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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: Az osztrák szövetségi tanács indokolt véleménye a szakmák új szabályozásának 

elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

Az osztrák szövetségi tanács a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett 

irányelvre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

INDOKOLT VÉLEMÉNY 

 

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az 

arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben 

– 2017. március 15. 

 

 

COM(2016)0822 

Javaslat a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

 

 

A. Indokolt vélemény 

 

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

 

 

B. Indokolás 

 

Az Európai Bizottság 2017. január 10-én belső piaci csomagja keretében a szakmák 

szabályozására vonatkozó arányossági teszt felülvizsgálatáról szóló irányelvre irányuló 

javaslatot nyújtott be. A szövetségi tanács véleménye szerint a javaslat nem felel meg a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének. Az irányelvre irányuló javaslat az EUMSZ 46. 

cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 62. cikkére épül. Az EUMSZ 46 cikke szerint 

az EU minden szükséges intézkedést megtesz a munkavállalók szabad mozgásának a 

megvalósításához. Az EUMSZ 53. és 62 cikke szerint az önálló vállalkozói tevékenység 

megkezdésének és folytatásának megkönnyítése érdekében irányelvek kibocsátására kerül sor 

a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása érdekében. A fent 

említett rendelkezések esetében az EU és a tagállamok közötti megosztott hatáskörről van szó, 

így az irányelvre irányuló javaslatot a szubszidiaritás és az arányosság elve alapján kell 

megvizsgálni. A szövetségi tanács különösen az arányosság elve vizsgálatánál fogalmazott 

meg komoly aggályokat. A megosztott hatáskör azt jelenti, hogy az EUMSZ 46., 43. és 62. 

cikkeinek célja a munkavállalók és az önfoglalkoztatottak megkülönböztetésmentessége, 

valamint képesítéseik kölcsönös elismerése, nem pedig a tagállamok által megkövetelt 

képesítések harmonizációja. 

 

A szakmai szolgáltatások szabályozása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért a 

tagállamok egyedileg, egyeztetés nélkül eldönthetik, hogy szükséges-e valamely szakmai 

szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása vagy szabályozása, vagy sem. A szabályozás fenti 

módja lehetséges, amennyiben érvényesül az arányosság és a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmának elve, Az Európai Bizottság érvelésében a munkához való jogra utal, amely a 

választott szakmai tevékenység szabad gyakorlását, illetve a vállalkozás szabadságát jelenti, 
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valamint arra a tényre, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája előírja a választott szakmai 

tevékenység szabad gyakorlását és a vállalkozás szabadságát. Ezt figyelembe véve a 

szabályozási intézkedéseket megfelelően indokolni kell, amelyre egy alapos arányossági 

értékelés révén kerül sor. 

 

Az úgynevezett „szakmai szolgáltatások” alatt olyan szakmákat értünk, amelyek gyakorlása, 

illetve hozzáférésük bizonyos képesítéshez kötött. Az egyes tevékenységek és a képesítésre 

vonatkozó követelmények az egyes tagállamokban a történelmi fejlődés és tapasztalatok 

következtében jelentős különbségeket mutatnak. A szabályozás indoka a sokrétű közérdek 

védelme, és különösen a szakmához tartozók által nyújtott teljesítmény minősége jelenti ezt a 

védelmet. Már a 2013/55/EU rendelet is jelentős reformot hajtott végre a szakmai 

szolgáltatások terén, a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos jobb informáltság és a 

kölcsönös értékelés nagyobb átláthatóságot teremtett. Ekkor az arányosság értékelésével 

kapcsolatos kritériumok is bevezetésre kerültek, különösen a következők: 

megkülönböztetésmentesség, a közérdek védelme, illetve a szabályozás szükségessége a 

kitűzött cél eléréséhez. 

 

A Bizottság most a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó kötelező kritériumok kibővített 

listáját terjesztette elő. A 6. cikk (2) bekezdésében összesen 11 vizsgálati kritériumot javasol, 

amelyet a 6. cikk (4) bekezdésében további tíz kritérium egészít ki. A szövetségi tanács úgy 

véli, hogy nincs szükség irányelvre irányuló javaslatra további kritériumok megállapítása 

érdekében; az ajánlások kevésbé szigorú eszköze éppúgy alkalmas volna e célkitűzés 

eléréséhez. Tekintettel arra, hogy a szabályozás révén a fogyasztók, illetve a munkavállalók 

érdekeinek védelme is megvalósul, az irányelv egy nem szükséges, további akadálynak tűnik 

a törvényi szabályozás előtt. Jelenleg is elegendő előírás és ellenőrzési mechanizmus áll 

rendelkezésre az uniós jogszabályok általi túlszabályozás megakadályozására (az uniós 

szolgáltatási irányelv rendelkezései, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni uniós 

irányelv, a szakmai képesítések elismeréséről szóló uniós irányelv szerinti arányossági 

vizsgálat). Ettől eltekintve mindenekelőtt az arányosság alapelve teljesülésének kérdése merül 

fel. Ez alapján nem látható be, hogy miért volna szükség ilyen sok és kumulatív módon 

ellenőrizendő kritérium kötelező bevezetésére, valamint a módszertanra vonatkozó részletes 

előírásokra valamely szakmai szolgáltatás hatékony és arányos vizsgálati eljárásához. A 

szövetségi tanács a kritériumok listáját túl átfogónak és túlzott mértékűnek tartja. A 

szövetségi tanács nem látja, hogy egy ilyen vizsgálat elvégzése hozzáadott értéket nyújtana az 

Ausztriában egyébként is elvégzett hatásvizsgálathoz képest. Ezen túlmenően a szakmák 

nemzeti szabályozásának területén bevezetendő csekély vagy egyszerűsítő módosítások 

esetében is előzetes vizsgálat volna szükséges, ami növeli az arányossággal kapcsolatos 

aggodalmakat. 

 

A szövetségi tanács végül az Európai Bíróság bevett ítélkezési gyakorlatára utal. Az Európai 

Bíróság egyrészt egyértelműen kijelenti, hogy amíg nem kerül sor a szakmákhoz való 

hozzáférés feltételeinek harmonizálására, a tagállamok meghatározhatják, milyen tudás és 

készségek szükségesek a szakmák gyakorlásához. Másrészt emlékeztet arra, hogy ha egy 

tagállam kevésbé szigorú szabályokat alkalmaz mint egy másik, ez nem jelenti azt, hogy ez 

utóbbi szabályai aránytalanok és ennek következtében az európai uniós jogszabályokkal 

összeegyeztethetetlenek lennének; A szövetségi tanács úgy véli, hogy az Európai Bizottság e 

javaslata aránytalan beavatkozást jelent a szakmai szolgáltatások területén. 


