem toho z pohľadu nemeckého Spolkového snemu nie je dostatočne objasnené, v akom 
vzťahu je pripravovaný preukaz služieb s európskym profesijným preukazom, ktorý sa zavádza 
v smernici 2013/55/EÚ(články 4a až 4e smernice o uznávaní odborných kvalifikácií). Aj v 
tomto prípade treba zabraňovať vytváraniu zdvojených štruktúr.

IV. Nemecký Spolkový snem si vyhradzuje možnosť v samostatnom stanovisku sa vyjadriť 
k ďalším aspektom balíka opatrení v oblasti služieb.

V. Nemecký Spolkový snem žiada svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Európskej 
komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie a informoval o ňom parlamenty 
členských štátov.
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