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Padomes priekšlikumu direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju 

reģistra pieņemšanas 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Austrijas Federālās padomes pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

PAMATOTS ATZINUMS, 

 

ko saskaņā ar Austrijas Konstitūcijas 23.g panta 1. punktu un saistībā ar 6. pantu 2. protokolā 

par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu Austrijas Federālās 

padomes ES komiteja pieņēma 

2017. gada 15. martā. 

 

 

COM(2016) 822 final 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu 

pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

 

 

A. Pamatots atzinums 

 

Izskatāmais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

 

 

B. Pamatojums 

 

Eiropas Komisija, izstrādājot savu iekšējā tirgus tiesību aktu kopumu, 2017. gada 10. janvārī 

iesniedza priekšlikumu direktīvai par profesiju regulējuma samērības pārbaudi. Federālās 

padomes skatījumā minētais priekšlikums nav saderīgs ar subsidiaritātes un samērības 

principiem. Direktīvas priekšlikums ir pamatots ar LESD 46., 53. panta 1. punktu un 

62. pantu. Saskaņā ar LESD 46. pantu ES veic visus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai 

nodrošinātu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Saskaņā ar LESD 53. un 62. pantu var tikt 

pieņemtas direktīvas, ar kurām koordinē normatīvo un administratīvo aktu noteikumus par 

darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām personām, lai šīm personām būtu vieglāk 

sākt un arī turpmāk īstenot minētās darbības. Uz minētajām normām attiecas ES un 

dalībvalstu dalītā kompetence, kas nozīmē to, ka direktīvas priekšlikums ir jāvērtē no 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principa viedokļa. Tieši pārbaudot samērību, Federālajai 

padomei radās lielas šaubas. Dalītā kompetence izpaužas tādējādi, ka LESD 46., 43. un 

62. pants ir pieņemts, lai novērstu darba ņēmēju un pašnodarbināto diskrimināciju un 

nodrošinātu viņu kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, nevis, lai harmonizētu dalībvalstu 

kvalifikāciju prasības. 

 

Par regulēto profesiju reglamentāciju joprojām atbild dalībvalstis, un tāpēc tās var patstāvīgi 

un bez saskaņošanas izlemt, vai ir vai nav jāreglamentē vai jāierobežo iespēja strādāt noteiktā 

profesijā. Tas ir iespējams, ja tiek ievērots samērības princips un nediskriminācijas princips. 

Eiropas Komisija izvirza argumentu par tiesībām uz darbu, kas izriet no tiesībām izvēlēties 

profesiju vai veikt uzņēmējdarbību un no tā, ka profesijas izvēles brīvība un brīvība veikt 

uzņēmējdarbību ir nostiprināta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Reglamentācijas 

pienākumi tādēļ ir pietiekami jāpamato, un tas ir jādara ar rūpīgas samērības pārbaudes 
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palīdzību. 

 

Ar tā saucamajām „reglamentētajām profesijām” saprot darbības, kuru īstenošanas vai 

iespējas īstenot priekšnoteikums ir noteikta kvalifikācija. Attiecīgās darbības un kvalifikācijas 

prasības dalībvalstīs vēsturiskās attīstības un pieredzes dēļ tiek īstenotas ļoti dažādi. 

Regulējuma iemesls ir daudzveidīgu publisko interešu aizsardzība, un šajā sakarībā jāteic, ka 

attiecīgās profesijas pārstāvju veiktā darba kvalitāte ir galvenais aizsardzības faktors. Jau tad, 

kad stājās spēkā Direktīva 2013/55/ES, regulēto profesiju jomā tika panākta būtiska 

modernizācija, un lielu pārredzamību nodrošināja, savstarpēji izvērtējot regulētās profesijas 

un uzlabojot informāciju par tām. Toreiz tika ieviesti arī samērības izvērtēšanas kritēriji, un 

galvenokārt tie ir šādi: nediskriminācija, regulējums vispārējas nozīmes interešu vārdā, mērķa 

sasniegšanas nepieciešamība. 

 

Papildus tam Komisija ir iesniegusi regulēto profesiju paplašinātu saistošo kritēriju sarakstu. 

Direktīvas priekšlikuma 6. panta 2. punkta kopumā tiek piedāvāti vienpadsmit pārbaudes 

kritēriji, un papildu desmit pārbaudes kritēriji ir uzskaitīti šā priekšlikuma 6. panta 4. punktā. 

Federālā padome uzskata, ka nolūkā ieviest papildu kritērijus direktīvas priekšlikums 

nepieciešams nav; no mērķa sasniegšanas viedokļa tik pat piemērots būtu mazāk saistošs 

līdzeklis — rekomendācija. Ja ņem vērā, ka ar profesiju regulējuma palīdzību tiek īstenotas 

arī patērētāju un darba ņēmēju aizsardzības intereses, šāda direktīva liekas nevajadzīgs likuma 

regulējuma papildu šķērslis. Jau tagad ir pieņemts pietiekami liels skaits normu un kontroles 

mehānismu, ar ko ES tiesībās novērš pārmērīgu regulējumu (ES Pakalpojumu direktīvas 

normas, ES Direktīva, ar ko novērš negodīgu komercpraksi, samērības pārbaudes saskaņā ar 

Profesiju atzīšanas direktīvu). Pat ja šādas normas un mehānismi pieņemti nebūtu, visupirms 

rodas jautājums par samērības principa ievērošanu. Līdz ar to nav saprotams, kāpēc ir 

nepieciešama šādu daudzu un kumulatīvu pārbaudes kritēriju un visaptverošu normu par 

metodiku obligāta ieviešana, lai panāktu efektīvu un samērīgu kādas regulētas profesijas 

pārbaudes procedūru. Federālā padome kritēriju katalogu uzskata par pārāk visaptverošu un 

pārmērīgu. Tā nesaskata pievienoto vērtību, ko šāda pārbaudes īstenošana radītu 

salīdzinājumā ar Austrijā jau spēkā esošo iedarbības un seku analīzi. Papildus tam šaubas 

pastiprina tas, ka samērības ievērošanu rada ex ante pārbaude ir jāveic gan attiecībā uz 

niecīgajiem, gan arī vienkāršojošajiem grozījumiem, kas ir izdarīti profesiju regulējumā. 

 

Federālā padome noslēgumā norāda uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. EST, no vienas 

puses, precīzi nosaka, ka dalībvalstīm, kamēr nav saskaņoti iespēju strādāt kādā konkrētā 

profesijā priekšnoteikumi, ir tiesības reglamentēt, kādas zināšanas un spējas ir nepieciešamas, 

lai attiecīgajā profesijā strādātu. Federālā padome, no otras puses, norāda ― tas, ka kāda 

dalībvalsts pieņem mazāk stingrus noteikumus nekā cita dalībvalsts, nenozīmē, ka šīs valsts 

noteikumi ir nesamērīgi un līdz ar to būtu pretrunā Savienības tiesību aktu noteikumiem; 

Jebkurā gadījumā Federālā padome uzskata, ka Eiropas Komisija, izstrādājot šo priekšlikumu 

par regulētajām profesijām, nesamērīgi pārkāpj dalībvalstu kompetenci. 


