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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady týkající se návrhu směrnice 

o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady týkající se výše 

uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

Spolková rada 

Dokument 45/17 

10.3.2017 

Rozhodnutí 

Spolkové rady 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové 

právní úpravy povolání 

COM(2016)0822 

 

Spolková rada přijala na 954. zasedání konaném dne 10. března 2017 podle čl. 12 písm. b) 

Smlouvy o EU (SEU) následující stanovisko: 

 

1. Spolková rada se domnívá, že plánované vytvoření opatření na úrovni EU pro testu 

přiměřenosti před přijetím nové vnitrostátní právní úpravy povolání nebo před změnou 

stávající právní úpravy v podobě směrnice zasahuje do vnitrostátního svrchovaného práva 

a není v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. 

2. Vyslovuje pochybnost, zda je návrh směrnice podporován právním základem, jenž je 

třeba pro činnost EU. Výtka ohledně subsidiarity podle čl. 12 písm. b) SEU se vztahuje i na 

otázku pravomocí EU (srov. stanovisko Spolkové rady ze dne 9. listopadu 2007, dokument 

SR 390/07 (rozhodnutí), bod 5, ze dne 26. března 2010, dokument SR 43/10 (rozhodnutí), bod 

2, a ze dne 16. prosince 2011, dokument SR 646/11 (rozhodnutí) bod 2. 

3. Návrh je v rozporu s právními předpisy členských států, které se týkající právní 

úpravy povolání. Je na každém členském státu, aby stanovil pravidla, co se týče přístupu 

k povolání nebo jeho výkonu, pokud jsou dodržovány zásady nediskriminace 

a proporcionality. EU nemá v této oblasti žádnou komplexní právní a harmonizační 

pravomoc. 

4. Návrh Komise je založen na článku 46, čl. 53 odst. 1 a článku 62 Smlouvy 

o fungování EU. Zvolený právní základ vyžaduje, aby cílem plánovaného právního předpisu 

skutečně bylo ulehčit pracovníkům a těm, kteří mají zájem zahájit podnikání nebo poskytovat 

služby, prostřednictvím harmonizace právních předpisů, přechod ze země původu do cílové 

země a tím zlepšit podmínky pro zahájení přeshraničních činností. Je potřeba, aby došlo 

k pozitivnímu vlivu na vnitřní trh. Mobilitu osob samostatně výdělečně činných 

a zaměstnanců zajistí směrnice o uznávání odborných kvalifikací. Není tedy třeba přijmout 

další opatření s cílem zabezpečit mobilitu. Evropský normotvůrce už v čl. 59 odst. 3 směrnice 

o uznávání uvedl kritéria proporcionality, které vycházejí z judikatury Soudního dvora EU. 

5. Cílem zvoleného právního základu je překonat stávající překážky ve vnitrostátních 

právních předpisech prostřednictvím uznávání nebo koordinace vnitrostátních právních 

předpisů v zájmu právní jistoty. Použití směrnice pro účely kodifikace judikatury o testu 

přiměřenosti nemá žádnou přidanou hodnotu a v nejlepším případě může sloužit ke 

sjednocení testů posuzujících omezování základních svobod, ale nikoli k jejich překonávání. 

Navrhovaná závazná regulace proto nespadá do cíle tohoto právního základu. 

6. Podle čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU jedná EU v oblastech, které nespadají do její 

výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 

dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, 
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z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie. Ustálená 

judikatura Soudního dvora EU a čl. 59 odst. 3 směrnice o uznávání odborných kvalifikací už 

tvoří jednotný právní rámec EU pro test přiměřenosti úpravy povolání v jednotlivých 

členských státech. Dodržování této judikatury je možné dostatečně zabezpečit i na vnitrostátní 

úrovni. 

7. Čl. 5 odst. 4 SEU stanoví, že podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma 

činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. 

8. Spolková rada pochybuje, zda je plánované vytvoření kritérií na úrovni EU pro test 

přiměřenosti před přijetím nové vnitrostátní právní úpravy povolání nebo před změnou 

stávajících právních úprav, a metodologie navrhovaná pro tento účel, přiměřené ve svém 

obsahu a zejména, zda je nezbytné a vhodné. Zásada proporcionality je zakotvena ve 

Smlouvách, jakož i v právních předpisech EU. Její účinky jsou již zřejmé v zásadě právního 

státu podle článku 2 a článku 5 SFEU. Test přiměřenosti stávající a budoucí úpravy povolání 

se v Německu (stejně jako v ostatních členských státech EU) provádí z ústavních důvodů. 

9. Tento návrh směrnice svými příliš podrobnými kritérii kontroly o testování zcela 

evidentně překračuje rozsah ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. Stanovení 

dodatečných požadavků, které by měl splňovat každý test přiměřenosti, prostřednictvím 

směrnice, není ani nutné ani přiměřené, a není v souladu s cílem směrnice, jímž je usnadnit 

vnitrostátním orgánům provádění příslušného testu přiměřenosti. 

10. Spolková rada se domnívá, že v úvahu by přicházela jiná opatření než přijetí 

legislativního aktu, která by méně omezovala pravomoci členských států (dobrovolná 

samoregulace atd.). Již podle stávajících právních předpisů se přezkum proporcionality 

provádí při každém přijetí a každé změně úpravy povolání. V období deregulace a snižování 

byrokratického zatížení je obtížné rozumět důvodům pro podrobné předpisy o těchto testech 

a rozsáhlá pravidla týkající se metodiky. S tím spojené obrovské výdaje neodpovídají 

možnému přínosu. Stávající právní rámec EU a ustálená judikatura Soudního dvora EU 

v oblasti testu přiměřenosti by mohly být zpřístupněny vnitrostátním orgánům – jako to 

v únoru 2015 požadovala Evropská rada – i v podobě (právně nezávazného) pokynu s cílem 

usnadnit test přiměřenosti. Účinného posouzení právních předpisů členských států, a tedy 

i požadavku na dodržování zásady proporcionality, lze dosáhnout prostřednictvím stávajících 

kontrolních mechanismů (např. pilotním projektem a postupem v případě řízení o nesplnění 

povinnosti). Rovněž z tohoto pohledu není přijetí nové samostatné směrnice třeba.  

 


