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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 

την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 

έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέβαλε την συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 

σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

20/SB-BR/2017 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 

της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 

Αυστρίας της 15ης Μαρτίου 2017 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23(ζ) παρ. 1, του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας 

 

 

 

COM(2016) 822 final 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 

έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

 

 

Α. Αιτιολογημένη γνώμη 

 

Η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

 

Β. Αιτιολόγηση 

 

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, ως μέρος της δέσμης για την 

εσωτερική αγορά, μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο της αναλογικότητας για την 

κατοχύρωση των επαγγελμάτων. Κατά την άποψη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, η 

πρόταση δεν συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η πρόταση 

οδηγίας βασίζεται στα άρθρα 46, 53 παρ. 1 και 62 της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 46 της 

ΣΛΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 62 της ΣΛΕΕ, 

προκειμένου να διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, 

εκδίδει οδηγίες για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 

δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τις διατάξεις αυτές, πρόκειται για μια αρμοδιότητα που 

ασκούν από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη, επομένως η πρόταση οδηγίας πρέπει να κριθεί 

με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, κατά τον 

έλεγχο της αναλογικότητας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει σημαντικές επιφυλάξεις. Η 

κοινή αρμοδιότητα έγκειται στο ότι τα άρθρα 46, 43 και 62 ΣΛΕΕ αποσκοπούν στην 

απαγόρευση των διακρίσεων κατά εργαζομένων και μη μισθωτών και στην αμοιβαία 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και όχι στην προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. 

 

Οι ρυθμίσεις για την κατοχύρωση των επαγγελμάτων εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και, συνεπώς, αυτά μπορούν να αποφασίσουν μεμονωμένα 

και χωρίς διαβουλεύσεις αν πρέπει να επιβληθούν κανόνες ή περιορισμοί στην πρόσβαση σε 
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ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή όχι. Αυτό είναι δυνατό υπό τον όρο ότι 

τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στηρίζει την επιχειρηματολογία της στο δικαίωμα στην εργασία, που συνίσταται 

στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του επαγγέλματος και στην επιχειρηματική ελευθερία 

καθώς και στο γεγονός ότι η επιχειρηματική ελευθερία κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα ρυθμιστικά μέτρα 

πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από την 

ενδελεχή έλεγχο αναλογικότητας. 

 

Στο πλαίσιο των λεγόμενων «νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων», η άσκησή τους ή 

η πρόσβαση σε αυτά εξαρτώνται από την κατοχή συγκεκριμένων προσόντων. Οι αντίστοιχες 

δραστηριότητες και τα απαιτούμενα προσόντα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη 

λόγω των ιστορικών εξελίξεων και εμπειριών. Ο λόγος για τη διαφοροποίηση των 

κανονισμών έγκειται στην προστασία πολυάριθμων κατηγοριών δημόσιου συμφέροντος, 

ιδίως όσον αφορά την ποιότητα της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 

διασφαλίζει μια τέτοια προστασία. Ήδη με την οδηγία. 2013/55/ΕΕ έχει σημειωθεί 

σημαντικός εκσυγχρονισμός στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, η 

δε διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, και η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα βελτίωσαν τη διαφάνεια. Τότε καθιερώθηκαν επίσης 

κριτήρια για την αξιολόγηση της αναλογικότητας, που είναι ιδίως: η απαγόρευση των 

διακρίσεων, η κατοχύρωση χάριν του δημοσίου συμφέροντος και η αναγκαιότητα για την 

υλοποίηση του στόχου. 

 

Η Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει τον κατάλογο των δεσμευτικών κριτηρίων για τα 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Στο άρθρο 6 παρ. 2 προτείνονται συνολικά 11 

κριτήρια ελέγχου ενώ στο άρθρο 6 παρ. 4 της πρότασης αναφέρονται 10 ακόμα κριτήρια. Το 

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη 

δημιουργία πρόσθετων κριτηρίων· οι συστάσεις θα αποτελούσαν ένα ηπιότερο μέτρο για την 

επίτευξη των στόχων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη ρύθμιση αποσκοπείται η προστασία των 

καταναλωτών και των εργαζομένων, η οδηγία αυτή φαίνεται να αποτελεί ένα περιττό 

πρόσθετο εμπόδιο στη νομοθετική ρύθμιση. Το ενωσιακό δίκαιο περιλαμβάνει ήδη επαρκείς 

διατάξεις και ρυθμίσεις για τον έλεγχο προκειμένου να αποτρέπονται οι υπερβολικές 

ρυθμίσεις (πρόκειται για την οδηγία για τις υπηρεσίες και την οδηγία για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές, καθώς και για τον έλεγχο της αναλογικότητας που προβλέπει η οδηγία 

για τα επαγγελματικά προσόντα). Ανεξάρτητα από αυτό τίθεται κυρίως το ζήτημα της 

τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Για τον λόγο αυτό δεν γίνεται κατανοητό για ποιον 

λόγο απαιτείται η υποχρεωτική θέσπιση τόσο πολλών κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να 

εφαρμοστούν σωρευτικά ή τόσο διεξοδικών κανόνων σχετικά με τη μεθοδολογία, 

προκειμένου τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα να αξιολογούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό 

και αναλογικό. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο κατάλογος των κριτηρίων είναι 

υπέρμετρος και υπερβολικός. Η προσθετική αξία από την άσκηση μιας τέτοιας αξιολόγησης 

σε σύγκριση με την εκτίμηση αντικτύπου, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη στην 

Αυστρία, δεν προκύπτει κατά την άποψη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου κατά τρόπο σαφή. 

Εξάλλου, υφίσταται μια υποχρέωση για τη διενέργεια εκ των προτέρων αξιολογήσεων 

ήσσονος σημασίας και απλουστευτικών αλλαγών στον τομέα της κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων, πράγμα που ενισχύει τις επιφυλάξεις στο ζήτημα της αναλογικότητας. 

 

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο παραπέμπει, τέλος, στη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΔΕΕ καθιστά σαφές αφενός μεν ότι τα κράτη μέλη, μπορούν να 
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ορίζουν, ενόσω δεν έχουν εναρμονιστεί οι όροι πρόσβασης σε ένα επάγγελμα, ποιες γνώσεις 

και δεξιότητες απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Αφετέρου το ΔΕΕ 

επισημαίνει ότι το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος εκδίδει λιγότερο αυστηρές διατάξεις από ό,τι 

ένα άλλο, δεν συνεπάγεται ότι οι διατάξεις του δεν είναι αναλογικές και κατά συνέπεια δεν 

είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο. Κατά την άποψη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόταση αυτή, παρεμβαίνει κατά τρόπο δυσανάλογο στον 

τομέα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.  

 

 


