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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A német Bundestag 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 Bundestag 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 

NÉMET BUNDESTAG 

 

HATÁROZAT 
 

A német Bundestag 2017. március 9-én tartott 221. ülésén a 18/11442. sz. Bundestag-

dokumentum alapján úgy határozott, 

a szövetségi kormány tájékoztatásához 

– 18/11229, A.9. sz. dokumentum – 

Javaslat a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

COM(2016)822, 5281/17. sz. tanácsi dokumentum 

Tárgy: Vélemény a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyv szerint (a szubszidiaritás 

és az arányosság elve) 

hogy a 18/11229, A.8, A.9., A.10., A.11. sz. dokumentumban foglalt tájékoztatás ismeretében, 

a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyv szerint és az integrációs felelősségről szóló 

törvény 11. cikkével összhangban a Bundestag a következő állásfoglalást fogadja el: 

 

Az egységes piaci stratégia végrehajtása céljából a Bizottság benyújtott egy úgynevezett 

szolgáltatási jogszabálycsomagot. Ehhez tartozik az értesítési eljárásról szóló irányelvre 

(COM(2016)821; 5278/17. sz. tanácsi dokumentum), az arányossági tesztről szóló irányelvre 

(COM(2016)822; 5281/17. sz. tanácsi dokumentum), valamint az európai szolgáltatási e-

kártyáról szóló rendeletre és irányelvre (COM(2016)823; 5283/17. sz. tanácsi dokumentum, ill. 

COM(2016)824; 5284/17. sz. tanácsi dokumentum) irányuló javaslat. 

Az értesítési eljárásról szóló irányelvre irányuló javaslat rendelkezéseket tartalmaz a 

tagállamok értesítése vonatkozásában a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelv (szolgáltatási irányelv) alkalmazási körében. Az eljárást akkor alkalmaznák, ha 

szövetségi, tartományi, települési vagy helyi önkormányzati (kamarai) szinten új 

rendelkezéseket vezetnek be vagy meglévő rendelkezéseket módosítanak a szolgáltatási 

irányelv alkalmazási körében. A javaslat értesítési kötelezettséget ír elő a nemzeti jogalkotási 

folyamat lezárása előtt. Ha a jogalkotási folyamat során megváltoztatnak egy már bejelentett 

intézkedést, arról ismét értesítést kell küldeni. Előírás, hogy a tagállamok „konkrét 

bizonyítékokkal” igazolják, hogy kevésbé korlátozó eszközök nem állnak rendelkezésre. 

Amint a Bizottság bejelentette, hogy beérkezett hozzá az értesítéshez szükséges valamennyi 

dokumentum, elkezdődik egy három hónapos konzultációs szakasz. Nemzeti 

jogszabálytervezeteket csupán e határidő lejártát követően lehet elfogadni. A három hónapos 

határidőn belül a Bizottság és a többi tagállam számára két hónapot kell biztosítani, hogy a 

bejelentett rendelkezésekkel kapcsolatban észrevételeket tehessenek. Ezt követően pedig egy 

hónap áll az értesítő tagállam rendelkezésére, hogy válaszoljon a szóban forgó észrevételekre. 

Ha a Bizottságnak kétségei merülnek fel a rendelkezésnek a 2006/123/EK uniós szolgáltatási 

irányelvvel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, az értesítő tagállamnak riasztást 

küldhet, ami ahhoz vezet, hogy a tagállam további három hónapon keresztül nem fogadhatja el 

a rendelkezést. Amennyiben az Európai Bizottság e várakozási idő lejértét követően végül a 

2006/123/EK uniós szolgáltatási irányelvvel összeegyeztethetetlennek ítéli a tervezetet, 

határozatot adhat ki az irányelvjavaslat 7. cikke szerint, melyben arra kötelezi a tagállamot, 

hogy ne fogadja el, illetve vonja vissza az adott szabályozást. Egy ilyen határozat ellen a 
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tagállamoknak az Európai Bíróság előtt kell eljárniuk, mielőtt gyakorolhatnák jogalkotói 

jogukat. 

Az arányossági vizsgálatról szóló irányelvre irányuló javaslat kötelezően előírja, hogy ilyen 

vizsgálatot kell végezni, mielőtt új tagállami rendelkezések révén korlátoznák a szabályozott 

foglalkozásokhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását vagy meglévő rendelkezéseket 

módosítanának. Az irányelvre irányuló javaslat részletes kritériumokat tartalmaz, amelyek 

alapján az arányosság elvének betartását az egyes esettől függetlenül mindig ki kell fejteni. A 

rendelkezések elfogadásáért felelős nemzeti hatóságoknak minőségi és – lehetőség szerint – 

mennyiségi bizonyítékokat kell hozniuk a tervezett rendelkezések arányosságára. 

Egy irányelvre és egy rendeletre irányuló javaslat révén be kell vezetni egy új intézkedést, az 

európai szolgáltatási e-kártyát. Ezt a tagállamoknak annak igazolására kell elfogadniuk, hogy 

birtokosuk a székhely szerinti tagállama területén letelepedett, és ezen a területen jogosult az e 

kártyán feltüntetett szolgáltatás nyújtására. A szolgáltatási kártya először kiválasztott üzleti 

szolgáltatásokra (többek között építészek, mérnökök, könyvvizsgálók, adótanácsadók), az 

építőiparban (kizárólag egyes kézműipari tevékenységek), illetve további, Németországban 

külön nem szabályozott ágazatokban (pl. utazási irodák) lesz érvényes. A végrehajtás céljából 

a tagállamokban meg kell bízni vagy létre kell hozni egy koordináló szervet. A szolgáltatási 

kártya kiadására irányuló kérelmet a székhely szerinti tagállam koordináló szervénél kell 

benyújtani. A hatóság megvizsgálja a kérelmet (többek között a dokumentumok teljességét és 

hitelességét) és továbbítja a befogadó tagállam koordináló szervéhez. A koordináló szerv 

megvizsgálja a kérelmet. Az ideiglenes szolgáltatásnyújtáshoz a kártyát a székhely szerinti 

tagállam koordináló szervén keresztül adják ki, amennyiben a befogadó tagállam a kérelem 

benyújtásától számított 4 héten belül nem emel kifogást. Állandó telephely iránti kérelem 

esetén a befogadó tagállamnak 6 hét áll rendelkezésére annak megállapítására, hogy adott 

esetben milyen engedélyezési és bejelentési szabályok érvényesek, valamint arra, hogy a 

kérelem benyújtóját felkérje a megfelelő igazolások benyújtására. A befogadó tagállamnak 

figyelembe kell venni a kérelem benyújtója által a székhelye szerinti tagállamban már 

teljesített követelményeket, amelyek egyenértékűek a nemzeti engedélyezési és bejelentési 

szabályokkal. Az igazolások kézhezvételétől a befogadó tagállamnak egy hét áll 

rendelkezésére a dokumentumok vizsgálatára. Amennyiben a befogadó tagállam a megadott 

határidőkön belül nem reagál, a szolgáltatási kártya a kérelem szerint kiadott érvényességgel 

rendelkezik (vélelmezett engedélyezés). A határozatlan időre kiadott szolgáltatási kártya 

utólagos bevonása olyan körülmények miatt, amelyek már a kérelem benyújtásakor is 

ellenőrizhetők lettek volna, nem lehetséges. A már kiadott szolgáltatási kártya birtokosai 

számára nem állapíthatók meg további követelmények (például előző engedélyek vagy 

bejelentések). A kártya szolgáltató általi igénybevételének önkéntesnek kell lennie. A kártya a 

befogadó tagállam teljes területén érvényes. 

A szolgáltatási jogszabálycsomag olyan intézkedés, amely révén a Bizottság az egységes piaci 

stratégiáját kívánja végrehajtani (COM(2015)550; 13370/15. sz. tanácsi dokumentum). A 

német Bundestag az egységes piaci stratégiára vonatkozó állásfoglalásában (18/8867. sz. 

Bundestag-dokumentum) alapvetően üdvözölte a Bizottságnak az egységes piac kiteljesítésére 

irányuló célkitűzését, ugyanakkor felszólította a Bizottságot, hogy: 

– a Bizottság által az egységes piaci rendelkezések nemzeti jogba való átültetéséhez 

felajánlott segítséget önkéntes alapon hagyja jóvá; 

– az értesítési eljárásnak a szolgáltatási irányelv keretében végrehajtott reformja során 

teljes körűen indokolja meg az értesítési eljárásnál bevezetett várakozási időt, és annak 
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időtartamát a tagállamokkal együtt határozza meg. A jogalkotási eljárást továbbá nem szabad 

aránytalanul lelassítani, és nem növelheti a bürokráciát; 

– a szolgáltatási útlevelet úgy kell kialakítani, hogy a bürokratikus formalitások 

csökkenéséhez vezessen a határokon átnyúló tevékenységek esetében. A szolgáltatási útlevél 

azonban nem növelheti a bürokráciát, és nem vezethet ahhoz, hogy a befogadó tagállam nem 

határozhat meg indokolt követelményeket a szolgáltató számára. 

A német Bundestag ellenőrizte, hogy a szolgáltatási jogszabálycsomag intézkedései 

megfelelnek-e a szubszidiaritás és az arányosság elvének. A javaslatok további tartalmi 

ellenőrzése azonban még nem zárult le. Különösen kérdéses, hogy egy nemzeti koordináló 

hatóságnak a javasolt szolgáltatási kártyával összefüggésben való létrehozására vonatkozó 

kötelezettség összeegyeztethető-e a németországi szövetségi rendszerrel és a Németországban 

az alkotmányos jogban előírt hatáskör-megosztással, hiszen a jogszabályok végrehajtása és az 

engedélyek kiadása alapvetően az egyes államok hatáskörébe tartozik. 

A szolgáltatási jogszabálycsomag keretében benyújtott javaslatoknak a szubszidiaritás és az 

arányosság elvével való összeegyeztethetősége tekintetében a német Bundestag megállapítja, 

hogy: 

I. A Bizottság értesítési eljárásról szóló irányelvre irányuló javaslata a Lisszaboni Szerződés 2. 

jegyzőkönyvének 6. cikke szerint sérti a szubszidiaritás és az arányosság elvét. E rendelkezés 

alapján a nemzeti parlamentek indokolással ellátott állásfoglalást adhatnak ki, amelyben 

ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott tervezetet nem tartják 

összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. A német Bundestag az alkalmazandó vizsgálati 

mércét széles körűen értelmezi: tartalmazza a jogalap megválasztását, a szubszidiaritás elvének 

szűkebb értelemben való megfelelést az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése szerint, továbbá az 

arányosság elvét az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése szerint (lásd még a 17/3239., a 17/8000. 

és a 17/11882. sz. Bundestag-dokumentumot). 

1. A javaslat nem alapulhat a Szerződésekben meghatározott jogalapon. 

a) Az EUMSZ 53. cikkének a Bizottság által hivatkozott (1) bekezdése csupán az oklevelek és 

a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésére, valamint a 

tagállami rendelkezések összehangolására vonatkozó irányelvek elfogadását engedélyezi. A 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi szabályozás előzetes ellenőrzése jóval túlmutat az 

oklevelek kölcsönös elismerésével kapcsolatos koordinációs tevékenységen. 

b) Az EUSZ szintén a Bizottság által hivatkozott 114. cikke szintén nem alkalmas jogalapként 

szolgálni. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értemében az EUMSZ 114. cikke 

nem ruházza fel az uniós jogalkotót a belső piac szabályozására vonatkozó általános 

hatáskörrel. Az EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott jogi aktusnak ténylegesen hozzá kell 

járulnia a belső piac megvalósítását gátló akadályok vagy jelentős versenytorzulások 

felszámolásához (ld. a Bíróság C-376/98. sz. ügyben hozott 2000. október 5.-i ítéletét). A 

szóban forgó javaslat csupán annak megállapítására szorítkozik, hogy „az értesítési eljárás 

várhatóan megakadályozza, hogy az egységes piacon olyan akadályok keletkezzenek, amelyek 

a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések eltérő fejlődéséből származnak, 

emellett pedig hozzájárul a szolgáltatási irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokra 

vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, illetve közigazgatási rendelkezések közelítéséhez”. E 

megállapítás igazolását a javaslat nem tartalmazza. 

c) Ebből következően a javaslat a demokrácia elve szempontjából is aggályokat vet fel, amely 

az EUSZ 2. cikkének (1) bekezdése szerint az EU egyik alapvető értékei közé tartozik. 
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Tekintettel az irányelv széles alkalmazási körére, a jövőben bármely, a szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó parlamenti tevékenységhez a Bizottság jóváhagyására lesz szükség. Ez azt jelenti, 

hogy az irányelvjavaslat értelmében a demokratikus legitimációval rendelkező parlamentek a 

Bizottság – egy végrehajtó szerv – ellenőrzése alá kerülnek. 

d) Az irányelvjavaslat végül megfordítja a Bizottság és a tagállamok közötti, a Szerződésekben 

szabályozott viszonyt. A Szerződések értelmében tagállami kötelezettségszegés megállapítása 

esetén a Bizottság megelőző eljárást követően bevonhatja az Európai Bíróságot. Az irányelvre 

irányuló javaslat azonban előírja, hogy a Bizottság kedvezőtlen határozata ellen a 

tagállamoknak az Európai Bíróság előtt kell eljárniuk, mielőtt gyakorolhatnák jogalkotói 

jogukat. Ezen viszonyok alapvető megváltoztatásához, mint amilyen ebben az 

irányelvjavaslatban is szerepel, a Szerződés módosítására lenne szükség. 

2. Súlyos kétségek állnak fenn az irányelvre irányuló javaslat arányosságát illetően. Az EUSZ 

5. cikkének (4) bekezdése szerint az arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem 

tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek 

eléréséhez szükséges. Ehhez a jogalkotási aktus tervezetének megfelelőnek, szükségesnek és 

arányosnak kell lennie. 

a) A javaslat szükségessége ellen az szól, hogy már jelenleg is léteznek eljárások a nemzeti 

jogalkotás ellenőrzésére vonatkozóan, tekintettel az uniós joggal való 

összeegyeztethetőségükre (kötelezettségszegési eljárások és EU-Pilot). A Bizottság nem 

szolgál észszerű indoklással arról, hogy ezek az eljárások miért nem elegendők. Az sincsen 

kielégítően ismertetve, hogy a meglévő értesítési eljárást miért kell szigorítani, és egy – nem 

megengedett – engedélyezési eljárássá alakítani. 

b) Ezen kívül kétségek állnak fenn az irányelvre irányuló javaslat arányosságát illetően, mivel 

kivételek nincsenek előirányozva. Ezzel lehetetlenné teszik a jogalkotó számára, hogy sürgős 

esetekben időben reagálhasson a szolgáltatások területén felmerülő visszaélésekre. Ez 

különösen súlyos, ha egy elkövetkező ciklusváltás okán a jogalkotás az értesítési eljárás miatt 

úgy elhúzódik, hogy a ciklusváltás előtt már nem lehetséges lezárni, és a jogalkotási javaslatok 

a folytonosság hiánya áldozatául esnek. 

II. A Bizottság arányossági tesztről szóló irányelvre irányuló javaslata a német Bundestag 

véleménye szerint a Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyvének 6. cikke szerint sérti a 

szubszidiaritás és az arányosság elvét. 

1. A javaslat nem alapulhat a Szerződésekben meghatározott jogalapon. 

A szabályozott foglalkozások vonatkozásában az Európai Unió jogszabályalkotói hatásköre az 

oklevelek, bizonyítványok és egyéb okiratok kölcsönös elismeréséről szóló irányelvek 

elfogadására vonatkozó hatáskörből következik, illetve a tagállamok törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseinek koordinálásában mutatkozik meg. A megfelelő jogszabályokat 

időközben a szakmai képesítések elismeréséről szóló, a 2013/55/EU irányelv által módosított 

2005/36/EK irányelv által közösségi szinten konszolidálták. A szakmai szolgáltatások 

szabályozásának kérdése továbbá szorosan kapcsolódik az oktatáspolitikai megfontolásokhoz. 

Az oktatáspolitika területén az EUSZ 165. cikkének (4) bekezdése értelmében harmonizációs 

tilalom áll fenn. Ezért az Európai Bíróság a közösségi jognak a személyek szabad mozgásáról 

szóló részére vonatkozó ítélkezési gyakorlatában nem kérdőjelezte meg a tagállamoknak a 

szakmák szabályozására vonatkozó hatáskörét. Ehelyett előírták az egyéb európai országokban 

szerzett szakmai képesítéseknek a belföldi szakmai képesítésekkel való egyenértékűség 

vizsgálatára vonatkozó kötelezettséget. 
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A szakmák szabályozásával kapcsolatos nemzeti döntésekre vonatkozó követelmények, 

amelyek túlmutatnak az megfelelőség, szükségesség és ésszerűség arányosságára vonatkozó 

általános, az elsődleges jogból származtatható követelményein, ezért nem terjednek ki a 

közösségi szinten való feladatmegosztásra. Ennek fényében kétségbe vonható, hogy az 

irányelvnek megfelelő hatásköri jogalapja lenne. 

2. A javaslat nem összeegyeztethető az arányosság elvével. 

A Bizottság nem ismertette, hogy a már elismert ellenőrzési kritériumokra tekintettel miért van 

szükség további kötelező erejű kritériumokra az arányosság vizsgálathoz. Az arányossági 

vizsgálatot már előírja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, a 2013/55/EU irányelv által 

módosított 2005/36/EK irányelv 59. cikkének (3) bekezdése. Ezek a kritériumok megfelelnek 

az Európai Bíróság által megállapított kritériumoknak, amelyek alapján felmérhető a szakmai 

szabályok arányosság elvének való megfelelése. 

A német Bundestag továbbá úgy véli, hogy egyéb, a tagállamok jogait kevésbé csorbító 

intézkedéseket is megfontolhatnának irányelvként. Ehhez tartozik különösen egy ajánlás a 

tagállamok számára az arányossági teszt végrehajtásáról. 

Végezetül az irányelvre irányuló javaslat által kitűzött cél nem megfelelően arányos az ezzel 

járó többletbürokráciával és a nemzeti jogalkotó döntési szabadságának korlátozásával. 

Egyedül az irányelvtervezet 6. cikkének (2) bekezdése tizenegy vizsgálati kritériumot javasol, 

amelyet a 6. cikk (4) bekezdésében további tíz kritérium egészít ki. A vizsgálati kritériumok 

magas száma a gyakorlatban az egyes jogalkotók sematikus eljárásához vezethet, ami a 

szabályok arányosságának összehasonlítását inkább akadályozza, mint elősegíti. 

III. Az európai szolgáltatási e-kártyáról szóló irányelv és rendelet kérdéseket vet fel az 

arányosság elvével való összeegyeztethetőségük kapcsán. 

Az arányosság elvének való megfelelés tekintetében az is megfontolandó, hogy a javasolt 

koordináló szervre a székhely szerinti tagállamban vagy a befogadó tagállamban van-e 

szükség. Meg kellene vizsgálni, hogy a koordinációs szerv létrehozása nem áll-e ellentétben a 

szolgáltatási irányelvben meghatározott „egyablakos ügyintézési pont” koncepciójával, és nem 

eredményez-e felesleges átfedéseket. Bár az egyablakos ügyintézési pont koncepcióját adott 

esetben részben nem lehet optimálisan végrehajtani, mégis van értelme, hogy a befogadó 

tagállam hatóságai legyenek felelősek az engedélyek kiadásáért. Közigazgatásaik képesek 

széleskörűen tájékoztatni a meglévő követelményekről és hatékonyan tudják kezelni a 

közigazgatási eljárásokat. 

Ezen túlmenően a szabályozás a jelenleg tervezett formában valójában a származási ország 

elvének bevezetését eredményezi. Mivel a befogadó tagállam rendkívül rövid vizsgálati 

határidejei és az e határidők be nem tartása esetén fennálló vélelmezett engedélyezés miatt a 

szolgáltatási útlevelet tulajdonképpen a befogadó tagállam tényleges felülvizsgálata nélkül 

adnák ki, ami a nemzeti követelmények, többek között a társadalmi normák kiiktatását és 

megkerülését eredményezné. A nemzeti előírások ilyenfajta de facto megkerülése, amelyet a 

hatályos európai jog biztosít, szintén kérdéseket vet fel a megfelelőség, és ezért az arányosság 

szempontjából is. 

A német Bundestag véleménye szerint továbbá nem egyértelmű, hogy milyen kapcsolatban áll 

a tervezett szolgáltatási kártya a 2013/55/EU irányelv által bevezetett európai szakmai 

kártyával (az elismerésről szóló irányelv 4a–4e. cikke). Itt is kerülni kell az átfedéseket. 

IV. A német Bundestag fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatási jogszabálycsomag 

további szempontjairól egy külön véleményben fejtse ki nézeteit. 
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V. A német Bundestag felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak, az 

Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, és tájékoztassa erről a tagállamok 

parlamentjeit. 


