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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου επί της 

πρότασης για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 

νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 

της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 

Έγγραφο 45/17 

10.3.17 

Απόφαση 

του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 

 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο 

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 

COM(2016)0822 

 

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, κατά την 954η συνεδρίασή του στις 10 Μαρτίου 

2017, εξέδωσε την εξής γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ: 

 

1. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η προβλεπόμενη διαμόρφωση κριτηρίων που 

θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ για τον έλεγχο της αναλογικότητας πριν από νέα, εθνική 

νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων ή πριν από την τροποποίηση των υφιστάμενων 

ρυθμίσεων μέσω έκδοσης οδηγίας προσκρούει στην εθνική κυριαρχία και δεν συνάδει με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

2. Εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο η πρόταση οδηγίας θεμελιώνεται σε νομική 

βάση κατάλληλη για ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η αιτίαση σχετικά με την αρχή της 

επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ περιλαμβάνει επίσης το 

ζήτημα της αρμοδιότητας της ΕΕ – βλέπε εν προκειμένω τις γνωμοδοτήσεις του 

Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, δηλαδή το από 9ης Νοεμβρίου 2007 έγγραφο του 

Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 390/07 (απόφαση) σημείο 5, το από 26ης Μαρτίου 2010 

έγγραφο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 43/10 (απόφαση) σημείο 2, καθώς και το από 16ης 

Δεκεμβρίου 2011 έγγραφο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 646/11 (απόφαση) σημείο 2. 

3. Η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν 

νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίζει 

ρυθμίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα ή την άσκησή του, εφόσον τηρούνται 

η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η αρχή της αναλογικότητας. Στον τομέα αυτό η 

ΕΕ δεν διαθέτει πλήρη αρμοδιότητα άσκησης νομοθετικού έργου και εναρμόνισης. 

4. Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της στο άρθρο 46, στο άρθρο 53 παράγραφος 1 και 

στο άρθρο 62 της ΣΛΕΕ. Η νομική βάση αυτή προϋποθέτει ότι η προβλεπόμενη νομοθετική 

πράξη στοχεύει πράγματι να διευκολύνει τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τους 

παρόχους υπηρεσιών κατά τη μετάβαση από το κράτος καταγωγής στο κράτος προορισμού 

μέσω εναρμόνισης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και να βελτιώσει την 

άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Ο αντίκτυπος στην ενιαία αγορά πρέπει να είναι 

θετικός. Η κινητικότητα των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών κατοχυρώνεται με την 

οδηγία περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να 

αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί η κινητικότητα. Στο άρθρο 59 παράγραφος 3 της 

οδηγίας περί αναγνώρισης, ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει ήδη ορίσει τα κριτήρια της 

αναλογικότητας, που προέκυψαν στο πλαίσιο της νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Στόχος της επιλεγείσας νομικής βάσης είναι να αρθούν τα περιττά εμπόδια που 

υφίστανται στο εθνικό δίκαιο, μέσω της αναγνώρισης ή του συντονισμού του εθνικού 
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δικαίου, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου. Η κωδικοποίηση της νομολογίας σχετικά με 

τον έλεγχο αναλογικότητας στο πλαίσιο έκδοσης οδηγίας δεν επιφέρει προστιθέμενη αξία. 

Μπορεί μεν να συνεισφέρει στην απλούστευση της εξέτασης των περιορισμών στις 

θεμελιώδεις ελευθερίες, δεν μπορεί όμως να τους εξαλείψει. Η προτεινόμενη δεσμευτική 

ρύθμιση, συνεπώς, δεν καλύπτεται από τον σκοπό της νομικής βάσης. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, στους τομείς που δεν υπάγονται στην 

αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνον εφόσον και κατά το βαθμό που 

οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 

μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω 

της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 

στο επίπεδο της Ένωσης. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το 

άρθρο 59 παράγραφος 3 της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων υπάρχει ήδη ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τον έλεγχο της αναλογικότητας 

των εθνικών ρυθμίσεων περί νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων. Η συμμόρφωση με 

τη νομολογία αυτή μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς και σε εθνικό επίπεδο. 

7. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ 

προϋποθέτει ότι το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. 

8. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσο η διαμόρφωση 

κριτηρίων που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ για τον έλεγχο της αναλογικότητας πριν από νέα, 

εθνική νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων ή πριν από την τροποποίηση των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων και η μεθοδολογία που προβλέπεται σχετικά είναι πράγματι 

αναλογικές όσον αφορά το περιεχόμενο, και κυρίως αναγκαίες και ενδεδειγμένες. Η αρχή της 

αναλογικότητας έχει κωδικοποιηθεί τόσο στις συνθήκες όσο και στη νομοθεσία της ΕΕ. Η 

ισχύς της εμφαίνεται ήδη στο πλαίσιο της αρχής του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 και το άρθρο 5 της ΣΛΕΕ. Ο έλεγχος της αναλογικότητας των υφιστάμενων και 

μελλοντικών ρυθμίσεων περί κατοχύρωσης επαγγελμάτων πραγματοποιείται ήδη στη 

Γερμανία (όπως και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για λόγους συνταγματικού δικαίου. 

9. Η παρούσα πρόταση οδηγίας, με τα άκρως λεπτομερή κριτήρια ελέγχου που 

προβλέπει, υπερβαίνει σαφώς την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο μέσω οδηγίας καθορισμός πρόσθετων απαιτήσεων, τις οποίες θα πρέπει να 

πληροί κάθε έλεγχος αναλογικότητας, δεν είναι ούτε αναγκαίος ούτε ενδεδειγμένος, και δεν 

είναι συμβατός με τον σκοπό της οδηγίας, που είναι να επιτρέψει στις εθνικές αρχές να 

διενεργούν τον έλεγχο αναλογικότητας πιο εύκολα. 

10. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλα 

μέτρα, λιγότερο παρεμβατικά όσον αφορά τα δικαιώματα των κρατών μελών, σε σχέση με 

την έκδοση νομοθετικής πράξης (προαιρετική αυτορρύθμιση κ.λπ.). Ήδη με βάση το ισχύον 

δίκαιο πραγματοποιείται έλεγχος αναλογικότητας πριν από κάθε νέα νομοθετική κατοχύρωση 

ή τροποποίηση υφιστάμενης νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων. Την εποχή της 

μείωσης του ρυθμιστικού παρεμβατισμού και της γραφειοκρατίας δεν δικαιολογούνται τα 

λεπτομερή κριτήρια ελέγχου και οι διεξοδικοί κανόνες σχετικά με τη μεθοδολογία. Η 

τεράστια επιβάρυνση που θα προκληθεί είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα δυνητικά οφέλη. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ θα 

μπορούσαν να τεθούν υπόψη των εθνικών αρχών, όπως είχε μάλιστα ζητήσει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2015, μέσω (μη νομικά δεσμευτικών) κατευθυντηρίων 

γραμμών, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος αναλογικότητας. Η αποτελεσματική 

παρακολούθηση του νομοθετικού έργου των κρατών μελών, καθώς και η τήρηση της αρχής 
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της αναλογικότητας, μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών 

ελέγχου (για παράδειγμα «EU Pilot» και διαδικασίες επί παραβάσει). Η έκδοση νέας ειδικής 

οδηγίας δεν απαιτείται ούτε από την άποψη αυτή. 


