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Subiect: Avizul motivat al Bundestagului german referitor la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de 

proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Bundestagul german a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

BUNDESTAGUL GERMAN 

 

DECIZIE 

 

La 9 martie 2017, în cadrul celei de a 221-a sa sesiuni, în temeiul documentului Bundestagului 

nr. 18/11442, Bundestagul german a hotărât următoarele: 

 

referitor la informațiile furnizate de către guvernul federal 

– Documentul 18/11229 nr. A.9 – 

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test 

de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

COM(2016)0822, documentul Consiliului 5281/17 

Subiect: Aviz în conformitate cu Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona (verificarea 

respectării principiilor subsidiarității și proporționalității) 

 

Având în vedere informațiile cuprinse în documentul 18/11229 A.8, A.9, A.10, A.11, se adoptă 

următoarea rezoluție în conformitate cu Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona, coroborat 

cu articolul 11 din legea privind responsabilitatea în materie de integrare: 

 

Comisia Europeană a prezentat un așa-numit pachet privind serviciile în cadrul aplicării 

strategiei pentru piața unică. Acesta cuprinde o propunere de directivă privind o procedură de 

notificare (COM(2016)0821; documentul Consiliului 5278/17), o propunere de directivă 

privind efectuarea unui test de proporționalitate (COM(2016)0822; documentul 

Consiliului 5281/17), precum și o propunere de regulament și una de directivă privind cardul 

electronic european pentru servicii (COM(2016)0823; documentul Consiliului 5283/17, 

respectiv COM(2016)0824; documentul Consiliului nr. 5284/17). 

Propunerea de directivă privind o procedură de notificare cuprinde dispoziții care prevăd 

notificarea statelor membre în temeiul Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul 

pieței interne (Directiva privind serviciile). Această procedură ar urma să fie folosită atunci 

când statul federal, landurile, municipalitățile sau organismele autonome (Camerele) introduc 

noi dispoziții sau modifică dispozițiile deja existente care relevă de domeniul de aplicare al 

Directivei privind serviciile. Propunerea prevede o obligație de notificare înainte de încheierea 

procedurii legislative naționale. Dacă în cursul procedurii legislative se modifică dispoziția 

care a făcut deja obiectul unei notificări, este necesară o nouă notificare. Obiectivul este ca 

statele membre să dovedească, cu „dovezi concrete”, că nu există mijloace mai puțin 

restrictive. De îndată ce Comisia a confirmat primirea tuturor documentelor necesare 

notificării, începe o perioadă de consultări de trei luni. Proiectele legislative naționale pot fi 

adoptate numai după expirarea acestei perioade de trei luni. În cursul acestei perioade de trei 

luni, Comisia și celelalte state membre trebuie să aibă la dispoziție două luni pentru a prezenta 

observații privind dispozițiile care au făcut obiectul notificării. Statul membru care a făcut 

notificarea poate răspunde la observațiile formulate în decurs de o lună. În cazul în care 

Comisia are dubii în ceea ce privește conformitatea dispoziției cu Directiva privind serviciile 

(2006/123/CE), ea poate alerta statul membru care a făcut notificarea cu privire la acest lucru, 

consecința acestui lucru fiind că statul membru în cauză nu poate adopta dispoziția pe o 

perioadă de încă trei luni. În cazul în care, la sfârșitul termenului suspensiv, Comisia conchide 

că proiectul de lege în cauză este incompatibil cu directiva UE privind serviciile 2006/123/CE, 

ea poate, în temeiul articolului 7 din propunerea de directivă, adopta o decizie prin care să 
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ceară statului membru să nu adopte respectivul proiect legislativ sau să-i impună abrogarea 

acestuia. Statele membre ar trebui, în acest caz, să conteste această decizie la Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene înainte de a-și putea exercita dreptul de a legifera.  

Propunerea de directivă referitoare la un test de proporționalitate prevede efectuarea 

obligatorie a acestui test înainte ca accesul la profesiile reglementate sau la exercitarea acestora 

să fie limitat prin noi reglementări ale statelor membre sau înainte ca dispozițiile în materie să 

fie modificate. Propunerea de directivă instituie criterii detaliate care vor trebui utilizate în mod 

sistematic pentru a stabili dacă proporționalitatea este respectată, fără a ține cont de cazurile 

izolate Autoritățile naționale responsabile cu adoptarea dispozițiilor legislative trebuie să 

furnizeze dovezi calitative și, dacă este posibil, cantitative pentru a demonstra 

proporționalitatea reglementărilor avute în vedere. 

Împreună cu propunerile de directivă și de regulament trebuie introdus un nou instrument, și 

anume cardul electronic european pentru servicii. Acesta trebuie să fie recunoscut de către 

statele membre ca dovadă că titularul are domiciliul pe teritoriul statului său membru de 

origine și că pe teritoriul acestuia are dreptul să presteze serviciul indicat de card. Cardul 

pentru servicii va trebui să se aplice în primul rând unor anumite servicii pentru întreprinderi 

(printre altele arhitecților, inginerilor, auditorilor și consilierilor fiscali), sectorului 

construcțiilor (inclusiv diferitelor meserii), precum și unor sectoare care în Germania nu sunt 

reglementate prin reglementări specifice (de exemplu, agențiile de voiaj). Statele membre 

trebuie să prevadă sau să creeze o autoritate coordonatoare în vederea punerii în aplicare. Orice 

cerere de card pentru servicii trebuie să fie înaintată la autoritatea coordonatoare din statul 

membru de origine. Această autoritate examinează cererea (verificând îndeosebi dacă 

documentele sunt complete și autentice) și o transmite organismului coordonator din țara 

gazdă. Acesta examinează la rândul lui cererea. Cardul pentru servicii este eliberat de către 

organismul coordonator din statul membru de origine în vederea prestării temporare de servicii 

dacă țara gazdă nu se opune acestui lucru într-o perioadă de patru săptămâni de la transmiterea 

cererii. În cazul unei cereri de reședință de lungă durată, țara gazdă are la dispoziție șase 

săptămâni pentru a stabili care sunt reglementările aplicabile în ceea ce privește autorizarea și 

declararea și pentru a cere solicitantului să prezinte documentele justificative corespunzătoare. 

Țara gazdă trebuie în acest caz să țină cont de obligațiile pe care solicitantul le-a îndeplinit deja 

în țara sa de origine și care sunt echivalente cu reglementările proprii în materie de autorizare 

și declarare. Țara gazdă are la dispoziție o săptămână pentru a examina documentele 

justificative de la data primirii acestora. În absența unei reacții din partea statului gazdă în 

termenul menționat, cardul pentru servicii este considerat a fi acordat conform cererii 

(autorizație implicită). Nu este posibilă nicio revocare ulterioară a unui card pentru servicii 

eliberat pe o durată nelimitată din cauza unor circumstanțe care ar fi trebuit să facă obiectul 

unui control la momentul prezentării cererii. Titularului unui card pentru servicii deja eliberat 

nu i se pot impune cerințe suplimentare (cum ar fi o autorizație sau o declarație prealabilă). 

Utilizarea cardului de către prestatorul de servicii trebuie să se facă pe bază voluntară. Acesta 

este valabil pe tot teritoriul țării gazdă. 

Pachetul privind serviciile constituie o măsură prin intermediul căreia Comisia intenționează să 

își pună în aplicare strategia pentru piața unică (COM(2015)0550; documentul Consiliului nr. 

13370/15). În avizul său referitor la strategia pentru piața unică (documentul 

Bundestagului 18/8867), Bundestagul german a salutat, în principiu, obiectivul fixat de către 

Comisie de aprofundare a pieței unice, invitând, în același timp, Comisia să adopte următoarele 

măsuri: 
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- să păstreze caracterul voluntar al asistenței anunțate acordate de către Comisie pentru 

transpunerea dispozițiilor referitoare la piața internă în legislația națională;  

- să justifice în mod aprofundat, în ceea ce privește reforma procedurii de notificare, instituirea 

unui termen suspensiv în procedura de notificare și să elaboreze domeniul de aplicare al 

acestuia în colaborare cu statele membre. În plus, procedura legislativă nu trebuie încetinită în 

mod disproporționat, nici să ducă la o birocrație și mai mare; 

- elaborarea unui pașaport privind serviciile care să ducă la reducerea formalităților birocratice 

pentru activitățile transfrontaliere. Dimpotrivă, pașaportul privind serviciile nu trebuie să ducă 

nici la o creștere a birocrației, nici la imposibilitatea pentru statul gazdă de a mai impune 

cerințe justificate prestatorilor de servicii. 

De altfel, Bundestagul german a verificat dacă dispozițiile pachetului privind serviciile sunt 

compatibile cu principiile subsidiarității și proporționalității. În schimb, verificarea aprofundată 

a conținutului propunerilor nu este încă terminată. În acest sens, principalele rezerve se referă 

la compatibilitatea obligației de a desemna o autoritate coordonatoare națională în ce privește 

cardul pentru servicii propus cu sistemul federal german și cu repartizarea competențelor la 

nivel intern stabilită de dreptul constituțional, căci competența de a legifera și de a elibera 

autorizații relevă în principal de competența landurilor. 

În ceea ce privește conformitatea propunerilor prezentate în cadrul pachetului privind serviciile 

cu principiile subsidiarității și proporționalității, Bundestagul german constată următoarele: 

I. Propunerea Comisiei de directivă privind procedura de notificare încalcă principiile 

subsidiarității și proporționalității în sensul articolului 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul de la 

Lisabona. În temeiul acestei dispoziții, parlamentele naționale pot să prezinte un aviz motivat 

în care să expună motivele pentru care consideră că un proiect de act legislativ nu respectă 

principiul subsidiarității. Bundestagul german înțelege pe deplin criteriul de evaluare aplicabil: 

acesta include alegerea temeiului juridic, respectarea principiului subsidiarității în sens mai 

restrâns, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, precum și principiul 

proporționalității, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din TUE (a se vedea documentele 

Bundestagului 17/3239; 17/8000; 17/11882). 

1. Propunerea nu se poate baza pe un temei juridic prevăzut în tratatele UE. 

a. Articolul 53 alineatul (1) din TFUE, citat de Comisie, permite doar emiterea de directive 

pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor și a altor titluri oficiale de calificare, precum și 

pentru „coordonarea” actelor statelor membre. Exprimarea unei rezerve de examinare 

preventive în legătură cu toate reglementările din sectorul serviciilor depășește în mod clar 

simpla activitate de coordonare a recunoașterii reciproce a diplomelor. 

b. Nici articolul 114 din TFUE, menționat de Comisie, nu poate reprezenta un temei juridic 

pentru propunerea de directivă. În conformitate cu jurisprudența constantă a CEJ, articolul 114 

din TFUE nu conferă organului legislativ al Uniunii o competență generală de reglementare a 

pieței interne. Mai curând, un act juridic adoptat în temeiul articolului 114 din TFUE trebuie să 

contribuie cu adevărat la eliminarea actualelor obstacole în calea definitivării pieței unice sau 

la eliminarea denaturărilor vizibile ale concurenței (a se vedea Hotărârea CEJ din 5 octombrie 

2000, cauza C-376/98). Propunerea se limitează să afirme că va împiedica dezvoltarea 

eterogenă „a legislației naționale și va contribui la apropierea actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative de la nivel național în ceea ce privește serviciile care fac obiectul 

Directivei privind serviciile”. Propunerea nu conține o dovadă în acest sens. 
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c. În plus, există îndoieli cu privire la compatibilitatea propunerii de directivă cu principiul 

democrației, care, în conformitate cu articolul 2 prima teză din TUE, se numără printre valorile 

fundamentale ale Uniunii Europene. Dat fiind domeniul larg de aplicare al directivei, orice 

activitate parlamentară viitoare, legată de domeniul serviciilor, va fi supusă unei aprobări 

prealabile a Comisiei. Acest lucru înseamnă că, conform propunerii de directivă, parlamente cu 

legitimitate democratică vor fi supuse controlului Comisiei, un organ executiv. 

d. În sfârșit, propunerea de directivă inversează raportul dintre Comisie și statele membre 

reglementat în tratatele UE. În temeiul tratatelor UE, Comisia poate, în cazul în care presupune 

existența unei încălcări a tratatelor de către un stat membru, să sesizeze Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene după o etapă precontencioasă. Propunerea de directivă prevede, dimpotrivă, 

că statele membre trebuie să atace o decizie negativă a Comisiei în fața Curții de Justiție 

înainte să își poată exercita competențele legislative. Pentru modificările substanțiale ale 

acestui raport pe care propunerea de directivă le vizează ar fi necesară o modificare a tratatelor. 

2. Există îndoieli serioase cu privire la proporționalitatea propunerii de directivă. Articolul 5 

alineatul (4) din TUE prevede că, în temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în 

conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. În 

acest scop, un proiect de act legislativ trebuie să fie adecvat, necesar și rezonabil. 

a. Împotriva necesității propunerii vorbește faptul că există deja proceduri pentru controlul 

compatibilității legislației naționale cu dreptul UE (procedura de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor și EU Pilot). Comisia nu justifică temeinic insuficiența acestor proceduri. De 

asemenea, nu se explică suficient de ce procedura de notificare existentă trebuie înăsprită și 

transformată într-o procedură de autorizare (inadmisibilă). 

b. În plus, există îndoieli cu privire la proporționalitatea propunerii de directivă, deoarece nu au 

fost prevăzute excepții. Legislatorului îi va fi astfel imposibil să reacționeze imediat în cazuri 

urgente pentru a remedia deficiențe din sectorul serviciilor. Acest lucru se dovedește a fi 

deosebit de problematic când, din cauza schimbării legislaturii, procedura de notificare întârzie 

procesul legislativ atât de mult încât nu mai este posibilă finalizarea acestuia înainte de 

încheierea legislaturii, proiectul de lege fiind afectat de discontinuitate. 

II. Propunerea Comisiei de directivă privind testul de proporționalitate încalcă, potrivit 

Bundestagului german, principiile subsidiarității și proporționalității în sensul articolului 6 din 

Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona. 

1. Propunerea nu se poate baza pe un temei juridic prevăzut în tratatele UE. 

În domeniul profesiilor reglementate, competența legislativă a Uniunii Europene derivă din 

autoritatea de a adopta directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, a certificatelor 

sau a altor titluri oficiale de calificare, precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege 

și a actelor administrative ale statelor membre. Între timp, la nivelul Uniunii, normele în 

domeniu au fost consolidate de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 

profesionale, modificată prin Directiva 2013/55/UE. Chestiunea reglementării profesiilor este, 

de asemenea, strâns legată de considerații de politică educațională. În domeniul politicii 

educaționale, articolul 165 alineatul (4) din TFUE interzice orice armonizare. În jurisprudența 

sa relevantă privind libertatea de circulație a persoanelor prevăzută în legislația Uniunii, CEJ 

nu a pus sub semnul întrebării, prin urmare, competența statelor membre de a reglementa 

profesiile. În schimb, s-a impus verificarea echivalenței calificărilor profesionale obținute în 

alte state membre ale UE cu calificările profesionale solicitate pe plan intern. 
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Prin urmare, transferul limitat de competențe către nivelul comunitar nu justifică solicitarea 

unor decizii naționale privind reglementarea profesiilor care să depășească criteriile generale 

ale proporționalității, derivate din dreptul primar, cum sunt caracterul adecvat, necesar și 

rezonabil. În acest context, trebuie pusă sub semnul întrebării existența unui temei juridic 

suficient al directivei. 

2. Propunerea nu este conformă cu principiul proporționalității. 

Comisia nu a explicat de ce, date fiind criteriile de testare deja recunoscute, sunt necesare 

criterii suplimentare pentru testul de proporționalitate. Testarea proporționalității este deja 

prevăzută la articolul 59 alineatul (3) din Directiva privind recunoașterea calificărilor 

profesionale (Directiva 2005/36/CE, modificată prin 2013/55/UE). Aceste criterii corespund 

criteriilor elaborate de Curtea de Justiție, pe baza cărora poate fi evaluată proporționalitatea 

reglementărilor profesionale. 

De asemenea, Bundestagul german este de părere că ar putea fi luate în considerare și alte 

măsuri care interferează mai puțin cu drepturile statelor membre decât o directivă. Printre 

acestea se numără în special o recomandare ca statele membre să efectueze un test de 

proporționalitate. 

În sfârșit, obiectivul propunerii de directivă nu este proporțional cu sarcina birocratică 

suplimentară pe care o implică și cu limitarea libertății de decizie a legiuitorului național. Doar 

la articolul 6 alineatul (2) din proiectul de directivă sunt propuse unsprezece criterii de testare, 

care sunt completate cu alte zece la articolul 6 alineatul (4). Numărul mare de criterii ar putea 

conduce în practică la o prelucrare mai schematică de către autoritățile de reglementare, care 

mai degrabă ar afecta decât ar promova o examinare pe fond a proporționalității 

reglementărilor respective. 

III. Directiva și Regulamentul privind cardul electronic european pentru servicii ridică semne 

de întrebare în ceea ce privește compatibilitatea lor cu principiul proporționalității. 

În ceea ce privește respectarea principiului proporționalității, se ridică întrebarea dacă este 

nevoie de autoritatea coordonatoare propusă în țara de origine și în țara gazdă. Ar trebui 

analizat dacă o astfel de autoritate nu ar intra în conflict cu conceptul de „ghișeu unic” introdus 

de Directiva privind serviciile, respectiv dacă nu se creează astfel structuri paralele și inutile. 

Chiar dacă conceptul de ghișeu unic nu este pus uneori în aplicare în mod optim, pare 

rezonabil ca autoritățile statului gazdă să fie responsabile de eliberarea autorizațiilor. 

Administrațiile respective pot prezenta informații detaliate în legătură cu solicitările existente 

și pot desfășura eficient procedurile administrative. 

În plus, normele în forma avută în vedere în prezent duc în fapt la introducerea principiului 

țării de origine. Din cauza termenelor foarte scurte de testare de care dispun țările gazdă și a 

autorizării implicite în cazul nerespectării acestor termene, țara gazdă ar elibera cardul pentru 

servicii practic fără o verificare reală, ceea ce ar duce la subminarea și la eludarea cerințelor 

naționale privind, printre altele, standardele sociale. Această eludare de facto a cerințelor 

naționale, care sunt acoperite de legislația europeană, ridică, de asemenea, întrebări cu privire 

la caracterul rezonabil și, prin urmare, la proporționalitate. 

În plus, Bundestagul german consideră că nu s-a clarificat suficient legătura dintre cardul 

pentru servicii preconizat și cardul profesional european introdus prin Directiva 2013/55/UE (a 

se vedea articolele 4a-4e din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale). Și în 

acest caz trebuie să se evite structurile paralele. 
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IV. Bundestagul german își rezervă dreptul de a se exprima într-un aviz separat cu privire la 

alte aspecte ale pachetului privind serviciile. 

V. Bundestagul german îi încredințează președintelui său sarcina de a transmite această 

decizie Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, precum 

și de a informa parlamentele statelor membre. 


