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Evropski parlament
2014-2019

Odbor za pravne zadeve

31.3.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega parlamenta 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 roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Nemški zvezni parlament je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal 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

Nemški zvezni parlament

Sklep

Nemški zvezni parlament je 9. marca 2017 na 221. seji na podlagi svoje objave 18/11442 
sklenil, da

a) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.8 –
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)0821, dokument Sveta 5278/17
tukaj: stališče v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi (preverjanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti)

b) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.9 –
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem 
nove regulacije poklicev
COM(2016)0822, dokument Sveta 5281/17
tukaj: stališče v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi (preverjanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti)

c) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.10 –
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske 
storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]
COM(2016)0823, dokument Sveta 5283/17
tukaj: stališče v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi (preverjanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti)

d) o obvestilu zvezne vlade
– dokument 18/11229 št. A.11 –
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in 
povezanih upravnih zmogljivosti
COM(2016)0824, dokument Sveta 5284/17
tukaj: stališče v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi (preverjanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti)

ob upoštevanju informacij iz dokumentov 18/11229 št. A.8, A.9, A.10, A.11 v skladu s 
Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi v povezavi z odstavkom 11 zakona o odgovornosti za 
integracijo sprejme naslednjo resolucijo:
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Komisija je za izvajanje strategije notranjega trga predložila t. i. storitveni sveženj. K temu 
sodijo predlog direktive o postopku uradnega obveščanja (COM(2016)0821); dokument 
Sveta 5278/17), direktiva o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev 
(COM(2016)0822; dokument Sveta 5281/17) ter uredba in direktiva o evropski storitveni e-
izkaznici (COM(2016)0823; dokument Sveta 5283/17 oz. COM(2016)0824; dokument Sveta 
št. 5284/17).

Predlog direktive o postopku uradnega obveščanja vsebuje določbe o uradnem obveščanju 
držav članic na področju uporabe Direktive 2006/126/ES o storitvah na notranjem trgu 
(direktiva o storitvah). Postopek bi uporabili, kadar bi zvezne, deželne, občinske ali lokalne 
zbornice na področju uporabe direktive o storitvah uvedle nove predpise ali pa spremenile že 
veljavne. V predlogu je predvidena obveznost uradnega obveščanja pred zaključkom 
nacionalnega zakonodajnega postopka. Če se tekom zakonodajnega postopka spremeni ukrep, 
o katerem je bilo uradno obvestilo že podano, je treba to storiti še enkrat. Predvideno je, da 
države članice na podlagi „posebnih dokazov“ utemeljijo, da manj omejevalna sredstva niso na 
voljo. Takoj ko Komisija sporoči, da je prejela vse dokumente, potrebne za uradno obvestilo, 
se začnejo trimesečna posvetovanja. Nacionalne osnutke predpisov bi bilo mogoče sprejeti šele 
po izteku tega roka. V okviru trimesečnega roka imajo Komisija in ostale države članice dva 
meseca časa, da o predpisih, o katerih je bilo podano uradno obvestilo, podajo pripombe. Nato 
se lahko država, ki je podala uradno obvestilo, v enem mesecu odzove na te pripombe. Če ima 
Komisija pomisleke o združljivosti ukrepa z direktivo EU o storitvah (2006/123/ES), lahko 
državo članico, ki je podala uradno obvestilo, opozori, kar pomeni, da ta država članica 
predpisa še naslednje tri mesece ne sme sprejeti. Če Komisija po izteku tega obdobja 
mirovanja meni, da osnutek  ni združljiv z direktivo o storitvah (2006/123/ES), lahko v skladu 
s členom 7 predloga direktive sprejme sklep, s katerim od države članice zahteva, da tega 
predpisa ne sprejme ali ga razveljavi. Preden bi države članice uveljavile svojo zakonodajno 
pravico, bi morale ta sklep izpodbijati pred Sodiščem Evropske unije.

Predlog direktive o preskusu sorazmernosti določa, da je treba ta preskus obvezno opraviti, 
preden države članice z novimi predpisi omejijo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo 
opravljanje ali kadar spremenijo veljavne predpise. Poleg tega vsebuje natančna merila, na 
podlagi katerih se – neodvisno od posameznih primerov – oceni skladnost z načelom 
sorazmernosti. Nacionalni organi, ki sprejemajo predpise, predložijo kvalitativne in – kolikor 
je mogoče – kvantitativne dokaze za to, da so načrtovani ukrepi sorazmerni.

S predlogoma direktive in uredbe se uvede nov instrument, evropska storitvena e-izkaznica. 
Države članice jo sprejmejo kot dokaz, da ima imetnik na ozemlju matične države članice 
sedež in je upravičen, da na njem opravlja storitev, ki je navedena na izkaznici. Storitvena 
izkaznica bo najprej veljala za izbrane poslovne storitve (med drugim za arhitekte, inženirje, 
računovodje, davčne svetovalce), gradbeništvo (vključno s posameznimi obrtniki) ter nadaljnje 
panoge, ki v Nemčiji niso posebej regulirane (npr. potovalne agencije). Za njeno izvajanje je 
treba v državah članicah določiti ali uvesti usklajevalne organe. Za izdajo storitvene izkaznice 
je treba zaprositi usklajevalni organ v matični državi. Ta organ prošnjo preuči (med drugim 
celovitost in pristnost dokumentov) in jo preda usklajevalnemu organu v državi gostiteljici, ki 
jo ponovno preuči. Usklajevalni organ v matični članici izda storitveno izkaznico za prehodno 
opravljanje storitev, če država gostiteljica temu v štirih tednih po prejemu prošnje ne 
nasprotuje. V primeru prošenj za stalni sedež ima država gostiteljica na voljo šest tednov, da 
preuči, katere predpise za odobritev in prijavo je treba spoštovati, in da prosilca pozove k 
predložitvi ustreznih dokazil. Država gostiteljica pri tem upošteva zahteve, ki jih je prosilec že 
izpolnil v matični državi in so enakovredne njenim predpisom za odobritev in prijavo. Po 
prejemu teh dokazil ima za njihovo preučitev na voljo teden dni. Če se v navedenem roku ne 



PE602.784v01-00 4/6 NP\1121735SL.docx

SL

odzove, velja storitvena izkaznica za odobreno (navidezna odobritev). Izkaznice, ki je bila za 
nedoločen čas podeljena na podlagi okoliščin, ki bi jih bilo mogoče preveriti že pri oddaji 
prošnje, ni mogoče naknadno odvzeti. Imetniku izdane storitvene kartice ni mogoče naložiti 
dodatnih zahtev (na primer glede predhodnih dovoljenj ali prijav). Ponudnik storitve izkaznico 
uporablja prostovoljno, velja pa na celotnem območju države gostiteljice.

Storitveni sveženj je ukrep, s katerim želi Komisija izvajati strategijo notranjega trga 
(COM(2015)0550; dokument Sveta št. 13370/15). Nemški zvezni parlament je v svojem 
stališču glede strategije notranjega trga (zvezni dokument 18/8867) pozdravil cilj Komisije, da 
bi poglobili notranji trg, vendar pa jo je hkrati pozval, naj:

– zagotavljanje pomoči, ki jo je napovedala, pri prenosu predpisov glede notranjega trga v 
nacionalno pravo še naprej poteka na prostovoljni ravni;

– pri reformi postopka obveščanja v okviru direktive o storitvah podrobno utemelji uvedbo 
obdobja mirovanja v postopku uradnega obveščanja in naj pri oblikovanju njegovega dosega 
sodeluje z državami članicami. Poleg tega zakonodajni postopek ne sme biti nesorazmerno 
upočasnjen in ne sme povzročati dodatne upravne obremenitve;

– potni list za storitve oblikuje tako, da bo pripomogla k odpravi birokratskih formalnosti pri 
čezmejnih dejavnostih. Potni list za storitve pa nasprotno ne sme privesti do več birokracije in 
do tega, da država gostiteljica ponudniku storitev ne bi več mogla naložiti upravičenih zahtev.

Nemški zvezni parlament je zdaj preveril združljivost ukrepov storitvenega svežnja z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Ni pa že zaključil nadaljnjega vsebinskega preverjanja 
predlogov. Ob tem se posebej poraja vprašanje, ali je obveznost ustanovitve nacionalnih 
usklajevalnih organov v povezavi s predlagano storitveno izkaznico združljiva z zveznim 
sistemom v Nemčiji in z ustavno določeno delitvijo pristojnosti v Nemčiji. Izvajanje zakonov 
in izdajanje dovoljenj sta načeloma v pristojnosti dežel.

Nemški zvezni parlament o združljivosti predlogov, podanih v okviru storitvenega svežnja, z 
načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti ugotavlja naslednje:

I. Predlog Komisije o direktivi za postopek uradnega obveščanja krši načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti v skladu s členom 6 Protokola št. 2 k Lizbonski pogodbi. Po tej določbi lahko 
nacionalni parlamenti v obrazloženem mnenju pojasnijo, zakaj osnutek zakonodajnega akta po 
njihovem mnenju ni združljiv z načelom subsidiarnosti. Nemški zvezni parlament si 
potemtakem veljavno merilo za presojo izčrpno razlaga: Vsebuje izbiro pravne podlage, 
spoštovanje načela subsidiarnosti v ožjem smislu v skladu s členom 5(3) PEU ter načelo 
sorazmernosti v skladu s členom 5(4) PEU (glej objave 17/3239; 17/8000; 17/11882).

1. Predlog ne more temeljiti na pravni podlagi, ki izhaja iz Pogodb EU.

a. Člen 53(1) PDEU, ki ga navaja Komisija, omogoča samo sprejetje direktiv za vzajemno 
priznavanje diplom in drugih spričeval ter za „uskladitev“ predpisov v državah članicah. 
Vendar preventivni preučitveni pridržek glede vseh ureditev, povezanih s storitvami, jasno 
presega navadno usklajevalno dejavnost v zvezi z vzajemnim priznavanjem spričeval.

b. Predlog direktive prav tako ne more temeljiti na členu 114 PDEU, ki ga še navaja Komisija. 
Po ustaljeni sodni praksi Sodišča Evropske unije zakonodajalec Unije v skladu s členom 114 
PDEU nima splošne pristojnosti za urejanje notranjega trga. Zakonodajni 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). Sedanji predlog je omejen na preprosto 
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trditev, da „bo prispeval k preprečevanju ovir za enotni trg, ki izhajajo iz heterogenega razvoja 
nacionalnih zakonodaj, in k približevanju nacionalnih zakonov in drugih predpisov glede 
storitev, ki jih zajema direktiva o storitvah“. Dokaza za to trditev pa v predlogu ni.

c. Poleg tega obstaja dvom o tem, ali je predlog direktive združljiv z načelom demokracije, ki 
je v skladu s prvim stavkom člena 2 PEU ena od osnovnih vrednot Evropske unije. Glede na 
široko področje uporabe direktive bo v prihodnje za vsako parlamentarno dejavnost, ki je 
povezana s storitvami, potrebno dovoljenje Komisije. To pomeni, da so demokratično 
legitimirani parlamenti na podlagi predloga direktive pod nadzorom Komisije, torej izvršilnega 
organa.

d. Predlog direktive tudi spreminja odnos med Komisijo in državami članicami, kot je urejen s 
Pogodbama EU. Na njuni podlagi se lahko Komisija, kadar želi kaznovati državo članico za 
kršitev Pogodb, po predhodnem postopku obrne na Sodišče Evropske unije. Nasprotno pa 
predlog direktive določa, da morajo države članice negativen sklep Komisije izpodbijati pred 
Sodiščem Evropske unije, preden lahko uveljavijo svojo zakonodajno pravico. Za bistvene 
spremembe tega odnosa, kot jih predvideva predlog direktive, bi morali spremeniti Pogodbi.

2. O sorazmernosti predloga direktive je veliko dvomov. Člen 5(4) PEU določa, da ukrepi 
Unije v skladu z načelom sorazmernosti vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, kar je 
potrebno za dosego ciljev Pogodb. Osnutek zakonodajnega akta mora tako biti primeren, 
potreben in ustrezen.

a. Razlog za to, da predlog ni potreben, je v tem, da že obstajajo postopki za pregled 
nacionalne ureditve, kar zadeva njeno združljivost s pravom EU (postopki za ugotavljanje 
kršitev in EU Pilot). Komisija ni prepričljivo utemeljila, zakaj ti postopki ne zadostujejo. Tudi 
ni dovolj dobro pojasnila, zakaj je poostrila veljavni postopek uradnega obveščanja in zakaj ga 
je treba spremeniti v – nedopusten – odobritveni postopek.

b. Poleg tega obstajajo dvomi o sorazmernosti predloga direktive, ker niso predvidene nobene 
izjeme. Zakonodajalcu je s tem onemogočeno, da bi se v nujnih primerih pravočasno odzval na 
nepravilnosti v storitvenem sektorju. To ima še posebej resne posledice, kadar se priprava 
zakonodaje spričo menjave mandata zaradi postopka uradnega obveščanja tako zavleče, da 
zaključek pred iztekom mandata ni več možen in pride do diskontinuitete zakonodajnega 
postopka.

II. Predlog Komisije o direktivi za preskušanje načela sorazmernosti po mnenju nemškega 
zveznega parlamenta krši načeli subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s členom 6 Protokola 
št. 2 k Lizbonski pogodbi.

1. Predlog ne more temeljiti na pravni podlagi, ki izhaja iz Pogodb EU.

Na področju reguliranih poklicev se zakonodajna pristojnost Evropske unije kaže v pooblastilu 
za izdajo direktiv o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o 
kvalifikacijah ter v usklajevanju zakonov in drugih predpisov držav članic. Ustrezna pravila so 
na ravni Skupnosti zaenkrat usklajena v Direktivi 2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij, ki je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU. Vprašanje regulacije poklicev je 
poleg tega tesno povezano s pomisleki glede izobraževalne politike. Harmonizacija na 
področju izobraževalne politike je v skladu s členom 165(4) PDEU prepovedana. Zaradi tega 
Sodišče Evropske unije v skladu z zadevno sodno prakso o svobodnem gibanju ljudi na 
podlagi pravnega reda Skupnosti ne dopušča dvomov o pravici držav članic do regulacije 
poklicev. Namesto tega je zahtevalo, da je treba za poklicne kvalifikacije, pridobljene v drugi 
državi članici EU, preverjati enakovrednost kvalifikacijam, pridobljenim doma.
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Zahteve, ki se nanašajo na nacionalne odločitve o regulaciji poklicev in ki presegajo splošna 
merila sorazmernosti za presojanje primernosti, nujnosti130 potrebnosti in ustreznosti, 
izhajajoča iz primarne zakonodaje, tako niso zajete z omejenimi dodelitvami nalog na ravni 
Skupnosti. Spričo tega se porajajo dvomi, ali je podlaga te direktive, kar zadeva pristojnosti, 
ustrezna.

2. Predlog ni združljiv z načelom sorazmernosti.

Komisija ni pojasnila, zakaj naj bi bila spričo že priznanih meril preverjanja potrebna dodatna 
zavezujoča merila za preverjanje sorazmernosti. Preverjanje načela sorazmernosti je že 
predpisano v členu 59(3) Direktive o preverjanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2005/36/ES, 
spremenjena z Direktivo 2013/55/EU). Ta merila ustrezajo merilom, ki jih je pripravilo 
Sodišče Evropske unije in na podlagi katerih se presoja sorazmernost poklicnih pravil.

Nemški zvezni parlament poleg tega meni, da bi prišli v poštev tudi drugi ukrepi, ki manj 
posegajo v pravice držav članic kot direktiva. Sem sodi zlasti priporočilo državam članicam za 
izvedbo preverjanja sorazmernosti.

Nazadnje je treba pripomniti, da cilj, ki se ga skuša s predlogom direktive doseči, ni v 
sorazmerju z upravno obremenitvijo, ki je z njim povezana, in omejitvijo svobode odločanja 
nacionalnih zakonodajalcev. Že samo v členu 6(2) predloga direktive se predlaga 11 meril za 
preverjanje, ki jim v členu 6(4) sledi še deset dodatnih. Ta številčnost meril za preverjanje bi v 
praksi prej pomenila shematsko obravnavo v posameznih regulativnih organih, ki bi vsebinsko 
preverjanje sorazmernosti predpisov prej ovirala kot spodbujala.

III. Glede direktive in uredbe o evropski storitveni e-izkaznici se porajajo vprašanja v zvezi z 
njuno združljivostjo z načelom sorazmernosti.

V zvezi s spoštovanjem načela sorazmernosti se zastavlja tudi vprašanje, ali so predlagani 
usklajevalni organi v državi izvora in v državi gostiteljici res potrebni. V zvezi s tem bi bilo 
treba preveriti, ali ne bi bil tak organ v nasprotju s konceptom o enotni kontaktni točki iz 
direktive o storitvah in ali s tem ne bi prišlo do podvajanja struktur. Četudi se koncept enotne 
kontaktne točke morda ne izvaja na najboljši možen način, bi bilo vseeno smiselno, da bi bili 
za izdajo dovoljenj pristojni uradi države gostiteljice. Njihovi upravni organi lahko obsežno 
obveščajo o obstoječih zahtevah in učinkovito vodijo upravni postopek.

Poleg tega predpisi v zdaj predvideni obliki dejansko vodijo v uvedbo načela države izvora. 
Zaradi zelo kratkih rokov za preverjanje v državah gostiteljicah in zaradi navideznih odobritev 
pri nespoštovanju teh rokov bi storitvene izkaznice dejansko izdajali brez pravega preverjanja 
v državi gostiteljici, posledica česar bi bila, da bi spodkopali in zaobšli nacionalne zahteve, 
med drugim glede socialnih standardov. Tudi zaradi dejanskega nespoštovanja nacionalnih 
zahtev, ki jih določa veljavno evropsko pravo, se porajajo dvomi o ustreznosti in s tem 
sorazmernosti.

Nemški zvezni parlament poleg tega meni, da ni dovolj jasno opredeljeno, v kakšnem odnosu 
je predvidena storitvena izkaznica z evropsko poklicno izkaznico, ki je bila uvedena z 
Direktivo 2013/55/EU (členi 4a–4e direktive o priznavanju kvalifikacij). Tudi tu je treba 
preprečiti podvajanje struktur.

IV. Nemški zvezni parlament si pridružuje pravico, da se o nadaljnjih vidikih storitvenega 
svežnja izreče v posebnem stališču.

V. Nemški zvezni parlament naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter naj o njem obvesti parlamente držav članic.
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