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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko horní komory rakouského parlamentu k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní 

úpravy povolání 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko horní komory rakouského parlamentu týkající se 

výše uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je v otázce dodržování zásady subsidiarity 

příslušný Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

20/SB-BR/2017 

 

 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 

 

výboru horní komory rakouského parlamentu pro záležitosti EU předložené na základě čl. 23g 

odst. 1 spolkové ústavy ve spojení s článkem 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality 

ze dne 15. března 2017 

 

 

COM(2016) 822 final 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové 

právní úpravy povolání 

 

 

A. Odůvodněné stanovisko 

 

Předložený návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

 

 

B. Odůvodnění 

 

Evropská komise dne 10. ledna 2017 v rámci svého balíčku opatření pro vnitřní trh předložila 

návrh směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání. Z pohledu 

horní komory není návrh v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Návrh 

směrnice se opírá o článek 46, čl. 53 odst. 1 a článek 62 SFEU. Podle článku 46 SFEU přijímá 

EU veškerá nezbytná opatření potřebná k zavedení volného pohybu pracovníků. V souladu 

s články 53 a 62 SFEU mohou být v zájmu zjednodušení přístupu k samostatné výdělečné 

činnosti a jejímu výkonu přijaty směrnice pro koordinaci právních a správních předpisů 

členských států týkajících se přístupu k samostatné výdělečné činnosti a jejímu výkonu. 

V případě uvedených ustanovení se jedná o pravomoc, kterou sdílí EU s členskými státy, 

a návrh směrnice se tedy musí řídit zásadami subsidiarity a proporcionality. Horní komora má 

značné výhrady zejména v souvislosti s testem přiměřenosti. Sdílená pravomoc zde spočívá 

v tom, že se články 43, 46 a 62 SFEU vztahují na zákaz diskriminace pracovníků a osob 

samostatně výdělečně činných, jakož i na vzájemné uznávání jejich kvalifikací, a nikoli na 

sbližování požadavků členských států na kvalifikaci.  

 

Úprava regulovaných povolání spadá do příslušnosti členských států, které tak mohou 

jednotlivě a samostatně rozhodnout, zda je potřebné stanovit pravidla přístupu k takovým 

povoláním nebo jej omezit, či nikoli. To je možné za předpokladu, že jsou dodrženy zásady 

proporcionality a zákazu diskriminace. Evropská komise argumentuje právem na práci ve 

smyslu svobodného výběru povolání či svobody podnikání a také tím, že tyto svobody jsou 

zakotveny v Listině základních práv Evropské unie. Pravidla v rámci regulace musí být proto 

řádně zdůvodněna, což by mělo být provedeno důkladným testem jejich přiměřenosti. 

 

Pod pojmem „regulovaná povolání“ se rozumí činnosti, jejichž výkon či přístup k nim je 
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podmíněn dosažením určité kvalifikace. Stávající činnosti a požadavky na kvalifikaci se 

v členských státech utvářely na základě historického vývoje a zkušeností velmi odlišně. 

Důvodem pro regulaci je ochrana mnoha veřejných zájmů, přičemž tuto ochranu zajišťuje 

zejména kvalita výkonu odborné pracovní síly. K podstatné modernizaci v oblasti 

regulovaných povolání došlo prostřednictvím směrnice 2013/55/EU, jež pomocí vzájemného 

vyhodnocení a lepší výměny informací o regulovaných povoláních zavedla větší 

transparentnost. Tehdy byla rovněž zavedena kritéria pro posouzení přiměřenosti, přičemž se 

jedná zejména o: zákaz diskriminace, regulaci ve veřejném zájmu a nezbytnost pro dosažení 

cíle. 

 

Nyní však Komise předložila rozšířený seznam závazných kritérií pro regulovaná povolání. 

V čl. 6 odst. 2 je navrženo jedenáct hodnotících kritérií a dalších deset je uvedeno v čl. 6 odst. 

4 tohoto návrhu. Horní komora je toho názoru, že pro vytváření dodatečných kritérií není 

zapotřebí návrh směrnice a že k dosažení cíle by postačovalo rovněž mírnější opatření, kterým 

je doporučení. S ohledem na to, že prostřednictvím regulace jsou prosazovány také zájmy 

v oblasti ochrany spotřebitelů a pracovníků, se tato směrnice jeví jako zbytečná, dodatečná 

překážka pro zákonnou úpravu. Již nyní jsou v právu EU obsaženy dostatečné předpisy 

a kontrolní mechanismy pro předcházení přílišné regulaci (ustanovení směrnice EU 

o službách, směrnice EU o nekalých obchodních praktikách, test přiměřenosti podle směrnice 

EU o uznávání odborných kvalifikací). Kromě toho zde vyvstává především otázka dodržení 

zásady proporcionality. Je proto stěží pochopitelné, proč je nutné spolu s rozsáhlými 

metodickými předpisy závazně stanovit takové množství podobných kritérií, jejichž 

kumulativní splnění je třeba prokázat, aby se dosáhlo účinného a přiměřeného testu v případě 

jednoho regulovaného povolání. Horní komora pokládá tento soupis kritérií za příliš rozsáhlý 

a nepřiměřený. Přidaná hodnota v případě provedení takového testu není v porovnání 

s posouzením dopadů, v Rakousku již beztak zavedeném, horní komoře zřejmá. Kromě toho 

podléhají jak nepatrné, tak i zjednodušující změny v oblasti právní úpravy povolání 

předběžnému posouzení, což jen posiluje výhrady ohledně proporcionality návrhu.  

 

Horní komora závěrem odkazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr 

na jedné straně jasně stanovuje, že členské státy mohou do doby, než budou kritéria pro 

přístup k danému povolání harmonizována, stanovit, které znalosti a dovednosti jsou k jeho 

výkonu potřebné. Na druhé straně připomíná, že skutečnost, že jeden členský stát přijal 

mírnější předpisy než druhý členský stát, neznamená, že jsou předpisy tohoto druhého státu 

nepřiměřené, a tudíž neslučitelné s unijním právem; V každém případě tímto návrhem 

Evropská komise podle názoru horní komory zasahuje do oblasti regulovaných povolání 

nepřiměřeným způsobem.  


