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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014 – 2014  

 

Výbor pre právne veci 
 

3.4.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko rakúskej Spolkovej rady k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Rakúska Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 

pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

 

podľa článku 23 písm. g) ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu 

č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložené výborom pre EÚ Spolkovej 

rady 

z 15. marca 2017 

 

 

COM(2016)0822 final 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím 

novej regulácie povolaní 

 

 

A. Odôvodnené stanovisko 

 

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

 

B. Odôvodnenie 

 

Dňa 10. januára 2017 Európska komisia predložila v rámci svojho balíka pre vnútorný trh 

návrh smernice o preskúmaní proporcionality regulácie povolaní. Z pohľadu Spolkovej rady 

nie je však tento návrh v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. Návrh smernice je 

založený na článku 46, článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ. Podľa článku 46 ZFEÚ Európska 

únia prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečil voľný pohyb pracovníkov. 

V súlade s článkami 53 a 62 ZFEÚ možno s cieľom uľahčiť začatie a vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti prijať smernice na koordináciu ustanovení zákonov, iných 

právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa začatia 

a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb. Čo sa týka uvedených 

ustanovení, EÚ a členské štáty zdieľajú v tejto oblasti právomoci, a preto návrh smernice 

treba posúdiť z hľadiska zásad subsidiarity a proporcionality. Obzvlášť pri posudzovaní 

proporcionality má Spolková rada závažné pochybnosti. Spoločná právomoc spočíva v tom, 

že články 46, 43 a 62 ZFEÚ sa zameriavajú na nediskrimináciu pracovníkov a samostatne 

zárobkovo činných osôb, ako aj na vzájomné uznávanie diplomov, a nie na zosúladenie 

požiadaviek na kvalifikáciu jednotlivých členských štátov. 

 

Regulácia regulovaných povolaní je naďalej v právomoci členských štátov, a preto členské 

štáty môžu samostatne a bez konzultácie rozhodnúť o tom, či je alebo nie je potrebné stanoviť 

pravidlá alebo obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam. To je možné za predpokladu, 

že ostanú zachované zásady proporcionality a nediskriminácie. Európska komisia zakladá 

svoju argumentáciu na práve na prácu v zmysle slobodného výberu zamestnania či slobody 

podnikania a na skutočnosti, že slobodný výber zamestnania a sloboda podnikania sú 

zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Povinnosti v oblasti regulácie treba 
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z tohto dôvodu riadne zdôvodniť, čo by sa malo dosiahnuť prostredníctvom dôkladného 

posúdenia proporcionality. 

 

Pod takzvanými regulovanými povolaniami sa rozumejú činnosti, ktorých vykonávanie alebo 

ku ktorým prístup je podmienený získaním špecifickej kvalifikácie. Príslušné činnosti 

a požiadavky na kvalifikáciu sa v jednotlivých členských štátoch od seba veľmi líšia 

s ohľadom na historický vývoj a skúsenosti. Dôvodom regulácie je ochrana mnohotvárneho 

verejného záujmu, pričom túto ochranu zaručuje najmä kvalita výkonu odborníkov. Už 

smernica 2013/55/EÚ predstavila výrazné vylepšenia v oblasti regulovaných povolaní: vďaka 

vzájomnému hodnoteniu a lepším informáciám o regulovaných povolaniach bola zabezpečená 

veľká transparentnosť. Pri tejto príležitosti boli zavedené aj kritériá hodnotenia 

proporcionality, ktoré zahŕňali najmä: nediskrimináciu, reguláciu vo všeobecnom záujme, 

nevyhnutnosť na dosiahnutie cieľa. 

 

Komisia teraz predložila rozšírený zoznam záväzných kritérií pre regulované povolania. 

V článku 6 ods. 2 je navrhnutých spolu jedenásť kritérií a ďalších desať kritérií je uvedených 

v článku 6 ods. 4 návrhu. Spolková rada zastáva názor, že na zavedenie dodatočných kritérií 

nie je potrebný žiaden návrh smernice, na dosiahnutie cieľa by bol rovnako vhodný aj 

miernejší nástroj v podobe odporúčania. Vzhľadom na to, že reguláciou sa presadzujú aj 

záujmy v oblasti ochrany spotrebiteľov a pracovníkov, predstavuje táto smernica nevyžiadanú 

a nadbytočnú prekážku pre právnu úpravu. V súčasnosti existujú dostatočné pravidlá 

a kontrolné mechanizmy na zabránenie nadmernej regulácie v právnych predpisoch EÚ 

(ustanovenia smernice EÚ o službách, smernice EÚ o nekalých obchodných praktikách, test 

proporcionality podľa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií). Odhliadnuc od 

uvedeného sa vynára najmä otázka dodržiavania zásady proporcionality. Preto nie je jasné, 

prečo na účinné a primerané posúdenie jednotlivých regulovaných povolaní je potrebné 

povinne zaviesť mnoho rozmanitých kritérií, ktoré treba spolu všetky otestovať, ako aj 

rozsiahle metodické usmernenia. Spolková rada zastáva názor, že zoznam kritérií je príliš 

rozsiahly a neprimeraný. Pridaná hodnota vykonania takéhoto preskúmania je v porovnaní 

s posúdením vplyvu, ktoré sa beztak už v Rakúsku vykonáva, Spolkovej rade nejasná. Okrem 

toho aj bezvýznamné či zjednodušujúce zmeny v oblasti regulácie povolaní podliehajú 

preskúmaniu ex ante, čo vyvoláva ďalšie obavy týkajúce sa proporcionality. 

 

Napokon by Spolková rada chcela odkázať na judikatúru Európskeho súdneho dvora. Na 

jednej strane Súdny dvor EÚ objasnil, že členské štáty smú určiť, aké znalosti a zručnosti sú 

potrebné na výkon povolania, pokiaľ podmienky vykonávania povolania neboli 

harmonizované. Naproti tomu pripomína, že skutočnosť, že jeden členský štát uplatňuje 

menej prísne predpisy ako druhý, neznamená, že predpisy tohto druhého členského štátu sú 

neprimerané, a teda v rozpore s právom Spoločenstva. V každom prípade je podľa názoru 

Spolkovej rady návrh Európskej komisie v oblasti regulovaných povolaní neprimeraný.  

 


