
 

NP\1121768LT.docx  PE602.795v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Teisės reikalų komitetas 
 

3.4.2017 

PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO 

Tema: Austrijos Respublikos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Austrijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo  dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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20/SB-BR/2017 

 

 

PAGRĮSTA NUOMONĖ 

 

pateikta Bundesrato ES reikalų komiteto pagal Austrijos Respublikos Konstitucijos 

(Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį ir Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

2017 m. kovo 15 d. 

 

 

COM(2016) 822 final 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros 

prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas 

 

 

A. Pagrįsta nuomonė 

 

Minėtas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 

 

 

B. Pagrindimas 

 

2017 m. sausio 10 d. Europos Komisija kaip vidaus rinkos dokumentų rinkinio dalį pateikė 

pasiūlymą dėl direktyvos dėl profesijų reglamentavimo nuostatų proporcingumo patikros. 

Bundesrato nuomone, pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų. 

Pasiūlymas dėl direktyvos grindžiamas SESV 46 straipsniu, 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 

straipsniu. Pagal SESV 46 straipsnį ES imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų laisvą 

darbuotojų judėjimą. Pagal SESV 53 ir 62 straipsnius nustatoma, jog tam, kad asmenims būtų 

lengviau imtis veiklos ir verstis ja kaip savarankiškai dirbantiems asmenims, gali būti 

leidžiamos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų dėl 

savarankiškai dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo. Minėtos 

nuostatos priklauso ES ir valstybių narių pasidalijamajai kompetencijai, taigi pasiūlymas dėl 

direktyvos turi būti vertinamas atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus. 

Būtent tikrinant, ar laikomasi proporcingumo principo, Bundesratui kyla didelių abejonių. 

Pasidalijamoji kompetencija yra tai, jog SESV 46, 43 ir 62 straipsniais siekiama užtikrinti, 

kad nebūtų diskriminuojami darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys ir kad būtų 

abipusiškai pripažįstamos kvalifikacijos, tačiau jais nesiekiama suvienodinti valstybių narių 

reikalavimų, susijusių su kvalifikacijomis.  

 

Profesinių paslaugų reglamentavimas išlieka valstybių narių prerogatyva, todėl jos gali pačios 

nesitardamos spręsti, ar reikia numatyti taisykles arba apribojimus, susijusius su galimybėmis 

užsiimti reglamentuojamomis profesijomis. Tai įmanoma, jeigu laikomasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų. Europos Komisija argumentuoja, kad esama teisės dirbti pagal 

laisvai pasirinktą profesiją ar plėtoti verslą ir kad teisė dirbti pagal laisvai pasirinktą profesiją 

ar plėtoti verslą yra įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijoje. Todėl reglamentavimo 
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priemonės turi būti tinkamai pagrįstos – jų turi būti imamasi tik atlikus nuodugnų 

proporcingumo vertinimą. 

 

Vadinamosios reglamentuojamosios profesijos yra veikla, kuria verstis ar užsiimti galima tik 

tada, jei turima tam tikra kvalifikacija. Atitinkama veikla ir su kvalifikacija susiję 

reikalavimai valstybėse narėse itin skirtingi dėl istorinių priežasčių ir patirties.  

Reglamentavimo tikslas yra įvairių viešųjų interesų apsauga, o ją visų pirma užtikrina 

atitinkamų profesijų atstovų teikiamų paslaugų kokybė. Reglamentuojamų profesijų sritis jau 

buvo modernizuota Direktyva 2013/55/ES, didelis skaidrumas buvo užtikrintas atliekant 

tarpusavio vertinimus ir teikiant geresnę informaciją apie reglamentuojamas profesijas. 

Tuomet buvo nustatyti ir proporcingumo vertinimo kriterijai, visų pirma: nediskriminavimas, 

reglamentavimas siekiant viešojo intereso, reikalingumas tikslui pasiekti. 

 

Dabar Komisija pateikė papildytą reglamentuojamoms profesijoms privalomų reikalavimų 

sąrašą. 6 straipsnio  2 dalyje iš viso pateikiama vienuolika tikrinimo kriterijų, o 6 straipsnio 4 

dalyje pateikiama dar dešimt kriterijų. Bundesratas mano, kad norint nustatyti papildomus 

kriterijus nereikia jokio pasiūlymo dėl direktyvos. Tikslui pasiekti visiškai tiktų švelnesnė 

priemonė – rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad reglamentuojant užtikrinami ir vartotojų 

bei darbuotojų apsaugos interesai, ši direktyva yra nebūtina papildoma teisės aktais vykdomo 

reglamentavimo kliūtis. ES teisėje jau dabar yra pakankamai nuostatų ir kontrolės 

mechanizmų, kuriais siekiama užkirsti kelią pertekliniam reglamentavimui (ES paslaugų 

direktyvos nuostatos, ES direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos, proporcingumo 

patikra pagal Direktyvą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo). Be minėtų aspektų, visų 

pirma kyla klausimas dėl proporcingumo principo laikymosi. Todėl nesuprantama, kodėl 

siekiant užtikrinti veiksmingą ir proporcingą patikros, susijusios su reglamentuojama 

profesija, procedūrą privaloma nustatyti tiek daug bendrai nagrinėtinų kriterijų ir nuostatų dėl 

metodikos. Bundesratas mano, kad kriterijų sąrašas yra pernelyg išsamus ir apima per daug 

dalykų.  Bundesratas nemato tokios patikros pridėtinės vertės, palyginti su Austrijoje šiaip ar 

taip numatytu poveikio vertinimu. Be to, prieš darant nedidelius ar supaprastinančius 

pakeitimus profesijų reglamentavimo srityje turi būti atliekamas ex ante vertinimas, todėl 

abejonės dėl proporcingumo dar sustiprėja.  

 

Galiausiai Bundesratas atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. 

Viena vertus, TT išaiškina, kad tol, kol nesuderintos sąlygos užsiimti tam tikra profesija, 

valstybės narės turi teisę nustatyti, kokių žinių ir įgūdžių reikia, kad būtų galima verstis šia 

profesija. Kita vertus, jis nurodo, jog tai, kad viena valstybė narė priima ne tokias griežtas 

taisykles kaip kita, nereiškia, kad pastarosios valstybės narės taisyklės neproporcingos ir 

nesuderinamos su Europos Sąjungos teise. Bet kuriuo atveju, Europos Komisija šiuo 

pasiūlymu neproporcingai kišasi į reglamentuojamų profesijų sritį.  

 


