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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Vācijas Bundestāga pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

VĀCIJAS BUNDESTĀGS 

 

LĒMUMS 
 

Vācijas Bundestāgs 221. sanāksmē 2017. gada 9. martā, balstoties uz Bundestāga dokumentu 

18/11442, nolēma 

saistībā ar federālās valdības sniegto informāciju 

– dokuments 18/11229 Nr. A.9 – 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms 

jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

COM(2016)822 final, Padomes dokuments 05281/17 

šeit — atzinums atbilstoši Lisabonas līguma Protokolam Nr. 2 (subsidiaritātes un 

proporcionalitātes pārbaudes principi), 

ņemot vērā izdevumā Nr. 18/11229 Nr. A.8., A.9., A.10., A.11. sniegtās norādes, atbilstoši 

Lisabonas līguma Protokolam Nr. 2 saistībā ar Integrācijas atbildības likuma 11. pantu tiek 

pieņemta šāda rezolūcija. 

 

Lai īstenotu iekšējā tirgus stratēģiju, Komisija ir iesniegusi tā dēvēto tiesību aktu paketi 

pakalpojumu jomā. Šajā paketē ietilpst direktīva par paziņošanas procedūru (COM(2016)821 

final, Padomes dokuments Nr. 5278/17), direktīva par samērības novērtējumu 

(COM(2016)822 final, Padomes dokuments Nr. 5281/17), kā arī regula un direktīva par 

Eiropas pakalpojumu e–karti (COM(2016)823 final, Padomes dokuments Nr. 5283/17) un 

attiecīgi (COM(2016)824 final, Padomes dokuments Nr. 5284/17). 

Direktīvas priekšlikumā par paziņošanas procedūru ir ietverti noteikumi par paziņošanu 

dalībvalstīm Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) 

piemērošanas jomā. Procedūra būtu jāpiemēro, ja federācija, pavalstis, pašvaldības vai 

pašvaldību struktūras (palātas) Pakalpojumu direktīvas piemērošanas jomā ievieš jaunus 

noteikumus vai groza spēkā esošos noteikumus. Ar priekšlikumu tiek paredzēts paziņošanas 

pienākums pirms valsts līmeņa likumdošanas procedūras pabeigšanas. Ja likumdošanas 

procedūras gaitā tiek grozīts jau paziņots pasākums, tas ir jāpaziņo vēlreiz. Ir paredzēts, ka 

dalībvalstis ar konkrētiem faktiem apliecina, ka tām nav pieejami mazāk ierobežojoši līdzekļi. 

Tiklīdz ES Komisija ir paziņojusi, ka tā ir saņēmusi visus paziņošanai nepieciešamos 

dokumentus, ir jāsākas trīs mēnešu ilgam apspriešanas posmam. Dalībvalstu regulējuma 

priekšlikumus varētu pieņemt tika pēc šā termiņa notecēšanas. Trīs mēnešu posma laikā 

Komisijai un pārējām dalībvalstīm jāpiešķir divu mēnešu laikposms, lai tās komentētu 

paziņotos noteikumus. Pēc šā perioda paziņojošā dalībvalsts var mēneša laikā sniegt atbildes 

uz izteiktajām piezīmēm. Ja Komisijai ir šaubas par noteikuma savienojamību ar ES 

Pakalpojumu direktīvu 2006/123/EK, tā paziņojošai valstij var izteikt iepriekšēju brīdinājumu, 

kā rezultāta dalībvalsts attiecīgo noteikumu nedrīkst pieņemt vēl trīs papildu mēnešus. Ja 

Komisija uzskata, ka pēc šā nogaidīšanas termiņa priekšlikums tomēr izrādījies nesavienojams 

ar ES Pakalpojumus direktīvu 2006/123/EK, tai ir iespēja saskaņā ar direktīvas priekšlikuma 

7. pantu pieņemt lēmumu, ar kuru dalībvalsts tiek aicināta nepieņemt vai atcelt attiecīgo 

noteikumu. Lai apstrīdētu šādu lēmumu, dalībvalstīm būtu jāgriežas Eiropas Savienības Tiesā, 

pirms tās varētu īstenot savas likumdošanas tiesības. 
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Priekšlikums direktīvai par samērības novērtējumu paredz obligāti veikt šādu pārbaudi, pirms 

ar jauniem, dalībvalstu pieņemtiem noteikumiem tiek ierobežota piekļuve reglamentētajām 

profesijām vai strādāšana šajās profesijās, kā arī pirms groza jau spēkā esošus noteikumus šajā 

sakarībā. Direktīvas priekšlikumā ir ietverti sīki izstrādāti kritēriji, ar kuru starpniecību ikvienā 

gadījumā un vienmēr ir jāapstiprina samērības ievērošana. Par noteikumu pieņemšanu 

atbildīgajām dalībvalsts struktūrām ir jāsniedz kvalitatīvi un, ja iespējams, kvantitatīvi 

apstiprinājumi plānotā noteikuma samērībai. 

Ar priekšlikumiem direktīvai un regulai ir jāievieš jauns instruments — Eiropas pakalpojumu 

e–karte. Šīs kartes dalībvalstīm ir jāakceptē kā apstiprinājums tam, ka kartes īpašnieks 

izcelsmes dalībvalsts suverēnajā teritorijā veic uzņēmējdarbību un viņam šajā teritorijā ir 

tiesības sniegt kartē norādītos pakalpojumus. Pirmajā posmā pakalpojumu karte būs spēkā 

atsevišķās pakalpojumu uzņēmumu nozarēs (piemēram, arhitektiem, inženieriem, 

grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem), celtniecības nozarē (tostarp attiecībā uz atsevišķām 

amatniecības jomām), kā arī citās nozarēs, kuras Vācijā nav īpaši reglamentētas (piemēram, 

attiecībā uz tūrisma birojiem). Tiesību aktu īstenošanai dalībvalstīs ir attiecīgi vai nu 

jāpilnvaro, vai jāizveido no jauna koordinējoša iestāde. Pieteikums par pakalpojumu kartes 

izdošanu ir jāiesniedz izcelsmes valsts koordinējošā iestādē. Tā pārbauda pieteikumu (cita 

starpā, vai tas ir pilnībā aizpildīts, dokumentu īstumu) un pārsūta to uzņēmējas dalībvalsts 

koordinācijas centram. Uzņēmējas dalībvalsts koordinācijas centrs pārbauda pieteikumu. 

Pakalpojumu karti īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai izsniedz izcelsmes valsts koordinācijas 

centrs, ja uzņēmēja dalībvalsts 4 nedēļu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas tai nav pret karti 

izteikusi iebildumus. Ja iesniegts pieteikums par ilgstošu uzņēmējdarbības veikšanu, uzņēmējai 

valstij ir 6 nedēļas laika, lai noskaidrotu, kādi atļaujas izsniegšanas un pieteikuma iesniegšanas 

noteikumi attiecīgajā gadījumā ir spēkā, un pieprasītu no pieteikuma iesniedzēja atbilstošus 

apstiprinājuma dokumentus. Uzņēmējai dalībvalstij šajā sakarībā ir jāņem vērā prasības, kuras 

pieteikuma iesniedzējs jau ir izpildījis savā izcelsmes valstī un kuras ir līdzvērtīgas konkrētās 

dalībvalsts iekšējiem apstiprināšanas un pieteikuma iesniegšanas noteikumiem. Pēc 

apstiprinošu dokumentu saņemšanas uzņēmējai dalībvalstij ir viena nedēļa laika, lai šos 

dokumentus pārbaudītu. Ja uzņēmēja valsts norādīto termiņu laikā nekādi nereaģē, uzskata, ka 

pakalpojumu karte ir izsniegta atbilstoši pieteikumam (šķietama apstiprināšana). Nav 

iespējama tādas pakalpojumu kartes vēlāka atsaukšana, kura izsniegta uz nenoteiktu laiku, 

balstoties uz apstākļiem, kurus varēja pārbaudīt jau pieteikuma izskatīšanas gaitā. Pakalpojumu 

kartes īpašniekam nedrīkst noteikt papildu prasības (piemēram, iepriekšējas atļaujas 

saņemšanu vai reģistrēšanu). Kartes izmantošanai, ko veic pakalpojumu sniedzējs, jābūt 

labprātīgai. Tā ir spēkā visā uzņēmējas valsts teritorijā. 

Tiesību aktu pakete pakalpojumu jomā ir pasākums, ar kuru Komisija vēlas īstenot savu 

Iekšējā tirgus stratēģiju (COM(2015)550 final, Padomes dokuments Nr. 13370/15). Vācijas 

Bundestāgs savā atzinumā par Iekšējā tirgus stratēģiju (Bundestāga dokuments Nr. 18/8867) 

principā ir atzinīgi novērtējis Komisijas mērķi padziļināt iekšējo tirgu, tomēr vienlaicīgi arī ir 

aicinājis Komisiju: 

- saglabāt brīvprātīguma principu attiecībā uz Komisijas palīdzības saņemšanu iekšējā 

tirgus noteikumu īstenošanā dalībvalstu tiesību aktos; 

- plaši pamatot nogaidīšanas perioda ieviešanu paziņošanas procedūrā, veicot 

Pakalpojumu direktīvā paredzētās paziņošanas procedūras reformu, un izstrādāt šo noteikumu 

par nogaidīšanas periodu piemērošanas jomu kopā ar dalībvalstīm. Turklāt nedrīkst nesamērīgi 

palēnināt likumdošanas procesu, kā arī nedrīkst radīt lielāku birokrātiju; 
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- pakalpojumu karti izveidot tā, lai tā nodrošinātu birokrātisko formalitāšu 

samazināšanos pārrobežu darbībās. Pakalpojumu karte tādējādi nedrīkst radīt lielāku 

birokrātiju un izraisīt situāciju, ka uzņēmēja dalībvalsts vairs nevar noteikt pakalpojumu 

sniedzējam pamatotas prasības. 

Vācijas Bundestāgs turklāt ir pārbaudījis šo pasākumu atbilstību subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principam. Priekšlikumu plašāka saturiska pārbaude turpretim vēl nav 

pabeigta. Turklāt īpaši šaubīgs ir jautājums, vai pienākums izveidot valsts līmeņa koordinācijas 

centru saistībā ar ierosināto pakalpojumu karti ir savienojams ar Vācijā spēkā esošo federālo 

sistēmu, kā arī ar pamatlikumā noteikto kompetenču sadalījumu Vācijā. Likumu izpilde un 

atļauju piešķiršana pamatā ir pavalstu kompetencē. 

Attiecībā uz priekšlikumu, kas iesniegti tiesību aktu paketes ietvaros pakalpojumu jomā, 

atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principam Vācijas Bundestāgs ir konstatējis 

turpmāk minēto. 

I. Komisijas priekšlikums direktīvai par paziņošanas procedūru pārkāpj subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principu, kuri ir jāievēro saskaņā ar 6. pantu Lisabonas līguma Protokolā 

Nr. 2. Saskaņā ar šo noteikumu dalībvalstu parlamenti pamatotā atzinumā var paskaidrot, 

kāpēc tie uzskata, ka attiecīgais tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam. Šajā 

sakarībā Vācijas Bundestāgs uzskata, ka piemērojamais pārbaudīšanas mērogs aptver turpmāk 

izklāstīto. Tas satur juridiskā pamata izvēli, subsidiaritātes principa ievērošanu šaurākā nozīmē 

saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu, kā arī proporcionalitātes principa ievērošanu saskaņā ar 

LES 5. panta 4. punktu (salīdz. Bundestāga dokumentus Nr. 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. Priekšlikumu nevar balstīt uz kādu no ES Līgumos noteiktajiem juridiskajiem pamatiem. 

a. Komisijas norādītais LESD 53. panta 1. punkts atļauj vienīgi direktīvu pieņemšanu attiecībā 

uz diplomu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī nolūkā 

„koordinēt” dalībvalstu noteikumus. Taču dažādu, ar pakalpojumiem saistītu noteikumu 

preventīva pārbaudīšana ievērojami pārsniedz koordinācijas darbību saistībā ar diplomu 

savstarpēju atzīšanu. 

b. Arī ar Komisijas minēto LESD 114. pantu nevar pamatot minēto direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru LESD 114. pants nepiešķir Savienības 

likumdevējam vispārēju kompetenci iekšējā tirgus regulēšanai. Pamatojoties uz LESD 

114. pantu pieņemtam tiesību aktam daudz lielākā mērā faktiski ir jāveicina šķēršļu novēršana 

iekšējā tirgus ieviešanā vai jālikvidē ievērojami konkurences kropļojumi (salīdz. EK Tiesa, 

2000. gada 5. oktobra spriedums, lieta Nr. C–376/98). Konkrētais priekšlikums aprobežojas ar 

apgalvojumu, ka „tiekot novērsta dalībvalstu tiesību aktu noteikumu heterogēna izstrāde, kā arī 

veicināta valsts tiesību un administratīvo aktu noteikumu saskaņošana attiecībā uz 

Pakalpojumu direktīvā aptvertajiem pakalpojumiem”. Priekšlikumā nav norādīti nekādi 

pierādījumi šim apgalvojumam. 

c. Turklāt pastāv šaubas par to, ka direktīvas priekšlikums ir savienojams ar demokrātijas 

principu, kurš saskaņā ar LES 2. panta pirmo daļu pieder pie Eiropas Savienības 

pamatvērtībām. Ņemot vērā ierosinātās direktīvas plašo piemērošanas jomu, turpmāk attiecībā 

uz ikvienu parlamentāru darbību, kurai būs saistība ar pakalpojumiem, būs jāsaņem Komisijas 

atļauja. Tas nozīmē, ka ar direktīvas priekšlikumu demokrātiski un leģitīmi parlamenti tiks 

pakļauti Komisijas — izpildvaras iestādes — kontrolei. 

d. Visbeidzot, direktīvas priekšlikums ir pretrunā pienākumu sadalījumam starp Komisiju un 

dalībvalstīm, kā tas noteikts ES Līgumos. Saskaņā ar ES Līgumiem Komisija, ja tā uzskata, ka 
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kāda dalībvalsts ir izdarījusi pārkāpumu, var, ievērojot procedūru, vērsties Eiropas Savienības 

Tiesā. Turpretim direktīvas priekšlikumā ir paredzēts, ka Komisijas negatīva lēmuma 

apstrīdēšanas nolūkā dalībvalstīm būtu jāgriežas ar prasību Eiropas Savienības Tiesā, pirms tās 

varētu īstenot savas likumdošanas tiesības. Lai būtiski grozītu šos pienākumu sadalījumu, kā to 

paredz direktīvas priekšlikums, ir nepieciešams grozīt Līgumus. 

2. Pastāv nopietnas šaubas par direktīvas priekšlikuma proporcionalitāti. Saskaņā ar LES 

5. panta 4. punktu Savienības pasākumi atbilstoši proporcionalitātes principam ne saturiski, ne 

formāli nedrīkst pārsniegt Līgumu mērķu sasniegšanai vajadzīgo apmēru. Turklāt tiesību akta 

priekšlikumam ir jābūt piemērotam, nepieciešamam un atbilstošam. 

a. Apstāklis, ka jau ir spēkā procedūra, ar kuru tiek pārbaudīts, vai valstu likumdošanas procesi 

atbilst ES tiesību aktiem (pienākumu pārkāpuma procedūra un ES–Pilot), ir pretrunā tam, ka 

priekšlikums ir nepieciešams. ES Komisija nav pietiekami pamatojusi, kāpēc šādas procedūras 

nav pietiekamas. Turklāt nav pietiekami izklāstīts, kāpēc pašreiz spēkā esošā paziņošanas 

procedūra ir jāpastiprina un jāpārveido nepieļaujamā apstiprināšanas procedūrā. 

b. Turklāt pastāv arī šaubas par direktīvas priekšlikuma proporcionalitāti, jo nav paredzēti 

nekādi izņēmumi. Tiek padarīts par neiespējamu, ka likumdevējs ārkārtas situācijās īsā laikā 

reaģē uz kļūmēm pakalpojumu jomā. Tas atstāj īpaši smagas sekas situācijās, kad gaidāmās 

sasaukuma maiņas dēļ paziņošanas procedūra kavē likumdošanas procesu tā, ka šo procesu 

vairs nav iespējams pabeigt līdz sasaukuma beigām un likumdošanas procesa nepārtrauktību 

vairs nav iespējams nodrošināt. 

II. Vācijas Bundestāgs uzskata, ka ar Komisijas priekšlikumu direktīvai par samērības 

novērtējumu pārkāpj subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, kuri jāievēro saskaņā ar 

6. pantu Lisabonas līguma Protokolā Nr. 2. 

1. Priekšlikumu nevar balstīt uz kādu no ES Līgumos noteiktajiem juridiskajiem pamatiem. 

Reglamentēto profesiju jomā Eiropas Savienības likumdošanas kompetence izriet no direktīvā 

par diplomu, sertifikātu vai citu spēju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu noteiktajām 

pieņemšanas pilnvarām, kā arī izpaužas dalībvalstu tiesību aktu un administratīvu aktu 

noteikumu koordinēšanā. Starplaikā atbilstošie noteikumi Kopienas līmenī ir konsolidēti ar 

Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kura savukārt tika pārstrādāta ar 

Direktīvu 2013/55/ES. Profesiju reglamentēšanas jautājums turklāt ir cieši saistīts ar izglītības 

politikas apsvērumiem. Saskaņā ar LESD 165. panta 4. punktu izglītības politikas jomā pastāv 

harmonizēšanas aizliegums. Tālab ES Tiesa savā attiecīgajā judikatūrā attiecībā uz Kopienas 

tiesību aktos paredzētajām personu pārvietošanās brīvībām nav apšaubījusi dalībvalstu 

pilnvaras reglamentēt profesijas. Tā vietā tika pieprasīts, lai attiecībā uz ārvalstīs ES teritorijā 

iegūtajām profesionālajām kvalifikācijām tiktu pārbaudīts, vai tās ir līdzvērtīgas iekšzemē 

iegūtajām profesionālajām kvalifikācijām. 

Tādējādi pret dalībvalstu lēmumiem par profesiju reglamentēšanu izvirzāmās prasības, kas 

pārsniedz vispārīgos, no primārajiem tiesību aktiem atvasinātos kritērijus par piemērotību, 

nepieciešamību un atbilstību, nesaskan ar ierobežotajām uzdevumu īstenošanas kompetencēm 

Kopienas līmenī. Ņemot to vērā, ir iemesls apšaubīt pietiekamu pamatu direktīvas 

pieņemšanas kompetencei. 

2. Priekšlikums neatbilst proporcionalitātes principam. 

Komisija nav paskaidrojusi, kāpēc līdzās jau atzītiem pārbaudes kritērijiem nepieciešami 

papildu saistoši kritēriji samērības pārbaudei. Samērības pārbaude jau ir paredzēta Direktīvas 

par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 59. panta 3. punktā (Direktīva 2005/36/EK, kas grozīta 
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ar Direktīvu 2013/55/ES). Šie kritēriji atbilst Eiropas Savienības Tiesas izstrādātajiem 

kritērijiem, ar kuru starpniecību var pārbaudīt profesijas regulējošu noteikumu samērību. 

Turklāt Vācijas Bundestāgs uzskata, ka būtu jāapsver arī citi, dalībvalstu tiesības mazāk 

ierobežojoši pasākumi nekā direktīva. Pie tiem jo īpaši pieder arī ieteikums dalībvalstīm īstenot 

samērības pārbaudi. 

Visbeidzot, direktīvas priekšlikuma mērķis nav pietiekami proporcionāls ar to saistītai 

birokrātijas sloga palielināšanai un dalībvalstu likumdevēju lēmumu pieņemšanas brīvības 

ierobežošanai. Tikai direktīvas priekšlikuma 6. panta 2. punktā vien ir ierosināti vienpadsmit 

pārbaudes kritēriji, kurus papildina ar desmit citiem kritērijiem, kas ir paredzēti 6. panta 

4. punktā. Pārbaudes kritēriju lielais skaits varētu praksē izraisīt drīzāk shematisku izvērtēšanu, 

kuru īstenotu attiecīgā noteikumu pieņemošā instance un kas drīzāk kavētu saturisku diskusiju 

par noteikumu samērību, nevis veicinātu to. 

III. Direktīva un regula par Eiropas pakalpojumu e–karti izvirza jautājumus attiecībā uz to 

atbilstību proporcionalitātes principam. 

Attiecībā uz proporcionalitātes principa ievērošanu izvirzās jautājums, vai ir nepieciešama 

ierosinātā koordinējošā iestāde izcelsmes valsī un uzņēmējā valstī. Šajā sakarībā būtu 

jāpārbauda, vai šāda iestāde nebūtu pretrunā Pakalpojumu direktīvā noteiktajai koncepcijai par 

vienotu kontaktpunktu un netiktu radīta nevajadzīga struktūru dublēšanās. Kaut gan vienota 

kontaktpunkta koncepcija daļēji nav īstenota optimāli, tomēr šķiet lietderīgi, ka atļauju 

izsniegšana ir uzņēmējas dalībvalsts iestāžu kompetencē. Šo uzņēmēju valstu administrācijas 

var plaši informēt par spēkā esošajām prasībām un efektīvi īstenot administratīvās procedūras. 

Turklāt noteikumi pašreiz paredzētajā veidā faktiski izraisītu izcelsmes valsts principa 

ieviešanu. Ļoti īso uzņēmējām valstīm pārbaudei atvēlo termiņu dēļ un šķietamas 

apstiprināšanas dēļ termiņu neievērošanas gadījumā pakalpojumu karti uzņēmēja valsts 

praktiski izsniegtu bez faktiskas pārbaudes, kā rezultātā valsts līmeņa prasības, cita starpā 

attiecībā uz sociālajiem standartiem, tiktu ierobežotas un apietas. Šāda faktiska valsts prasību 

apiešana, kuru attaisnotu ES tiesību akts, tāpat izvirza jautājumus par atbilstību un tādējādi 

arī —proporcionalitāti. 

Turklāt Vācijas Bundestāgs uzskata, ka nav pilnībā noskaidrots, kāda ir plānotās pakalpojumu 

kartes saistība ar Eiropas profesionālo karti, kas ieviesta ar Direktīvu 2013/55/ES (Atzīšanas 

direktīvas 4.a–4.e pants). Arī šajā sakarībā ir jāizvairās no dublējošām struktūrām. 

IV. Vācijas Bundestāgs patur sev tiesības atsevišķā atzinumā paust savu viedokli par citiem 

aspektiem tiesību aktu paketē pakalpojumu jomā. 

V. Vācijas Bundestāgs lūdz priekšsēdētājam nosūtīt šo atzinumu Komisijai, Eiropas 

Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei un turklāt arī informēt par šo atzinumu 

dalībvalstu parlamentus. 


