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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności 

przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Austriacki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

UZASADNIONA OPINIA 

 

Komisji ds. UE Bundesratu na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej Konstytucji, w powiązaniu z 

art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

 

COM(2016)0822 final 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy 

proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

 

 

A. Uzasadniona opinia 

 

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

 

B. Uzasadnienie 

 

W dniu 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedłożyła w ramach pakietu dotyczącego 

rynku wewnętrznego wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zbadania proporcjonalności 

regulacji dotyczących zawodów. Zdaniem Bundesratu wspomniany wniosek nie jest zgodny z 

zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Jego podstawę stanowią art. 46, art. 53 ust. 1 i 

art. 62 TFUE. Na mocy art. 46 TFUE UE podejmuje wszelkie środki niezbędne do 

wprowadzenia w życie swobodnego przepływu pracowników. Zgodnie z art. 53 i 62 TFUE w 

celu ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności na własny rachunek można 

uchwalać dyrektywy zmierzające do koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania 

działalności prowadzonej na własny rachunek. W przypadku wspomnianych przepisów 

chodzi o kompetencje dzielone między UE i państwa członkowskie, tak więc wniosek 

dotyczący dyrektywy musi być zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 

Bundesrat ma poważne zastrzeżenia szczególnie w odniesieniu do zgodności wniosku z 

zasadą proporcjonalności. Istotą kompetencji dzielonych jest to, że celem art. 46, 43 i 62 

TFUE jest niedyskryminacja pracowników i osób prowadzących działalność na własny 

rachunek oraz wzajemne uznawanie ich kwalifikacji zawodowych, a nie zbliżenie 

obowiązujących w państwach członkowskich wymogów dotyczących kwalifikacji. 

 

Regulowanie zawodów regulowanych nadal wchodzi w zakres kompetencji państw 

członkowskich, w związku z czym mogą one decydować indywidualnie i bez konsultacji, czy 

konieczne jest wprowadzenie zasad i ograniczeń w związku z dostępem do tych zawodów. 

Jest to możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad proporcjonalności i niedyskryminacji. 

Komisja Europejska opiera swoją argumentację na prawie do pracy w rozumieniu 

swobodnego wyboru zawodu lub wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz na 
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fakcie, że wolności te są zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W 

związku z tym obowiązki w zakresie regulacji muszą być należycie uzasadnione i należy to 

osiągnąć przez staranną analizę proporcjonalności. 

 

Pod pojęciem tzw. zawodów „regulowanych” rozumie się działalność, której wykonywanie 

lub do której dostęp jest uzależniony od posiadania określonych kwalifikacji. Odnośna 

działalność i wymogi dotyczące kwalifikacji są bardzo różne w państwach członkowskich z 

uwagi na różne konteksty i doświadczenia historyczne. Powodem regulacji dotyczących 

zawodów jest ochrona różnorodnych interesów publicznych, przy czym ochronę tę zapewnia 

w szczególności jakość pracy wykonywanej przez pracowników. Już dzięki dyrektywie 

2013/55/UE wprowadzono znaczącą poprawę w obszarze zawodów regulowanych, a większą 

przejrzystość zapewniono dzięki wzajemnej ocenie i lepszym informacjom na temat zawodów 

regulowanych. Równocześnie wprowadzono też kryteria oceny proporcjonalności, które 

obejmują w szczególności: niedyskryminację, regulację w interesie publicznym, konieczność 

osiągnięcia wyznaczonego celu. 

 

Obecnie Komisja przedłożyła rozszerzony wykaz wiążących kryteriów dotyczących zawodów 

regulowanych. W art. 6 ust. 2 zaproponowano łącznie jedenaście kryteriów oceny, dalszych 

dziesięć określono w art. 6 ust. 4. Bundesrat jest zdania, że ustanowienie dodatkowych 

kryteriów nie wymaga wniosku dotyczącego dyrektywy; równie odpowiednim środkiem do 

osiągnięcia założonych celów byłyby zalecenia. Mając na uwadze, że regulacje te 

przyczyniają się też do ochrony interesów konsumentów i pracowników, przedmiotowa 

dyrektywa wydaje się stanowić zbędną, dodatkową przeszkodę dla uregulowania prawnego. 

Istnieją już wystarczające przepisy i mechanizmy kontrolne zapobiegające nadmiernej 

regulacji w prawie UE (przepisy unijnej dyrektywy usługowej, dyrektywa UE dotycząca 

ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, analiza proporcjonalności zgodnie z 

dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych). Abstrahując od tego, nasuwa się 

w szczególności pytanie o zgodność z zasadą proporcjonalności. Wobec tego nie jest jasne, 

dlaczego konieczne jest wprowadzenie na raz tak wielu kryteriów wymagających oceny oraz 

kompleksowych wytycznych metodycznych w celu zapewnienia skutecznej i proporcjonalnej 

procedury oceny zawodu regulowanego. Bundesrat uważa ten zestaw kryteriów za zbyt 

kompleksowy i nadmierny. Dla Bundesratu nie jest jasna wartość dodana przeprowadzenia 

takiej oceny w stosunku do przewidzianej już w Austrii oceny skutków. Ponadto zarówno 

niewielkie zmiany, jak i uproszczenia w zakresie regulacji dotyczących zawodów wymagają 

oceny ex ante, co potęguje dodatkowo wątpliwości w związku z proporcjonalnością. 

 

Na koniec Bundesrat odsyła do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Z jednej strony TSUE wyjaśnia, że dopóki warunki dostępu do danego zawodu nie są 

zharmonizowane, państwa członkowskie mogą określać, jaka wiedza i jakie umiejętności są 

niezbędne do jego wykonywania. Z drugiej strony wskazuje on na to, że fakt, iż jedno 

państwo członkowskie wydaje mniej surowe przepisy niż inne, nie oznacza, że jego przepisy 

są nieproporcjonalne i tym samym niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W każdym razie 

zdaniem Bundesratu omawiany wniosek Komisji Europejskiej stanowi nieproporcjonalną 

ingerencję w dziedzinie zawodów regulowanych.  

 


