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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής επί της πρότασης 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 

έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη σχετικά 

με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε στη 221η συνεδρίασή της στις 9 Μαρτίου 

2017 βάσει του εγγράφου 18/11442, 

σχετικά με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Βουλής 

– Έγγραφο 18/11229 αριθ. A.9 – 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο 

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 

COM(2016)822 final, Έγγραφο του Συμβουλίου 5281/17 

εδώ: Γνωμοδότηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας (αρχές 

της επικουρικότητας και της αναλογικότητας) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο 18/11229 A.8, A.9, A.10, 

A.11 για την έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της 

Συνθήκης της Λισαβόνας σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του νόμου για την ευθύνη του 

Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση σε 

θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε την επονομαζόμενη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες. Σε αυτήν ανήκουν μια 

οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης (COM(2016)821 final· Έγγραφο του 

Συμβουλίου αριθ. 5278/17), μια οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 

(COM(2016)822 final· Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 5281/17), καθώς και ένας κανονισμός 

και μία οδηγία για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών (COM(2016)823 final· 

Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 5283/17 και COM(2016)824 final· Έγγραφο του Συμβουλίου 

αριθ. 5284/17). 

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες κοινοποίησης περιέχει διατάξεις σχετικά με την 

κοινοποίηση από πλευράς των κρατών μελών στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά 

με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις υπηρεσίες). Η διαδικασία θα 

εφαρμοζόταν από το κράτος, τα ομόσπονδα κρατίδια, τους δήμους ή τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη θέσπιση νέων διατάξεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων 

διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η πρόταση 

προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης πριν την ολοκλήρωση της εθνικής νομοθετικής 

διαδικασίας. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του νομοθετικού έργου σημειωθούν 

τροποποιήσεις ήδη κοινοποιηθέντος μέτρου, η κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ 

νέου. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν βάσει απτών στοιχείων ότι δεν 

είναι διαθέσιμα λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώσει ότι 

έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με την κοινοποίηση, αρχίζει η φάση 

της διαβούλευσης, η οποία διαρκεί τρεις μήνες. Τα σχέδια των εθνικών νόμων δεν μπορούν να 

λάβουν έγκριση προτού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή. Στο πλαίσιο της τρίμηνης προθεσμίας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περιθώριο δύο μηνών, 

προκειμένου να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις κοινοποιηθείσες διατάξεις. Στη 

συνέχεια, το κράτος μέλος που προέβη στην κοινοποίηση πρέπει να δώσει απάντηση στις 

υποβληθείσες παρατηρήσεις εντός ενός μήνα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφιβάλλει σχετικά 
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με το κατά πόσο συνάδει η προταθείσα διάταξη με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις 

υπηρεσίες, μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο κράτος μέλος, ως αποτέλεσμα της οποίας 

η διάταξη δεν επιτρέπεται να θεσπιστεί παρά μόνο μετά την παρέλευση επιπλέον τριών μηνών. 

Εάν στη διάρκεια της προθεσμίας αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι το σχέδιο 

νόμου τελικά δεν συνάδει με την οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες, έχει τη δυνατότητα 

να εκδώσει απόφαση βάσει του άρθρου 7 της πρότασης οδηγίας, με την οποία επιβάλλει στο 

κράτος μέλος την υποχρέωση να μην θεσπίσει ή να καταργήσει την επίμαχη διάταξη. Τα 

κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν τέτοια απόφαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου, προτού συνεχίσουν τη νομοθετική διαδικασία. 

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο της αναλογικότητας προβλέπει την υποχρέωση 

διεξαγωγής τέτοιου ελέγχου πριν τη θέσπιση νέων διατάξεων των κρατών μελών που 

περιορίζουν την πρόσβαση σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή την άσκησή τους, ή πριν την 

τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων. Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει λεπτομερή κριτήρια, 

βάσει των οποίων εξετάζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, ανεξάρτητα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους υπόθεσης. Οι αρμόδιοι για τη θέσπιση των 

διατάξεων εθνικοί φορείς πρέπει να προσδιορίζουν ποιοτικά και, ει δυνατόν, ποσοτικά 

στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση των σχεδίων νομοθετικών διατάξεων με την αρχή της 

αναλογικότητας. 

Μια πρόταση οδηγίας και μια πρόταση κανονισμού στοχεύουν στη θέσπιση ενός νέου μέσου, 

της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα 

υπηρεσιών γίνεται δεκτή από τα κράτη μέλη ως απόδειξη ότι ο κάτοχός της είναι 

εγκατεστημένος στην επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του και ότι έχει το δικαίωμα, 

εντός της επικράτειας αυτής, να ασκεί τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που 

καλύπτονται από την ηλεκτρονική κάρτα. Η κάρτα υπηρεσιών πρόκειται αρχικά να καλύψει 

επιλεγμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (π.χ. αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ελεγκτές, φοροτεχνικοί 

σύμβουλοι), τον τομέα των κατασκευών (συμπεριλαμβάνονται οι τεχνίτες), καθώς και άλλους 

κλάδους χωρίς ειδική κατοχύρωση στη Γερμανία (π.χ. γραφεία ταξιδίων). Για την εφαρμογή 

του εν λόγω μέσου πρέπει να συγκροτηθούν στα κράτη μέλη συντονιστικοί φορείς, ή να 

επιφορτιστούν συντονιστικοί φορείς με το νέο αυτό καθήκον. Η αίτηση για έκδοση κάρτας 

υπηρεσιών θα υποβάλλεται στον συντονιστικό φορέα της χώρας καταγωγής. Ο φορέας αυτός 

εξετάζει την αίτηση (την πληρότητά της, τη γνησιότητα των δικαιολογητικών εγγράφων) και 

την διαβιβάζει στον συντονιστικό φορέα της χώρας υποδοχής. Ο συντονιστικός φορέας της 

χώρας υποδοχής εξετάζει την αίτηση. Σε περίπτωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών, η κάρτα 

παρέχεται από τον συντονιστικό φορέα της χώρας καταγωγής, εφόσον η χώρα υποδοχής δεν 

αντιταχθεί στην έκδοσή της εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη διαβίβαση της αίτησης. Σε 

περίπτωση αίτησης για μόνιμη εγκατάσταση, η χώρα υποδοχής έχει στη διάθεσή της έξι 

εβδομάδες, προκειμένου να διαπιστώσει ποιες ρυθμίσεις περί χορήγησης άδειας και 

κοινοποίησης ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση και να ζητήσει από τον αιτούντα να 

υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα υποδοχής πρέπει να λάβει 

υπόψη τις απαιτήσεις, τις οποίες ο αιτών ήδη πληροί στη χώρα καταγωγής του και είναι 

ισότιμες με τις εθνικές ρυθμίσεις περί χορήγησης άδειας και κοινοποίησης. Μετά τη λήψη των 

δικαιολογητικών, η χώρα υποδοχής έχει στη διάθεσή της μια βδομάδα για την εξέτασή τους. 

Εάν δεν αντιδράσει εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η κάρτα υπηρεσιών, για την 

οποία υποβλήθηκε αίτηση, τεκμαίρεται ότι εκδόθηκε (τεκμήριο χορήγησης αδείας). Δεν είναι 

δυνατή η μεταγενέστερη αφαίρεση της κάρτας υπηρεσιών, η οποία χορηγείται για απεριόριστο 

χρονικό διάστημα, για λόγους που θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί κατά την υποβολή της 

αίτησης. Δεν μπορούν να επιβληθούν περαιτέρω απαιτήσεις στους κατόχους της κάρτας 

υπηρεσιών (όπως προηγούμενη άδεια ή κοινοποίηση). Η αξιοποίηση της κάρτας από τον 
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πάροχο υπηρεσιών είναι προαιρετική. Η κάρτα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας 

υποδοχής. 

Με τη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να υλοποιήσει τη 

στρατηγική για την ενιαία αγορά (COM(2015)550 final· Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 

13370/15). Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, στην αιτιολογημένη γνώμη της σχετικά με τη 

στρατηγική για την ενιαία αγορά (έγγραφο 18/8867), χαιρετίζει κατ’ αρχήν τον στόχο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εμβαθύνει την ενιαία αγορά, ταυτόχρονα όμως καλεί την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

- να διατηρήσει τον προαιρετικό χαρακτήρα της στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κατά τη μεταφορά των διατάξεων για την ενιαία αγορά στο εθνικό δίκαιο· 

- όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας 

για τις υπηρεσίες, να αιτιολογήσει τη θέσπιση ανασταλτικής προθεσμίας κατά τη διαδικασία 

κοινοποίησης και να αναπτύξει την εμβέλειά της από κοινού με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 

νομοθετική διαδικασία δεν επιτρέπεται να καθυστερεί δυσανάλογα ή να προκαλεί 

περισσότερο διοικητικό φόρτο. 

- να διαμορφώσει το διαβατήριο υπηρεσιών κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να οδηγήσει σε 

κατάργηση των διοικητικών διατυπώσεων σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Το διαβατήριο 

υπηρεσιών δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερο διοικητικό φόρτο, ούτε να παρεμποδίζει τη 

χώρα υποδοχής να επιβάλλει αιτιολογημένες απαιτήσεις στον πάροχο υπηρεσιών. 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή εξέτασε τη συμμόρφωση των μέτρων της δέσμης για τις 

υπηρεσίες με τι βασικές αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ωστόσο, δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη η περαιτέρω εξέταση του περιεχομένου των προτάσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, προκύπτουν αμφιβολίες ιδίως για το κατά πόσον η υποχρέωση συγκρότησης εθνικού 

φορέα συντονισμού στο πλαίσιο της πρότασης για της θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 

κάρτας υπηρεσιών συνάδει με την ομοσπονδιακή οργάνωση της Γερμανίας και με την 

συνταγματικά κατοχυρωμένη κατανομή των αρμοδιοτήτων στη χώρα, διότι η εφαρμογή των 

νόμων και η χορήγηση αδειών εμπίπτει κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα των ομόσπονδων 

κρατιδίων. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση των προτάσεων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τις 

υπηρεσίες με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Γερμανική 

Ομοσπονδιακή Βουλή διαπιστώνει τα εξής: 

I. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκδοση οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία 

κοινοποίησης δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 στη συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με 

τη διάταξη αυτή τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκθέσουν με αιτιολογημένη γνώμη τους 

λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή 

της επικουρικότητας. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ερμηνεύει διασταλτικά το 

εφαρμοστέο κριτήριο ελέγχου: περιλαμβάνονται σε αυτό η επιλογή της νομικής βάσης, η 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας με τη στενή έννοια βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 

της ΣΕΕ, καθώς και της αρχής της αναλογικότητας βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 της 

ΣΕΕ (βλ. έντυπο της Ομοσπονδιακής Βουλής αριθ. 17/3239· 17/8000· 17/11882). 

1. Η πρόταση δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάποια νομική βάση κατοχυρωμένη στις συνθήκες 

της ΕΕ. 

α. Το άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή, επιτρέπει 

αποκλειστικά την έκδοση οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών και άλλων 
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τίτλων καθώς και για τον «συντονισμό» των εθνικών διατάξεων. Μια προληπτική διαδικασία 

ελέγχου του συνόλου των σχετικών με τις υπηρεσίες ρυθμίσεων υπερβαίνει σαφώς την αμιγώς 

συντονιστική δράση σε συνδυασμό με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών. 

β. Η πρόταση οδηγίας δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο 

επίσης επικαλείται η Επιτροπή. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ δεν αναθέτει στον νομοθέτη της Ένωσης γενική 

εξουσία για τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς. Αντιθέτως, μια νομική πράξη που εκδίδεται 

με βάση το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

εμποδίων στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς ή των αισθητών στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού (πρβλ. ΔΕΕ, απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, υπόθεση C-376/98). Η 

παρούσα πρόταση περιορίζεται, στο πλαίσιο αυτό, στον ισχυρισμό ότι «αποτρέπεται η 

δημιουργία φραγμών στην ενιαία αγορά που οφείλονται στην ετερογενή θέσπιση εθνικών 

νόμων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην προσέγγιση των εθνικών νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την 

οδηγία για τις υπηρεσίες». Ωστόσο, στην πρόταση δεν περιέχεται κάποιο στοιχείο που να 

τεκμηριώνει τον ισχυρισμό αυτό. 

γ. Επιπλέον, αμφισβητείται το κατά πόσο η πρόταση οδηγίας συνάδει με την αρχή της 

δημοκρατίας, η οποία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της ΣΕΕ ανήκει στις θεμελιώδεις 

αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένο το ευρύ πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στο 

μέλλον κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα σχετική με τον τομέα των υπηρεσιών θα τελεί 

υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής. Τούτο σημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση 

οδηγίας, κοινοβούλια με δημοκρατική νομιμοποίηση θα υπόκεινται στον έλεγχο ενός 

εκτελεστικού οργάνου, της Επιτροπής. 

δ. Τέλος, η πρόταση οδηγίας διαταράσσει τη σχέση μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών, η 

οποία ρυθμίζεται στις συνθήκες της ΕΕ. Σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ η Επιτροπή μπορεί, 

όταν υπάρχει υπόνοια ότι κράτος μέλος παραβιάζει τις συνθήκες, να προσφύγει στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει. Σύμφωνα με την πρόταση 

οδηγίας, ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να προσβάλουν αρνητική απόφαση της Επιτροπής στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προτού ασκήσουν το νομοθετικό τους δικαίωμα. Σε περίπτωση 

θεμελιώδους διατάραξης της ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών, 

όπως αυτή που επιφέρει η πρόταση οδηγίας, απαιτείται τροποποίηση των συνθηκών. 

2. Αμφισβητείται έντονα η τήρηση της αναλογικότητας στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας. 

Βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ τα μέτρα της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, δεν υπερβαίνουν ουσιαστικά και τυπικά τα απαιτούμενα για την επίτευξη των 

στόχων των συνθηκών. Επιπλέον το σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να είναι κατάλληλο, 

αναγκαίο και αναλογικό. 

α. Η πρόταση δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη διαδικασία ελέγχου της 

εθνικής νομοθεσίας και της συμβατότητάς της με το δίκαιο της ΕΕ (διαδικασίες επί παραβάσει 

και EU-Pilot). Η Επιτροπή δεν διευκρινίζει επαρκώς, για ποιον λόγο οι διαδικασίες αυτές δεν 

αρκούν. Επίσης δεν διευκρινίζεται επαρκώς για ποιον λόγο γίνεται αυστηρότερο το 

υφιστάμενο καθεστώς κοινοποίησης και γιατί μετατρέπεται – καταχρηστικά – σε διαδικασία 

χορήγησης αδείας. 

β. Επιπλέον, αμφισβητείται η αναλογικότητα της πρότασης οδηγίας, επειδή δεν προβλέπονται 

εξαιρέσεις. Έτσι καθίσταται αδύνατο για τον νομοθέτη να αντιδράσει έγκαιρα σε επείγοντα 

περιστατικά καταχρήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα 

σοβαρές όταν εξ αιτίας αλλαγής της κοινοβουλευτικής περιόδου το νομοθετικό έργο 
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καθυστερεί μέσω της διαδικασίας κοινοποίησης σε τέτοιο βαθμό, που δεν είναι δυνατή η 

ολοκλήρωσή του πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, γεγονός που προκαλεί 

ασυνέχεια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. 

II. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

έκδοση οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο της αναλογικότητας δεν συνάδει με τις βασικές αρχές 

της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 

2 στη συνθήκη της Λισαβόνας. 

1. Η πρόταση δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάποια νομική βάση κατοχυρωμένη στις συνθήκες 

της ΕΕ. 

Στον τομέα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, η νομοθετική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνίσταται στην έκδοση οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων καθώς και για τον συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ, οι σχετικές 

ρυθμίσεις σε επίπεδο Ένωσης ενοποιήθηκαν με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία αναθεωρήθηκε με την οδηγία 

2013/55/ΕΕ. Το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης, επιπλέον, συνδέεται στενά με 

θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

ισχύει απαγόρευση της εναρμόνισης, βάσει του άρθρου 165 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. 

Συνεπώς, το ΔΕΕ στη σχετική νομολογία του για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων στο 

πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου δεν έχει αμφισβητήσει την αρμοδιότητα των κρατών μελών 

στο θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης. Αντιθέτως, διατυπώθηκε η απαίτηση περί 

εξέτασης της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην Ευρώπη με 

επαγγελματικά προσόντα που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο. 

Συνεπώς, απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εθνικές αποφάσεις σχετικά με την κατοχύρωση 

των επαγγελμάτων, οι οποίες υπερβαίνουν τα κριτήρια αναλογικότητας του πρωτογενούς 

δικαίου, δηλαδή την καταλληλότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα, δεν 

καλύπτονται από την περιορισμένη ανάθεση αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης. Με βάση τα 

ανωτέρω, αμφισβητείται αν όντως υπάρχει αρμοδιότητα για την έκδοση της οδηγίας. 

2. Η πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. 

Η Επιτροπή δεν διευκρινίζει, γιατί είναι απαραίτητα επιπλέον δεσμευτικά κριτήρια για τον 

έλεγχο της αναλογικότητας, πέραν από τα ήδη αναγνωρισμένα κριτήρια ελέγχου. Ο έλεγχος 

της αναλογικότητας προβλέπεται ήδη στο άρθρο 59 παράγραφος 3 της οδηγίας για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με 

την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Τα κριτήρια αυτά είναι αντίστοιχα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου, βάσει των οποίων μπορεί να εξεταστεί η αναλογικότητα των επαγγελματικών 

κανόνων. 

Επιπλέον, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η θέσπιση 

άλλων μέτρων, λιγότερο παρεμβατικών στα δικαιώματα των κρατών μελών σε σχέση με μια 

οδηγία. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να εξεταστεί η σύσταση προς τα κράτη μέλη για την 

πραγματοποίηση ελέγχου αναλογικότητας. 

Τέλος, δεν είναι επαρκώς αναλογική η σχέση μεταξύ του επιδιωκόμενου με την οδηγία στόχου 

και του διοικητικού φόρτου που αυτός θα επιφέρει, ή του περιορισμού στην ελευθερία λήψης 

αποφάσεων του εθνικού νομοθέτη. Μόνο το άρθρο 6 παράγραφος 2 του σχεδίου οδηγίας 

προβλέπει έντεκα κριτήρια ελέγχου, τα οποία συμπληρώνονται από δέκα επιπλέον κριτήρια 

στο άρθρο 6 παράγραφος 4. Ο μεγάλος αριθμός κριτηρίων ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει 
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σε σχηματική επεξεργασία από την πλευρά του εκάστοτε νομοθέτη, γεγονός που περισσότερο 

αποτρέπει παρά προωθεί την ουσιαστική ενασχόληση με την αναλογικότητα των νομοθετικών 

ρυθμίσεων. 

III. Η οδηγία και ο κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας 

υπηρεσιών θέτουν ερωτήματα σε σχέση με τη συμβατότητά τους με την αρχή της 

αναλογικότητας. 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, τίθεται το ζήτημα του κατά 

πόσο είναι όντως απαραίτητη η συγκρότηση του προτεινόμενου συντονιστικού φορέα στη 

χώρα καταγωγής και στη χώρα υποδοχής. Θα έπρεπε να εξεταστεί, στο πλαίσιο αυτό, κατά 

πόσο η συγκρότηση ενός τέτοιου φορέα έρχεται σε αντίθεση με την έννοια των υπηρεσιών 

μιας στάσης, που θεμελιώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, και κατά πόσο ενδέχεται να 

προκύψουν περιττές παράλληλες δομές. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μιας στάσης δεν 

βρίσκουν πάντα την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, φαίνεται σκόπιμο να είναι επιφορτισμένες οι 

αρχές της χώρας υποδοχής με τη χορήγηση των αδειών. Οι διοικητικές αρχές της χώρας 

υποδοχής μπορούν να ενημερώνουν ενδελεχώς σχετικά με τις υφιστάμενες απαιτήσεις και να 

φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά τις διοικητικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις, όπως έχουν σχεδιαστεί, οδηγούν εκ των πραγμάτων στη θέσπιση της 

αρχής της χώρας προέλευσης. Διότι οι πολύ σύντομες προθεσμίες ελέγχου στις χώρες 

καταγωγής και το τεκμήριο σιωπηρής χορήγησης αδείας με την παρέλευση των προθεσμιών 

αυτών οδηγούν εκ των πραγμάτων στην έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας υπηρεσιών στη χώρα 

υποδοχής, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικός έλεγχος, με συνέπεια να 

υπονομεύονται και να παρακάμπτονται οι εθνικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 

κοινοτικά πρότυπα. Αυτή η εκ των πραγμάτων παράκαμψη των εθνικών απαιτήσεων, που 

καλύπτεται από το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, θέτει επίσης ερωτήματα που σχετίζονται με την 

καταλληλότητα, και συνεπώς με την αναλογικότητα. 

Επιπλέον, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ότι δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως η 

σχέση μεταξύ της σχεδιαζόμενης κάρτας υπηρεσιών και της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 

ταυτότητας που θεσπίζει η οδηγία 2013/55/ΕΕ (άρθρο 4α – 4ε της οδηγίας περί αναγνώρισης). 

Και εδώ πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία περιττών παράλληλων δομών. 

IV. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τοποθετηθεί με 

ειδική αιτιολογημένη γνώμη επί άλλων πτυχών της δέσμης μέτρων για τις υπηρεσίες. 

V. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ζητεί από τον Πρόεδρό της να διαβιβάσει την 

παρούσα απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 


