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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

3.4.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije 

poklicev 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Avstrijski zvezni svet je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki 

je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

20/SB-BR/2017 

 

 

OBRAZLOŽENO MNENJE 

 

odbora avstrijskega zveznega sveta za evropske zadeve v skladu s prvim odstavkom točke g 

člena 23 avstrijskega zveznega ustavnega zakona v povezavi s členom 6 protokola št. 2 o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 

z dne 15. marca 2017 

 

 

COM(2016)0822 final 

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred 

sprejetjem nove regulacije poklicev 

 

 

A. Obrazloženo mnenje 

 

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti. 

 

 

B. Obrazložitev 

 

Evropska komisija je 10. januarja 2017 v okviru svežnja o notranjem trgu predstavila predlog 

direktive o preskusu sorazmernosti regulacije poklicev. Stališče zveznega sveta je, da ta 

predlog ni združljiv z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Predlog direktive temelji na 

členu 46, členu 53(1) in členu 62 PDEU. Po členu 46 PDEU sprejme EU vse potrebne ukrepe, 

da omogoči prosti pretok delavcev. Po členih 53 in 62 PDEU je mogoče za lažji začetek in 

opravljanje samostojnih dejavnosti sprejeti direktive za uskladitev določb zakonov in drugih 

predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti 

samozaposlenih oseb. Pristojnosti EU in držav članic so pri navedenih določbah deljene, tako 

da je treba pri oceni predloga direktive upoštevati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. 

Zlasti pri preverjanju sorazmernosti ima zvezni svet precej pomislekov. Deljena pristojnost je 

v tem, da se s členi 46, 43 in 62 PDEU preprečuje diskriminacija delavcev in samozaposlenih 

oseb ter zagotavlja vzajemno priznavanje kvalifikacij, ne pa zbližujejo zahteve držav članic 

glede kvalifikacij. 

 

Regulacija reguliranih poklicev je še naprej v pristojnosti držav članic, ki lahko same in brez 

dogovarjanja odločajo, ali obstaja potreba po uvedbi pravil ali omejitev za začetek opravljanja 

reguliranega poklica ali ne. To je mogoče, dokler se upoštevata načeli sorazmernosti in 

nediskriminacije. Evropska komisija opira svojo utemeljitev na pravico do dela v smislu 

svobode opravljanja izbranega poklica ali gospodarske pobude in dejstva, da je svoboda 

opravljanja izbranega poklica ali gospodarska pobuda zapisana v Listini EU o temeljnih 

pravicah. Zato morajo biti regulativne dolžnosti ustrezno utemeljene, kar bi morali opraviti na 

podlagi temeljite ocene sorazmernosti. 

 

Pod tako imenovanimi „reguliranimi“ poklici razumemo dejavnosti, katerih opravljanje ali 
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začetek opravljanja sta vezana na določene kvalifikacije. Posamezne dejavnosti in zahteve 

glede znanj in spretnosti se v državah članicah zaradi zgodovinskega razvoja in izkušenj 

močno razlikujejo. Razlog za regulacijo je zaščita raznolikih javnih interesov, ki se zagotavlja 

predvsem s kakovostjo dela strokovnjakov. Področje reguliranih poklicev je bilo bistveno 

posodobljeno že z Direktivo 2013/55/EU, večja preglednost pa je bila ustvarjena z 

medsebojnimi ocenami in boljšimi informacijami o reguliranih poklicih. Tedaj so bila 

uvedena tudi merila za oceno sorazmernosti, ki obsegajo predvsem: nediskriminacijo, 

regulacijo v javnem interesu, potrebo za namene doseganja cilja. 

 

Komisija je zdaj predložila razširjen seznam zavezujočih meril za regulirane poklice. V členu 

6(2) je predlaganih skupno enajst meril za preverjanje, nadaljnjih deset meril je navedenih v 

členu 6(4). Zvezni svet je mnenja, da za uvedbo dodatnih meril ni potreben predlog direktive; 

za dosego cilja bi lahko uporabili tudi blažje sredstvo priporočil. Ker je namen regulacije 

zaščititi tudi potrošnike in delavce, se zdi, da je ta direktiva nepotrebna dodatna ovira za 

zakonsko ureditev. Pravo EU že zdaj vsebuje dovolj določb in nadzornih mehanizmov za 

preprečitev pretirane regulacije (določbe direktive o storitvah in direktive o nepošteni 

trgovinski praksi ter preskus sorazmernosti iz direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij). 

Poleg tega vidika se postavlja predvsem vprašanje upoštevanja načela sorazmernosti. Zato ni 

jasno, zakaj bi bilo treba zavezujoče sprejemati toliko meril, ki bi jih morali preverjati 

kumulativno, ali tako obsežna pravila o metodologiji, s katero bi učinkovito in sorazmerno 

ocenili regulativne poklice. Zvezni svet meni, da je seznam meril preobsežen in pretiran. Ne 

vidi dodane vrednosti v izvedbi te ocene v primerjavi z oceno učinka, ki je v Avstriji že tako 

obvezna. Poleg tega je treba predhodno oceniti tudi manjše spremembe in poenostavitve na 

področju regulacije poklicev, kar je dodaten razlog, da se zdi predlog nesorazmeren. 

 

Zvezni svet se nazadnje sklicuje na sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki po eni strani 

pojasnjuje, da lahko države članice določajo znanja in spretnosti za opravljanje poklica, 

dokler pogoji za začetek opravljanja tega poklica niso usklajeni. Po drugi strani pa opozarja, 

da dejstvo, da določena država članica sprejema manj stroge predpise kot druga, ne pomeni, 

da so njeni predpisi nesorazmerni in zato nezdružljivi s pravom Skupnosti. V vsakem primeru 

pa Evropska komisija po mnenju zveznega sveta s tem predlogom nesorazmerno posega na 

področje reguliranih poklicev.  

 


