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direktīvu par proporcionalitātes pārbaudi pirms jauna profesiju regulējuma 

pieņemšanas 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu, ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Bundesrāts 

Dokuments Nr. 45/17 

10.3.17 

Bundesrāta 

lēmums 

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par proporcionalitātes pārbaudi pirms 

jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

COM(2016)0822 

 

Bundesrāts 954. sanāksmē 2017. gada 10. martā saskaņā ar LES 12. panta b) punktu ir 

pieņēmis šādu atzinumu: 

 

1. Bundesrāts uzskata, ka priekšlikums ar direktīvu noteikt ES mēroga kritērijus tam, ka 

pirms jauna valsts profesiju regulējuma pieņemšanas vai pastāvošā regulējuma grozīšanas ir 

jāveic proporcionalitātes pārbaude, ir iejaukšanās valsts suverenitātē un neatbilst 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.  

2. Tas apšauba, ka direktīvas priekšlikumam pastāv ES rīcību attaisnojošs juridiskais 

pamats. Atzinums par subsidiaritātes principa neievērošanu saskaņā ar LES 12. panta 

b) punktu arī izvirza jautājumu par ES kompetenci (šajā sakarā var salīdzināt Bundesrāta 

2007. gada 9. novembra atzinumu, BR dokuments Nr. 390/07 (lēmums), 5. punkts, 

2010. gada 26. marta atzinumu BR dokuments Nr. 43/10 (lēmums), 2. punkts un 2011. gada 

16. decembra atzinumu, BR dokuments Nr. 646/11 (lēmums), 2. punkts). 

3. Šis priekšlikums ir iejaukšanās dalībvalstu tiesībās uz reglamentēto profesiju 

regulēšanu. Ja vien tiek ievēroti nediskriminēšanas un proporcionalitātes principi, katra 

dalībvalsts pati var izlemt, vai tai ir jāiejaucas un jānosaka regulējums un ierobežojumi 

attiecībā uz profesijas pieejamību vai iespēju tajā strādāt. Šajā gadījumā ES rīcībā nav 

pietiekamas likumdošanas un harmonizācijas kompetences. 

4. Priekšlikums ir izstrādāts, pamatojoties uz LESD 46. pantu, 53. panta 1. punktu un 62. 

pantu. Izvēlētā juridiskā pamata priekšnosacījums nosaka, ka plānotā tiesību akta mērķim ir 

jābūt, tuvinot tiesību aktus, tik tiešām palīdzēt darbiniekiem, topošajiem uzņēmējiem un 

pakalpojumu sniedzējiem pārcelties no izcelsmes valsts uz mērķa valsti, tādējādi uzlabojot 

pārrobežu darbību veikšanu.  Ir jābūt pozitīvai ietekmei uz iekšējo tirgu.  Mobilitāti 

pašnodarbinātajiem un darbiniekiem nodrošina direktīva par profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu. Tādējādi nav vajadzības pēc mobilitātes nodrošināšanas. Eiropas likumdevējs 

Atzīšanas direktīvas 59. panta 3. punktā jau ir noteicis proporcionalitātes kritērijus, kuri tika 

izstrādāti Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā.  

5. Izvēlētā juridiskā pamata mērķis ir pārvarēt pieļaujamos šķēršļus esošajos valsts 

tiesību aktos ar atzīšanas vai valsts tiesību aktu koordinācijas palīdzību juridiskās noteiktības 

interesēs. Proporcionalitātes pārbaudes judikatūras kodifikācija direktīvā nesniedz nekādu 

pievienoto vērtību un, kaut arī tā kalpo pamatbrīvību ierobežojumu pārbaudes saskaņošanai, 

tā nenoved pie to novēršanas.  Tādēļ ierosinātie saistošie noteikumi neattiecas uz juridiskā 

pamata mērķi.  

6. Saskaņā ar LES 5. panta 3. punktu, jomās, kuras nav tās ekskluzīvā kompetencē, ES 

rīkojas tikai atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja dalībvalstis paredzētās darbības mērķus nevar 
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pietiekami labi sasniegt ne centrālā, nedz arī reģionālā un vietējā līmenī, bet ierosinātās 

darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī. Esošajā Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūrā un direktīvas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 59. panta 

3. punktā jau pastāv vienots ES tiesiskais regulējums valstu profesiju regulējumu 

proporcionalitātes pārbaudei.  Atbilstība minētajai judikatūrai var tikt pietiekami nodrošināta 

arī valsts līmenī.  

7. Saskaņā ar LES 5. panta 4. punktā paredzēto proporcionalitātes principu, ES rīcības 

saturam un veidam vajadzētu būt samērīgam ar Līgumu mērķu sasniegšanai nepieciešamo. 

8. Bundesrāts apšauba, ka ES mēroga proporcionalitātes pārbaudes noteikšana pirms 

jauna valsts profesiju regulējuma pieņemšanas vai pirms esošo regulējumu, un attiecīgi arī 

paredzētās metodoloģijas grozīšanas, ir saturiski samērīga, un, it īpaši, vai tā ir vajadzīga un 

nepieciešama.  Proporcionalitātes princips ir kodificēts gan ES Līgumos, gan ES tiesību aktos. 

Saskaņā ar LESD 2. un 5. pantu, tas jau darbojas kā tiesiskuma principa sastāvdaļa.  Esošo un 

nākotnes profesiju regulējumu proporcionalitātes pārbaude Vācijā (tāpat kā citās dalībvalstīs) 

tiek veikta, balstoties uz konstitucionālajiem apsvērumiem.  

9. Ar konkrēto direktīvas priekšlikumu, tik detalizēti nosakot pārbaudes kritērijus, tiek 

uzskatāmi neievērota Eiropas Savienības Tiesas iedibinātā judikatūra. Nav nedz nepieciešami, 

nedz arī lietderīgi ar direktīvu noteikt papildu prasības proporcionalitātes pārbaudei, un tas ir 

arī pretrunā pašas direktīvas mērķim nodrošināt valstu iestādēm iespēju vieglāk veikt šādu 

pārbaudi. 

10. Turklāt Vācijas Bundesrāts uzskata, ka būtu jāapsver arī citi, dalībvalstu tiesības 

mazāk ierobežojoši pasākumi nekā akta pieņemšana (brīvprātīgā pašregulācija utt.). Saskaņā 

ar spēkā esošajiem tiesību aktiem proporcionalitātes pārbaude jau šobrīd tiek veikta ikreiz, 

kad tiek pieņemts vai grozīts profesiju regulējums. Deregulācijas un birokrātijas mazināšanas 

apstākļos nav saprotams, kāpēc būtu nepieciešamas pārbaudēm un visaptverošiem 

metodoloģijas aprakstiem izvirzītas detalizētas prasības. Ar tām saistītais milzīgais 

apgrūtinājums neattaisno iespējamos ieguvumus.  Pēc Eiropas Padomes 2015. gada februāra 

pieprasījuma, esošais ES tiesiskais regulējums un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra par 

proporcionalitātes pārbaudi varētu arī būt pieejami valsts iestādēm kā (juridiski nesaistošas) 

vadlīnijas, lai atvieglotu proporcionalitātes pārbaudi. Efektīva dalībvalstu likumdošanas 

pārbaude un, sekojoši, atbilstība proporcionalitātes principam var tikt sasniegta caur esošiem 

kontroles mehānismiem (piemēram, izmēģinājuma procedūrām un valsts pienākumu 

neizpildes procedūrām). Arī no šī viedokļa jaunas, atsevišķas direktīvas pieņemšana nav 

nepieciešama.  


