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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Vokietijos Bundestagas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

VOKIETIJOS BUNDESTAGAS 

 

SPRENDIMAS 
 

Vokietijos Bundestagas savo 221-ame posėdyje, kuris vyko 2017 m. kovo 9 d., remdamasis 

Bundestago leidiniu 18/11442, nusprendė 

dėl Federalinės vyriausybės pranešimo 

– Leidinys 18/11229 Nr. A.9 – 

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš 

priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas 

(COM(2016) 822 final, Tarybos dok. 5281/17), 

šiame dokumente: nuomonė pagal Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 (dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo), 

atsižvelgdamas į Leidinyje 18/11229 Nr. A.8, A.9, A.10, A.11 paskelbtą informaciją, pagal 

Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 ir pagal Atsakomybės už integraciją įstatymo (vok. 

Integrationsverantwortungsgesetz) 11 straipsnį, priimti toliau išdėstytą rezoliuciją. 

 

Siekdama įgyvendinti bendrosios rinkos strategiją Komisija pateikė vadinamąjį paslaugų 

dokumentų rinkinį. Rinkinį sudaro pasiūlymas dėl direktyvos, kuria nustatoma pranešimo 

procedūra (COM(2016) 821 final, Tarybos dok. Nr. 5278/17), direktyva dėl proporcingumo 

patikros (COM(2016) 822 final, Tarybos dok. Nr. 5281/17), taip pat reglamentas ir direktyva 

dėl Europos paslaugų e. kortelės (COM(2016) 823 final, Tarybos dok. Nr. 5283/17 ir 

COM(2016) 824 final, Tarybos dok. Nr. 5284/17). 

Pasiūlyme dėl direktyvos, kuria nustatoma pranešimo procedūra, išdėstytos nuostatos dėl 

valstybių narių pranešimų taikant Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 

(Paslaugų direktyva). Procedūra būtų taikoma tais atvejais, jeigu federacija, federalinės žemės, 

savivaldybės ar savivaldos institucijos (už įvairias sritis atsakingi rūmai) Paslaugų direktyvos 

taikymo srityje priimtų naujas nuostatas arba iš dalies pakeistų galiojančias nuostatas. 

Pasiūlyme numatyta pareiga pranešti prieš užbaigiant nacionalinę teisėkūros procedūrą. Jeigu 

vykstant teisėkūros procedūrai priemonė, apie kurią buvo pranešta, iš dalies pakeičiama, apie 

ją turi būti pranešta iš naujo. Numatyta, jog valstybės narės, remdamosi konkrečiais įrodymais, 

turi pagrįsti, kad mažesnio ribojamojo poveikio priemonių nėra. Komisijai pranešus, kad ji 

gavo visus pranešimui reikalingus dokumentus, prasideda tris mėnesius trunkantis konsultacijų 

laikotarpis. Nacionalinių priemonių projektai galėtų būti priimti tik pasibaigus šiam terminui. 

Per trijų mėnesių laikotarpį Komisija ir kitos valstybės narės turi du mėnesius pastaboms apie 

priemones, apie kurias buvo pranešta, pateikti. Tuomet pranešančioji valstybė narė per vieną 

mėnesį gali atsakyti į pateiktas pastabas. Jeigu Komisijai kyla abejonių dėl priemonės 

suderinamumo su ES paslaugų direktyva 2006/123/EB, ji gali nusiųsti pranešančiajai valstybei 

narei perspėjimą, kuris reiškia, kad valstybė narė tos priemonės negalės priimti dar tris 

mėnesius. Jeigu pasibaigus šiam sustabdymo laikotarpiui Komisija galiausiai nustato, kad 

projektas neatitinka ES paslaugų direktyvos 2006/123/EG, ji gali pagal pasiūlymo dėl 

direktyvos 7 straipsnį priimti sprendimą, kuriame reikalaujama, kad valstybė narė atitinkamos 

tvarkos nepriimtų arba ją panaikintų. Norėdamos užginčyti tokį sprendimą, valstybės narės 

turėtų kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kad vėl galėtų naudotis savo teisėkūros 

įgaliojimais. 
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Pasiūlyme dėl direktyvos dėl proporcingumo patikros numatytas įpareigojimas atlikti tokią 

patikrą prieš valstybėms narėms priimant naujas nuostatas, kuriomis ribojama galimybė 

užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba prieš iš dalies pakeičiant 

esamas nuostatas. Siūlomoje direktyvoje pateikiami išsamūs kriterijai, kuriais remiantis, 

neatsižvelgiant į konkretų atvejį, galima įvertinti, ar laikomasi proporcingumo principo. Už 

nuostatų priėmimą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos ketinamas priimti priemones 

pagrindžia kokybiniais ir, jeigu įmanoma, kiekybiniais įrodymais. 

Pasiūlymais dėl direktyvos ir reglamento sukuriama nauja priemonė – Europos paslaugų 

elektroninė kortelė. Šią kortelę valstybės narės turės pripažinti kaip įrodymą, kad jos turėtojas 

yra įsisteigęs savo kilmės valstybės narės teritorijoje ir turi teisę toje teritorijoje teikti kortelėje 

nurodytą paslaugą. Paslaugų kortelė iš pradžių galios tam tikroms verslo paslaugoms (be kita 

ko, architektų, inžinierių, auditorių, mokesčių konsultantų), statybų sektoriui (įskaitant atskirus 

amatus), taip pat kitiems Vokietijoje konkrečiai nereglamentuojamiems sektoriams (pvz., 

kelionių agentūroms). Tam įgyvendinti kiekvienoje valstybėje narėje bus įgaliota arba įsteigta 

koordinuojančioji institucija. Paraiška paslaugų kortelei gauti bus teikiama kilmės valstybės 

narės koordinuojančiajai institucijai. Koordinuojančioji institucija patikrins paraišką (be kita 

ko, dokumentų išsamumą, autentiškumą) ir perduos ją priimančiosios valstybės narės 

koordinuojančiajai institucijai. Priimančiosios valstybės narės koordinuojančioji institucija 

paraišką patikrins. Jeigu priimančioji valstybė narė per keturias savaites nuo paraiškos 

perdavimo nepateiks dėl jos prieštaravimų, kilmės valstybės narės koordinuojančioji institucija 

išduos paslaugų kortelę, suteikiančią teisę laikinai teikti paslaugas. Pateikus paraišką dėl 

nuolatinio įsisteigimo, priimančioji valstybė narė per šešias savaites privalo nustatyti, kokia 

leidimų išdavimo ir registracijos tvarka galioja, ir pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų 

atitinkamus įrodymus. Priimančioji valstybė narė tokiu atveju atsižvelgia į reikalavimus, 

kuriuos pareiškėjas jau įvykdė savo kilmės valstybėje narėje ir kurie yra lygiaverčiai 

nacionalinei leidimų išdavimo ir registracijos tvarkai. Gavusi įrodymus, priimančioji valstybė 

narė per vieną savaitę patikrina dokumentus. Jeigu per nurodytą laikotarpį priimančioji 

valstybė narė nepateikia atsakymo, laikoma, kad paraiškoje nurodyta paslaugų kortelė buvo 

išduota (numanomas leidimas). Neribotam laikotarpiui išduota paslaugų kortelė vėliau negali 

būti panaikinta dėl priežasčių, kurias būtų buvę galima patikrinti teikiant paraišką. Išduotos 

paslaugų kortelės turėtojui negali būti keliami jokie papildomi reikalavimai (pvz., išankstiniai 

leidimai arba registracija). Šia kortele paslaugų teikėjas naudojasi savanoriškai. Ji galioja 

visoje priimančiosios valstybės narės teritorijoje. 

Paslaugų dokumentų rinkinys – tai priemonė, kurią taikydama Komisija siekia įgyvendinti 

bendrosios rinkos strategiją (COM(2015) 550 final, Tarybos dok. Nr. 13370/15). Vokietijos 

Bundestagas savo nuomonėje dėl bendrosios rinkos strategijos (Bundestago leidinys 18/8867) 

iš esmės palankiai įvertino Komisijos siekį stiprinti bendrąją rinką, tačiau tuo pat metu 

paragino Komisiją: 

- užtikrinti, kad numatyta Komisijos pagalba perkeliant su vidaus rinka susijusius teisės 

aktus į nacionalinę teisę būtų teikiama savanoriškais pagrindais; 

- pertvarkant Paslaugų direktyvoje numatytą pranešimų procedūrą, išsamiai pagrįsti 

sustabdymo laikotarpio pranešimo procedūroje nustatymą ir bendradarbiaujant su valstybėmis 

narėmis nustatyti jo taikymo apimtį. Be to, neturėtų būti neproporcingai sulėtintas teisės aktų 

leidybos procesas ir skatinama dar didesnė biurokratija; 

- paslaugų pasą parengti taip, kad būtų galima sumažinti biurokratinius formalumus 

vykdant tarpvalstybinę veiklą. Vis dėlto paslaugų pasas neturėtų dar labiau padidinti 
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biurokratijos ir trukdyti priimančiajai valstybei narei kelti pagrįstus reikalavimus paslaugų 

teikėjui. 

Vokietijos Bundestagas šiuo metu patikrino, ar paslaugų dokumentų rinkinio priemonės 

atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Tačiau išsamesnis šių pasiūlymų turinio 

patikrinimas dar nebaigtas. Visų pirma kyla abejonių dėl to, ar įpareigojimas įsteigti su 

pasiūlyta paslaugų kortele susijusią nacionalinę koordinuojančiąją instituciją yra suderinamas 

su Vokietijos federacine sistema ir konstitucinėje teisėje įtvirtinta nuostata dėl kompetencijų 

pasidalijimo, kadangi už teisės aktų vykdymą ir leidimų išdavimą Vokietijoje paprastai 

atsakingos federalinės žemės. 

Pagal paslaugų dokumentų rinkinį pateiktų pasiūlymų atitikties subsidiarumo ir 

proporcingumo principams klausimu Vokietijos Bundestagas konstatuoja, kad: 

I. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos, kuria nustatoma pranešimo procedūra, pažeidžia 

subsidiarumo ir proporcingumo principus pagal Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 2 6 straipsnį. 

Pagal šią nuostatą, nacionaliniai parlamentai gali pateikti pagrįstą nuomonę ir nurodyti, kodėl, 

jų manymu, teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo. Vokietijos Bundestagas 

šiuo atveju taikytinus tikrinimo kriterijus interpretuoja išsamiai: jie apima pasirinktą teisinį 

pagrindą, subsidiarumo principo laikymąsi siaurąja prasme pagal ES sutarties 5 straipsnio 

3 dalį ir proporcingumo principo laikymąsi pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį (žr. 

Bundestago leidinius 17/3239, 17/8000, 17/11882). 

1. Pasiūlymas negali būti grindžiamas ES sutartyse įtvirtintu teisiniu pagrindu. 

a. Komisijos nurodyta SESV 53 straipsnio 1 dalimi tik suteikiama galimybė priimti direktyvas 

dėl abipusio pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo ir 

valstybių narių teisės nuostatų „koordinavimo“. Prevencinė išlyga, kad tikrinama bet kokia su 

paslaugomis susijusi leidimų išdavimo tvarka, gerokai viršija vien koordinuojamąją veiklą, 

susijusią su abipusiu pažymėjimų pripažinimu. 

b. Pasiūlymas dėl direktyvos taip pat negali būti grindžiamas Komisijos nurodytu SESV 

114 straipsniu. Remiantis suformuota Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, SESV 

114 straipsniu Sąjungos teisės aktų leidėjui nesuteikiamas bendrasis įgaliojimas reglamentuoti 

vidaus rinką. Priešingai, remiantis SESV 114 straipsniu priimtas teisės aktas turi būti 

naudingas šalinant esamas vidaus rinkos kūrimo kliūtis arba juo turi būti panaikinamas 

juntamas konkurencijos iškreipimas (žr. 2000 m. spalio 5 d. Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo sprendimą C-376/98). Be to, pateiktame pasiūlyme tik konstatuota, kad siekiama 

išvengti „skirtingos valstybių narių nacionalinės teisės raidos, ir [prisidėti] prie nacionalinių 

įstatymų ir kitų [teisės] aktų, susijusių su paslaugomis, kurioms taikoma Paslaugų direktyva, 

[suderinimo]“. Šio teiginio įrodymų pasiūlyme nepateikiama. 

c. Taip pat kyla abejonių dėl pasiūlymo dėl direktyvos suderinamumo su demokratijos 

principu, kuris pagal ES sutarties 2 straipsnio pirmą sakinį yra viena pagrindinių Europos 

Sąjungos vertybių. Atsižvelgiant į plačią šios direktyvos taikymo sritį, ateityje bet kokiai 

parlamentinei veiklai, susijusiai su paslaugomis, reikės gauti Komisijos pritarimą. Tai reiškia, 

kad remiantis pasiūlymu dėl direktyvos demokratiškai teisėti parlamentai būtų kontroliuojami 

Komisijos – vykdomosios institucijos. 

d. Galiausiai pasiūlymu dėl direktyvos iškreipiamas ES sutartyse įtvirtintas Komisijos ir 

valstybių narių santykis. Pagal ES sutartis, jeigu Komisija įtaria, kad valstybė narė pažeidė 

Sutartį, ji gali perduoti šį reikalą svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, prieš tai 

atlikusi parengiamąją procedūrą. Tuo tarpu pasiūlyme dėl direktyvos numatyta, jog gavusios 
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neigiamą Komisijos sprendimą valstybės narės turėtų kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismą, kad vėl galėtų naudotis savo teisėkūros įgaliojimais. Tam, kad būtų daromi esminiai 

šio santykio pakeitimai, kaip numatyta pasiūlyme dėl direktyvos, turėtų būti pakeista Sutartis. 

2. Kyla didelių abejonių dėl pasiūlymo dėl direktyvos proporcingumo. Pagal ES sutarties 5 

straipsnio 4 dalį Sąjungos veiksmų turinys ir forma pagal proporcingumo principą neviršija to, 

kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Todėl teisės akto projektas turi būti tinkamas, būtinas ir 

pagrįstas. 

a. Pasiūlymo būtinumui prieštarauja tai, kad jau esama procedūrų, pagal kurias tikrinama 

nacionalinės teisėkūros atitiktis ES teisei (pažeidimo nagrinėjimo procedūra ir sistema „EU 

Pilot“). Komisija deramai nepagrindžia, kodėl šių procedūrų nepakanka. Taip pat išsamiai 

nepaaiškinama, kodėl esamas pranešimų procedūras būtina sugriežtinti ir pakeisti jas – 

nepriimtina – leidimo suteikimo procedūra. 

b. Be to, abejonių dėl pasiūlymo dėl direktyvos proporcingumo kelia ir tai, kad nenumatyta 

jokių išimčių. Taigi teisės aktų leidėjas neatidėliotinais atvejais nebegalės greitai reaguoti į 

paslaugų sektoriuje iškilusias problemas. Tai gali turėti ypač didelį poveikį, jeigu dėl artėjančio 

parlamento kadencijos pasikeitimo teisės aktų priėmimas taikant pranešimo procedūrą taip 

užvilkinamas, kad užbaigti jį iki kadencijos pabaigos nebeįmanoma ir neįmanoma užtikrinti 

teisės aktų rengimo proceso tęstinumo. 

II. Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl proporcingumo patikros, Vokietijos Bundestago 

nuomone, pažeidžia subsidiarumo ir proporcingumo principus pagal Lisabonos sutarties 

Protokolo Nr. 2 6 straipsnį. 

1. Pasiūlymas negali būti grindžiamas ES sutartyse įtvirtintu teisiniu pagrindu. 

Reglamentuojamų profesijų srityje Europos Sąjungos kompetenciją priimti teisės aktus sudaro 

įgaliojimas priimti direktyvas dėl abipusio diplomų, pažymėjimų ar kitų kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų pripažinimo ir valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 

suderinimo. Bendrijos lygmeniu atitinkamos taisyklės įtvirtintos Direktyvoje 2005/36/EB dėl 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuri buvo iš dalies pakeista Direktyva 2013/55/ES. Be to, 

profesijų reglamentavimo klausimas yra glaudžiai susijęs su švietimo politikos aspektais. 

Remiantis SESV 165 straipsnio 4 dalimi, bet koks derinimas švietimo politikos srityje yra 

draudžiamas. Todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atitinkamoje savo praktikoje dėl 

Sąjungos teisėje įtvirtinto laisvo asmenų judėjimo nesuabejojo valstybių narių įgaliojimu 

reglamentuoti profesijas. Vietoj to buvo raginama įvertinti, ar kitose ES valstybėse narėse 

įgytos profesinės kvalifikacijos yra lygiavertės profesinėms kvalifikacijoms, kurių 

reikalaujama atitinkamoje valstybėje narėje. 

Todėl nacionaliniams sprendimams dėl profesijų reglamentavimo keliami reikalavimai, kurie 

apima daugiau negu bendrieji, pagal pirminę teisę nustatyti tinkamumo, būtinumo ir 

pagrįstumo kriterijai, neįeina į ribotas Bendrijai pavestas užduotis. Šiomis aplinkybėmis yra 

priežasčių abejoti, ar tai yra pakankamas kompetencijos pagrindas šiai direktyvai. 

2. Pasiūlymas neatitinka proporcingumo principo. 

Komisija nepaaiškino, kodėl turint jau pripažintus tikrinimo kriterijus, reikalingi nauji 

privalomi proporcingumo patikros kriterijai. Proporcingumo patikra jau numatyta pagal 

Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 59 straipsnio 3 dalį (Direktyva 

2005/36/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2013/55/ES). Šie kriterijai atitinka Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo parengtus kriterijus, kuriais remiantis galima įvertinti profesinių taisyklių 

proporcingumą. 
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Be to, Vokietijos Bundestagas mano, kad būtų galima svarstyti ir kitas, mažiau valstybių narių 

teises ribojančias priemones. Tokia priemonė visų pirma galėtų būti rekomendacija valstybėms 

narėms dėl proporcingumo patikros atlikimo. 

Galiausiai, pasiūlymu dėl direktyvos siekiamas tikslas nėra proporcingas atsižvelgiant į su tuo 

susijusią papildomą biurokratinę naštą ir nacionalinių teisės aktų leidėjų galimybių priimti 

sprendimus apribojimą. Vien pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje pateikiama 

vienuolika tikrinimo kriterijų, kuriuos 6 straipsnio 4 dalyje papildo dar dešimt kriterijų. Didelis 

kriterijų skaičius praktikoje galėtų paskatinti atitinkamus teisės aktų leidėjus veikiau 

automatiškai juos peržiūrėti, todėl teisės aktų proporcingumo nagrinėjimas turinio požiūriu 

būtų labiau stabdomas nei skatinamas. 

III. Direktyva ir reglamentas dėl Europos paslaugų e. kortelės kelia abejonių dėl jų atitikties 

proporcingumo principui. 

Atsižvelgiant į proporcingumo principo laikymąsi, kyla klausimas, ar pasiūlyta 

koordinuojančioji institucija kilmės valstybėje narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje yra 

būtina. Šiuo atveju reikėtų patikrinti, ar tokia institucija neprieštarauja kontaktinių centrų 

koncepcijai, kurią siekiama įgyvendinti pagal Paslaugų direktyvą, ir ar nesukuriamos viena kitą 

dubliuojančios struktūros. Net jeigu vieno kontaktinio centro koncepcija ne visada yra 

tinkamai įgyvendinama, vis dėlto atrodytų racionalu, kad už leidimų išdavimą būtų atsakingos 

priimančiosios valstybės narės institucijos. Jų administracinės įstaigos gali išsamiai informuoti 

apie taikomus reikalavimus ir veiksmingai atlikti administracines procedūras. 

Be to, nustačius tokią tvarką, kokia dabar suplanuota, faktiškai būtų įvedamas kilmės šalies 

principas. Dėl labai trumpų tikrinimo terminų priimančiojoje valstybėje narėje ir numanomo 

leidimo suteikimo šių terminų nesilaikymo atveju paslaugų kortelė faktiškai būtų išduota 

priimančiajai valstybei narei realiai neatlikus patikrinimo, todėl nacionaliniai reikalavimai, 

visų pirma socialinių standartų srityje, būtų mažinami ir apeinami. Toks faktinis nacionalinių 

reikalavimų apėjimas, pagrįstas galiojančiais ES teisės aktais, taip pat verčia abejoti dėl 

pagrįstumo, taigi ir dėl proporcingumo. 

Be to, Vokietijos Bundestagas mano, jog pakankamai nepaaiškinama, koks yra numatytos 

paslaugų kortelės santykis su Direktyva 2013/55/ES nustatyta Europos profesine kortele 

(Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 4a–4e straipsniai). Šiuo atveju taip pat 

reikėtų vengti struktūrų dubliavimosi. 

IV. Vokietijos Bundestagas pasilieka teisę pateikti atskirą nuomonę dėl kitų paslaugų 

dokumentų rinkinio aspektų. 

V. Vokietijos Bundestagas paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai, Europos 

Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, taip pat informuoti apie tai valstybių narių 

parlamentus. 


