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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl 

minėto pasiūlymo dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas 

Dokumentas Nr. 45/17 

2017 03 10 

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesrato 

nutarimas 

 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš 

priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas 

COM(2016) 0822 

 

Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas 2017 m. kovo 10 d. vykusiame 954-ajame 

posėdyje, remdamasis ES sutarties 12 straipsnio b punktu, priėmė šią nuomonę: 

 

1. Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas mano, kad pasiūlymu priimti 

direktyvą ir taip nustatyti visoje ES galiojančius kriterijus, taikytinus atliekant 

proporcingumo patikrą prieš priimant naujas nacionalines profesijų reglamentavimo nuostatas 

ar iš dalies keičiant esamas nuostatas, kišamasi į valstybių suverenias teises ir kad minėtas 

pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų. 

2. Bundesratas abejoja, ar yra reikalingas pasiūlymo dėl direktyvos teisinis pagrindas, 

pagal kurį ES būtų įgaliojama veikti. Tikrinimas, ar laikomasi subsidiarumo principo, kaip 

apibrėžiama ES sutarties 12 straipsnio b punkte, apima ir ES kompetencijos klausimą (šiuo 

klausimu žr. 2007 m. lapkričio 9 d. Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento Nr. 390/07 

(sprendimas) 5 punktas), 2010 m. kovo 26 d. Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento 

Nr. 43/10 (sprendimas) 2 punktas) ir 2011 m. gruodžio 16 d. Bundesrato nuomonę 

(Bundesrato dokumento Nr. 646/11 (sprendimas) 2 punktas)). 

3. Pasiūlymas reiškia kišimąsi į valstybių narių teisę reguliuoti reglamentuojamas 

profesijas. Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, ar reikia priimti taisykles, 

reglamentuojančias galimybę vykdyti tam tikrą profesinę veiklą ir ja verstis, jei tik laikomasi 

nediskriminavimo ir proporcingumo principų. ES neturi išsamių įgaliojimų priimti šios srities 

teisės aktus ar šios srities teisės aktus derinti. 

4. Komisija grindžia savo pasiūlymą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

46 straipsniu, 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsniu. Šis teisinis pagrindas pasirinktas todėl, 

kad numatytu teisės aktu iš tiesų siekiama, vykdant teisės aktų derinimą, sudaryti lengvesnes 

sąlygas darbuotojams ir asmenims, norintiems steigti įmones ar teikti paslaugas ir išvykti iš 

savo kilmės šalies į kitą šalį, ir taip pagerinti galimybę užsiimti tarpvalstybine veikla. Reikia 

užtikrinti teigiamą vidaus rinkos poveikį. Savarankiškai dirbančių asmenų ir darbuotojų 

judumas garantuojamas remiantis Direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Taigi 

nėra būtina imtis veiksmų siekiant užtikrinti judumą. Europos teisės aktų leidėjas Direktyvoje 

dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 59 straipsnio 3 dalyje jau nurodė proporcingumo 

kriterijus, kurie buvo nustatyti Europos Teisingumo Teismo praktikoje. 

5. Pasirinkto teisinio pagrindo tikslas – įveikti esamas pagal nacionalinius teisės aktus 

leidžiamas kliūtis pripažįstant ir (arba) koordinuojant nacionalinę teisę teisinio tikrumo 

tikslais. Direktyvos, kuria siekiama kodifikuoti teismų praktiką dėl proporcingumo patikros, 
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priėmimas neteiks jokios pridėtinės vertės, nes ji geriausiu atveju gali padėti užtikrinti 

vienodą kliūčių pagrindinėms laisvėms vertinimą, o ne jas įveikti. Todėl siūlomos privalomos 

taisyklės neatitinka teisinio pagrindo tikslo. 

6. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos 

išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 

numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o 

Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau. Pagal 

nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir Direktyvos dėl profesinių 

kvalifikacijų pripažinimo 59 straipsnio 3 dalį jau užtikrinama vienoda ES teisinė sistema, 

skirta nacionalinių profesijų reglamentavimo nuostatų proporcingumui vertinti. Šios teismo 

praktikos laikymasis gali būti pakankamai užtikrinamas ir nacionaliniu lygmeniu. 

7. Laikantis proporcingumo principo pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį reikalaujama, 

kad Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršytų to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. 

8. Bundesratas abejoja, ar visoje ES galiojančių kriterijų, taikytinų proporcingumo 

patikrai prieš priimant naujas nacionalines profesijų reglamentavimo ar iš dalies keičiant 

esamas nuostatas atlikti, nustatymas ir šiuo tikslu siūloma metodika savo turiniu yra 

proporcinga ir ypač ar tai yra būtina ir tinkama. Proporcingumo principas kodifikuotas ne tik 

Europos Sąjungos sutartyse, bet ir ES teisės aktuose. Jis jau turi poveikį kaip teisinės 

valstybės principo pagal SESV 2 ir 5 straipsnius dalis. Esamų ir būsimų profesijų 

reglamentavimo nuostatų proporcingumo vertinimas Vokietijoje (kaip ir kitose ES valstybėse 

narėse) jau vykdomas dėl konstitucinių priežasčių. 

9. Dabartinis pasiūlymas dėl direktyvos, atsižvelgiant į jame itin išsamiai nustatytus 

patikros kriterijus, aiškiai viršija nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktiką. Direktyvoje nustatyti papildomus reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti bet kokia 

proporcingumo patikra, nėra nei būtina, nei tinkama ir yra nesuderinama su direktyvos tikslu 

supaprastinti nacionalinių institucijų atliekamą proporcingumo patikrą. 

10. Bundesratas mano, kad būtų galima svarstyti ir kitas, mažiau negu teisės akto 

priėmimas valstybių narių teises ribojančias priemones (savanorišką savireguliavimą ir kt.). 

Pagal galiojančių teisės aktų nuostatas kiekvieną kartą priimant ar iš dalies keičiant profesijų 

reglamentavimo nuostatas jau vykdoma proporcingumo patikra. Šiuo reguliavimo 

panaikinimo ir administracinės naštos mažinimo laikotarpiu sunku suprasti išsamių tikrinimo 

reikalavimų ir visapusiškų metodikos taisyklių nustatymo priežastis. Su tuo susijusios 

milžiniškos sąnaudos yra neproporcingai didelės, palyginti su galima nauda. Siekiant 

supaprastinti proporcingumo patikrą esama ES teisinė sistema ir nusistovėjusi Teisingumo 

Teismo praktika dėl proporcingumo patikros galėtų būti, kaip 2015 m. vasario mėn. paragino 

Europos Vadovų Taryba, pateikta nacionalinėms institucijoms (teisiškai neprivalomose) 

gairėse. Veiksmingai peržiūrėti valstybių narių teisės aktus, taigi ir patikrinti, ar laikomasi 

proporcingumo principo galima taikant esamus kontrolės mechanizmus (pvz., bandomąją 

procedūrą ir pažeidimo nagrinėjimo procedūrą). Žvelgiant ir iš šios perspektyvos, nebūtina 

priimti naujos atskiros direktyvos. 


