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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a szakmák új szabályozásának 

elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A német Bundesrat a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

Bundesrat 

45/17. sz. dokumentum 

2017.03.10. 

A Bundesrat 

határozata 

 

Javaslat a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

COM(2016)0822 

 

A Bundesrat 2017. március 10-i 954. ülésén az EUSZ 12. cikkének b) pontjával összhangban 

az alábbi véleményt fogadta el: 

 

1. A Bundesrat úgy véli, hogy a szakmák új szabályozásának elfogadását, illetve a 

meglévő rendelkezések módosítását megelőző arányossági tesztre vonatkozó uniós szintű 

kritériumok meghatározásáról szóló javaslat irányelv formájában beavatkozást jelent a 

nemzeti szuverenitásba és nem felel meg a szubszidiaritás és az arányosság elvének. 

2. Kétségei vannak afelől, hogy az irányelvjavaslat olyan jogalapra épül, amely uniós 

intézkedést igényel. Az EUSZ 12. cikkének b) pontja szerinti, szubszidiaritással kapcsolatos 

kifogások az EU illetékességének kérdésére is kiterjednek – lásd a Bundesrat 2007. november 

9-i véleményének (390/07. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 5. pontját, 2010. március 

26-i véleményének (43/10. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 2. pontját, valamint 2011. 

december 16-i véleményének (646/11. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 2. pontját. 

3. A javaslat beavatkozást jelent a tagállamok szakmai szolgáltatások szabályozására 

vonatkozó jogának gyakorlásába. Az egyes tagállamok feladata, hogy valamely szakma 

gyakorlására vonatkozóan szabályokat és korlátozásokat írjon elő, feltéve, hogy tiszteletben 

tartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét és az arányosság elvét. Az EU e 

területen nem rendelkezik átfogó jogalkotási és harmonizációs hatáskörrel. 

4. A Bizottság javaslatát az EUMSZ 46. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 

62. cikkére alapozza. A választott jogalap előfeltétele, hogy a tervezett jogi aktus valóban azt 

a célt szolgálja, hogy a jogszabályok közelítése révén megkönnyítse a munkavállalók és a 

vállalkozást létrehozni, illetve szolgáltatást nyújtani kívánók számára a származási országból 

a célországba történő áttelepülést, ezáltal megkönnyítve a határokon átnyúló tevékenységek 

gyakorlását. Pozitív hatást kell gyakorolnia a belső piacra. Az önálló munkavállalók és a 

munkavállalók mobilitását a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv garantálja, 

ezért nincs szükség a mobilitás biztosítását szolgáló intézkedésre. A szakmai képesítések 

elismeréséről szóló irányelv 59. cikkének (3) bekezdésében az európai jogalkotó már 

megnevezte az arányosság feltételeit, melyek a Bíróság ítélkezési gyakorlatából alakultak ki. 

5. A választott jogalap célja, hogy a jogbiztonság érdekében a nemzeti jog elismerése, 

illetve koordinálása révén felszámolja a nemzeti jogszabályokban szereplő megengedhető 

korlátozásokat. Az ítélkezési gyakorlat kodifikálása egy irányelven keresztül nem bír 

hozzáadott értékkel, legfeljebb az alapvető szabadságok korlátaira vonatkozó vizsgálat 

egységesítését szolgálja, azonban ezek leküzdéséhez nem járul hozzá. A javasolt kötelező 

szabályozás ezért nem felel meg a jogalap céljának. 

6. Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése értelmében azokon a területeken, amelyek nem 
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tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és 

amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy 

helyi szinten nem tudják megfelelően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés 

terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. A Bíróság állandó 

ítélkezési gyakorlata és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 59. cikkének (3) 

bekezdése már egységes uniós jogi keretet biztosít a szakmák nemzeti szabályozása 

arányosságának értékeléséhez. Az ítélkezési gyakorlatnak való megfelelést szintén kielégítő 

módon biztosítani lehet nemzeti szinten. 

7. Az arányosság elvének való megfelelés az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése 

értelmében azt jelenti, hogy az Unió fellépése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet 

túl azon, ami a Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. 

8. A Bundesrat kétli, hogy a szakmák új szabályozásának elfogadását, illetve a meglévő 

rendelkezések módosítását megelőző arányossági tesztre vonatkozó uniós szintű kritériumok 

meghatározása, és az e cél eléréséhez javasolt módszerek tartalmilag arányosak, de 

legfőképpen szükségesek és megfelelőek lennének. Az arányosság elvét mind az uniós 

szerződések, mind pedig az uniós jogszabályok kodifikálják. Joghatása már az EUMSZ 2. és 

5. cikke szerinti jogállamiság elve részeként érvényesül. A szakmák meglévő, illetve jövőbeli 

szabályozása arányosságának értékelésére Németországban (csakúgy, mint más uniós 

tagállamokban) már alkotmányos okokból is sor kerül. 

9. A szóban forgó irányelvjavaslat túlságosan részletezett ellenőrzési kritériumaival 

egyértelműen meghaladja az EUB állandó ítélkezési gyakorlatában alkalmazott 

követelményeket. Nem szükséges és nem megfelelő az arányossági ellenőrzésre vonatkozó 

további követelmények irányelv formájában történő meghatározása, továbbá nem 

összeegyeztethető az irányelv célkitűzésével sem, ami a szóban forgó ellenőrzés nemzeti 

hatóságok számára való megkönnyítése. 

10. A Bundesrat úgy véli, hogy elképzelhetők olyan, egyéb intézkedések (önkéntes 

önszabályozás stb.), amelyek egy jogi aktus elfogadásánál kevésbé korlátoznák a tagállamok 

jogait. Már a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint is a szakmák új szabályozásánál 

vagy a meglévő rendelkezések módosításánál minden egyes alkalommal arányossági tesztre 

kerül sor. A dereguláció és a bürokrácia csökkentése idején a részletes ellenőrzési kritériumok 

és a módszertanra vonatkozó átfogó előírások nehezen indokolhatók. Az ezzel járó rendkívül 

nagy ráfordítás nem áll arányban az esetleges haszonnal. A jelenlegi uniós jogi keretek és a 

Bíróságnak az arányosság ellenőrzésével kapcsolatos állandó ítélkezési gyakorlata – az 

Európai Tanács 2015. februári kérésének megfelelően – az arányosság ellenőrzésének 

megkönnyítése érdekében a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátható (jogilag nem 

kötelező érvényű) iránymutatások formájában is. A tagállami jogszabályok hatékony 

ellenőrzése, így az arányosság elvének való megfelelés a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok 

(mint például a Pilot eljárás és a kötelezettségszegési eljárások) révén is biztosítható. Új 

önálló irányelvre ebből a szempontból sincs szükség. 


