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Subiect: Aviz motivat al Parlamentului Austriei privind propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de 

proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul austriac a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

AVIZ MOTIVAT 

 

depus în conformitate cu articolul 23 alineatul 1 din Constituția Austriei, coroborat cu 

articolul 6 din Protocolul nr. (2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, de Comisia pentru afaceri europene a Consiliului Federal  

la 15 martie 2017 

 

 

COM(2016)0822  

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea 

unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la 

profesii 

 

 

A. Aviz motivat 

 

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității. 

 

 

B. Justificare 

 

Comisia Europeană a prezentat la 10 ianuarie 2017, în cadrul pachetului său legislativ privind 

piața internă, o propunere de directivă privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte 

de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii. Consiliul Federal consideră că 

propunerea nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității. Propunerea de directivă 

are la bază articolul 46, articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din TFUE. Conform 

articolului 46 din TFUE, UE ia toate măsurile necesare pentru a asigura libera circulație a 

lucrătorilor. Conform articolului 53 și articolului 62 din TFUE, în vederea facilitării accesului 

la activități independente și a exercitării acestora, pot fi adoptate o serie de directive privind 

coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre 

referitoare la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora. În cazul 

dispozițiilor respective este vorba despre o competență comună a UE și a statelor membre, 

astfel încât propunerea de directivă trebuie analizată având în vedere principiile subsidiarității 

și proporționalității. În special în ceea ce privește proporționalitatea, Consiliul Federal are 

mari rezerve. Competența comună constă în faptul că dispozițiile articolelor 46, 43 și 62 din 

TFUE prevăd nediscriminarea lucrătorilor și a persoanelor care exercită activități 

independente și recunoașterea reciprocă a calificărilor acestora și nu alinierea cerințelor în 

materie de calificări ale statelor membre.  

 

Reglementarea profesiilor reglementate este în continuare de competența statelor membre, 

astfel încât acestea pot să decidă în mod individual și fără consultări dacă este necesar să 

prevadă sau nu norme sau restricții privind accesul la o profesie reglementată. Și acest lucru 

este posibil numai dacă se respectă principiile proporționalității și nediscriminării. 
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Argumentul Comisiei Europene constă în dreptul la muncă, însemnând libertatea de a alege o 

profesie sau libertatea antreprenorială și faptul că libertatea de a alege o profesie sau libertatea 

antreprenorială sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin 

urmare, măsurile de reglementare trebuie să fie justificate în mod corespunzător și anume 

printr-o verificare atentă a proporționalității. 

 

Așa-numitele profesii „reglementate” sunt acele activități în cazul cărora este necesară o 

anumită calificare pentru a fi exercitate sau pentru a avea acces la ele. Activitățile și cerințele 

în materie de calificări respective diferă foarte mult la nivelul statelor membre din cauza 

evoluțiilor și a experiențelor istorice. Reglementările au la bază protejarea intereselor publice 

diverse, în special prin calitatea performanței celor care exercită profesiile. În domeniul 

profesiilor reglementate a avut loc deja o modernizare prin Directiva 2013/55/UE, 

asigurându-se o mare transparență prin evaluarea reciprocă și îmbunătățirea informațiilor. 

Totodată, au fost introduse criterii privind evaluarea proporționalității, în special: 

nediscriminarea, reglementarea interesului public și necesitatea aplicării acestora în scopul 

îndeplinirii obiectivului.  

 

Acum, Comisia a prezentat o listă extinsă cu criterii obligatorii pentru profesiile reglementate. 

La articolul 6 alineatul (2) se propun în total 11 criterii de verificare, iar la articolul 6 alineatul 

(4) din propunere se introduc alte 10 criterii. Consiliul Federal consideră că, pentru a 

introduce o serie de criterii suplimentare, nu este nevoie de o directivă; elaborarea unor 

recomandări, cu un caracter obligatoriu mai puțin pronunțat, ar fi o metodă la fel de adecvată 

pentru îndeplinirea obiectivului. Având în vedere că prin această reglementare se dorește și 

protejarea intereselor consumatorilor și lucrătorilor, această directivă pare a fi un obstacol 

inutil, suplimentar pentru o reglementare legislativă. În legislația UE există deja suficiente 

prevederi și mecanisme de control pentru împiedicarea suprareglementării (prevederile 

Directivei UE privind serviciile, Directiva UE de combatere a practicilor comerciale neloiale, 

verificarea proporționalității conform Directivei UE privind recunoașterea calificărilor 

profesionale). În plus, se pune mai ales problema dacă se respectă principiul proporționalității. 

Prin urmare, nu este clar de ce este nevoie să fie introduse în mod obligatoriu atât de multe 

criterii ce trebuie verificate în mod cumulativ, precum și prevederi cuprinzătoare legate de 

metodele ce trebuie aplicate pentru a efectua verificări eficiente și proporționale în legătură cu 

o profesie reglementată. Consiliul Federal consideră că această listă de criterii este prea 

cuprinzătoare și excesivă. Acesta nu înțelege care este valoarea adăugată a introducerii unei 

astfel de verificări în comparație cu evaluarea de impact care este oricum obligatorie în 

Austria. În plus, modificările minore și simplificările din domeniul reglementării profesiilor 

trebuie să facă obiectul unei verificări ex ante, ceea ce întărește și mai mult dubiile legate de 

respectarea proporționalității.  

 

La final, Consiliul Federal face trimitere la jurisprudența Curții Europene de Justiție. Aceasta 

precizează, pe de-o parte, că statele membre pot să stabilească ce cunoștințe și competențe 

sunt necesare pentru exercitarea unei profesii atâta timp cât condițiile privind accesul la o 

profesie nu sunt armonizate. Pe de altă partea, Curtea subliniază că faptul că un stat membru 

introduce norme mai puțin stricte decât alte state membre nu înseamnă că normele acestuia nu 

sunt proporționale și, prin urmare, nu respectă dreptul comunitar. Consiliul Federal consideră 

că Comisia Europeană intervine, prin această propunere, în mod disproporțional în domeniul 

profesiilor reglementate.  

 


