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Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal austríaco sobre a proposta de diretiva 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de proporcionalidade a 

realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Conselho Federal austríaco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 

proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

PARECER FUNDAMENTADO 

 

nos termos do artigo 23.º-G, n.º 1, da Constituição Federal, em conjugação com o artigo 6.º do 

Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade 

da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal austríaco 

de 15 de março de 2017 

 

 

COM(2016) 822 final 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de 

proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões 

 

 

A. Parecer fundamentado 

 

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio da subsidiariedade. 

 

 

B. Exposição de motivos 

 

A Comissão Europeia apresentou, em 10 de janeiro de 2017, no âmbito do pacote do mercado 

único, uma proposta de diretiva relativa a um teste de proporcionalidade da regulamentação 

das profissões. Na opinião do Conselho Federal austríaco, a proposta não é compatível com os 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A proposta de diretiva fundamenta-se 

nos artigos 46.º, 53.º, n.º 1, e 62.º do TFUE. Nos termos do artigo 46.º do TFUE, a UE reúne 

todas as condições necessárias à realização da livre circulação dos trabalhadores. Nos termos 

dos artigos 53.º e 62.º, do TFUE, para facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao 

respetivo exercício, poderão ser adotadas diretivas que visem coordenar as disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes ao acesso às 

atividades não assalariadas e ao seu exercício. Uma vez que, de acordo com as referidas 

disposições, as competências são partilhadas pela UE e os Estados-Membros, é necessário 

avaliar a proposta de diretiva quanto aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

É justamente a avaliação da proporcionalidade que suscita sérias dúvidas ao Conselho Federal 

austríaco. A competência partilhada consiste, conforme visado nos artigos 46.º, 53.º e 62.º do 

TFUE, na não discriminação dos trabalhadores e dos não assalariados, bem como no 

reconhecimento mútuo das suas qualificações, e não no estabelecimento da coerência dos 

requisitos dos Estados-Membros em matéria de qualificações. 

 

A regulamentação de profissões regulamentadas continua a ser da competência dos 

Estados-Membros e, por conseguinte, estes podem decidir, isoladamente e sem concertação, 

se existe ou não a necessidade de prever regras ou restrições no que diz respeito ao acesso a 

uma profissão regulamentada. Trata-se de um cenário possível, na medida em que continuem 

a ser assegurados os princípios da proporcionalidade e da não discriminação. A Comissão 
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Europeia apresenta como argumento o direito de trabalhar no sentido da liberdade de exercer 

a profissão escolhida ou a liberdade de empresa e o facto de a liberdade de exercer a profissão 

escolhida ou a liberdade de empresa se encontrar consagrada na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Por conseguinte, as obrigações regulamentares devem ser 

devidamente justificadas, mediante um teste de proporcionalidade aprofundado. 

 

Por profissões «regulamentadas» entende-se as atividades a cujo exercício ou acesso é 

inerente uma determinada qualificação. As atividades e os requisitos de qualificação 

apresentam características muito diversas nos Estados-Membros, em virtude das evoluções e 

das experiências históricas. O motivo da regulamentação reside na proteção de uma variedade 

de interesses públicos, proteção essa que é especialmente assegurada pela qualidade dos 

serviços prestados pelos respetivos profissionais. A Diretiva 2013/55/UE permitiu uma 

modernização considerável no domínio das profissões regulamentadas, tendo sido alcançada 

uma grande transparência através da avaliação mútua e de uma melhor informação sobre as 

profissões regulamentadas. Nessa altura, foram também introduzidos critérios para a 

avaliação da proporcionalidade, designadamente: a não discriminação, a regulamentação no 

interesse geral e a necessidade para a concretização do objetivo. 

 

A Comissão veio agora apresentar uma lista alargada de critérios vinculativos para as 

profissões regulamentadas. O artigo 6.º, n.º 2, da proposta prevê, no total, onze critérios de 

avaliação e o artigo 6.º, n.º 4, apresenta dez critérios adicionais. O Conselho Federal austríaco 

é da opinião de que não é necessária uma proposta de diretiva para o estabelecimento de 

critérios adicionais, sendo as recomendações um meio menos oneroso e igualmente adequado 

para alcançar os objetivos. Na medida em que a regulamentação também permite proteger os 

interesses dos consumidores e dos trabalhadores, a diretiva em apreço afigura-se mais um 

obstáculo desnecessário à regulamentação legal. Neste momento, o direito da UE contém 

disposições e mecanismos de controlo suficientes para evitar o excesso de regulamentação 

(disposições da Diretiva Serviços e da Diretiva sobre práticas comerciais desleais, avaliação 

da proporcionalidade ao abrigo da Diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais). De qualquer modo, importa acima de tudo saber se é mantido o princípio da 

proporcionalidade. À luz desse princípio, não é claro por que motivo é necessária a introdução 

de tão grande número de critérios obrigatórios e cumulativos para a avaliação, bem como de 

disposições mais abrangentes relativas à metodologia, para alcançar um processo de avaliação 

eficiente e proporcional no que toca às profissões regulamentadas. O Conselho Federal 

austríaco considera a lista de critérios demasiado abrangente e excessiva e não compreende a 

mais-valia que a realização dessa avaliação pode representar, comparativamente à avaliação 

do impacto já prevista na Áustria. Adicionalmente, alterações menores para efeitos de 

simplificação no domínio da regulamentação das profissões devem ser sujeitas a uma 

avaliação ex ante, o que acentua as preocupações no que toca à proporcionalidade. 

 

O Conselho Federal austríaco remete, por fim, para a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

Europeu. Por um lado, o Tribunal de Justiça da UE deixa claro que os Estados-Membros 

podem determinar, na ausência de uma harmonização em matéria de requisitos de acesso a 

uma profissão, os conhecimentos e as competências necessários ao exercício dessa profissão. 

Por outro lado, recorda que o facto de um Estado-Membro impor normas menos rigorosas do 

que outro não significa que as normas deste sejam desproporcionais e, por conseguinte, 

incompatíveis com o direito comunitário. Com a proposta em apreço, a intervenção da 

Comissão Europeia no domínio das profissões regulamentadas é desproporcionada, no 

entender do Conselho Federal austríaco.  
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