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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności 

przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Niemiecki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Bundesrat 

Druk 45/17 

10.3.17 

Decyzja 

Bundesratu 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy 

proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów 

COM(2016)0822 

 

Na swoim 954. posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. Bundesrat przyjął zgodnie z art. 12 lit. 

b) TUE następującą opinię: 

 

1. Bundesrat jest zdania, że przewidywane zapisanie w formie dyrektywy 

ogólnounijnych norm analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych, krajowych 

regulacji dotyczących zawodów lub przed zmianą obowiązujących regulacji stanowi 

ingerencję w kompetencje krajowe i jest niezgodne z zasadami pomocniczości i 

proporcjonalności. 

2. Bundesrat ma wątpliwości co do tego, czy wniosek dotyczący dyrektywy opiera się 

faktycznie na podstawie prawnej niezbędnej do podjęcia działania przez UE. Zagadnienie 

zgodności z zasadą pomocniczości w oparciu o art. 12 lit. b) TUE obejmuje również kwestię 

kompetencji UE (por. opinie Bundesratu z dnia 9 listopada 2007 r. druk BR 390/07 (decyzja) 

pkt 5, z dnia 26 marca 2010 r. druk BR 43/10 (decyzja) pkt 2 oraz z dnia 16 grudnia 2011 r. 

druk BR 646/11 (decyzja) pkt 2). 

3. Wniosek oznacza ingerencję w prawo państw członkowskich do regulowania 

zawodów regulowanych.  Wprowadzanie przepisów regulujących dostęp do danego zawodu 

lub możliwość jego wykonywania leży w gestii poszczególnych państw członkowskich pod 

warunkiem poszanowania zasad niedyskryminacji i proporcjonalności. UE nie posiada w tym 

zakresie rozległych uprawnień do stanowienia i ujednolicania przepisów. 

4. Jako podstawę wniosku Komisja wskazuje art. 46, art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE. 

Warunkiem wybranej podstawy prawnej jest to, że planowany akt prawny musi mieć 

faktycznie na celu ułatwienie pracownikom, osobom pragnącym rozpocząć działalność lub 

usługodawcom – za pośrednictwem zbliżenia przepisów prawa – zmiany z państwa 

pochodzenia na państwo docelowe i tym samym usprawnienie prowadzenia działalności 

transgranicznej. Potrzebny jest pozytywny wpływ na rynek wewnętrzny. Mobilność osób 

prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników gwarantuje dyrektywa w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dlatego nie zachodzi potrzeba podjęcia 

działania w celu zapewnienia mobilności. Prawodawca europejski określił już kryteria 

proporcjonalności w art. 59 ust. 3 dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji, które zostały 

rozwinięte w orzecznictwie TSUE.  

5. Wybrana podstawa prawna ma na celu zniesienie ograniczeń, które dopuszcza prawo 

krajowe, w drodze uznania lub skoordynowania prawa krajowego z myślą o zwiększeniu 

pewności prawa. Skodyfikowanie orzecznictwa w sprawie analizy proporcjonalności w 

dyrektywie nie niesie ze sobą wartości dodanej i służy co najwyżej ujednoliceniu analizy 

ograniczeń podstawowych wolności, lecz nie prowadzi do ich zniesienia. W związku z tym 
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cel podstawy prawnej nie obejmuje proponowanej wiążącej regulacji. 

6. Na podstawie art. 5 ust. 3 TUE w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej 

kompetencji Unii, zgodnie z zasadą pomocniczości podejmuje ona działania tylko wówczas i 

tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w 

sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i 

regionalnym czy lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego 

działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. Istnieją już jednolite unijne 

ramy analizy proporcjonalności krajowych regulacji dotyczących zawodów  

w postaci utrwalonego orzecznictwa TSUE i art. 59 ust. 3 dyrektywy w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych. Przestrzeganie tego orzecznictwa można zagwarantować w 

dostatecznym stopniu również na szczeblu krajowym. 

7. Zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE poszanowanie zasady proporcjonalności wymaga, aby 

zakres i forma działania Unii nie wykraczały poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 

Traktatów. 

8. Bundesrat ma wątpliwości, czy określenie ogólnounijnych kryteriów analizy 

proporcjonalności przed przyjęciem nowych, krajowych regulacji dotyczących zawodów lub 

przed zmianą obowiązujących regulacji, jak i narzucona przy tym metodyka są 

proporcjonalne pod względem zakresu, zwłaszcza czy są niezbędne i odpowiednie. Zasada 

proporcjonalności jest skodyfikowana zarówno w unijnych Traktatach, jak i w 

prawodawstwie UE.  Jej działanie przejawia się już jako element materialnej koncepcji 

praworządności, o czym mowa w art. 2 i 5 TFUE. Proporcjonalność istniejących i przyszłych 

regulacji dotyczących zawodów jest już poddawana analizie w Niemczech (i w pozostałych 

państwach członkowskich UE) ze względów konstytucyjnych. 

9. Z uwagi na niezmiernie szczegółowe kryteria analizy przedmiotowy wniosek 

dotyczący dyrektywy wyraźnie wykracza poza utrwalone orzecznictwo TSUE. Określenie w 

dyrektywie jeszcze dalej idących wymogów, jakie powinna spełniać analiza 

proporcjonalności, nie jest ani niezbędne, ani odpowiednie, ani też zgodne z celem 

dyrektywy, która ma ułatwiać organom krajowym przeprowadzanie analizy 

proporcjonalności. 

10. Bundesrat jest zdania, że istnieją też inne środki niż przyjęcie aktu prawnego, które w 

mniejszym stopniu ingerują w uprawnienia państw członkowskich (np. dobrowolna 

samoregulacja). Analizę proporcjonalności przeprowadza się już na mocy obowiązującego 

prawa przy okazji przyjęcia i zmiany każdej regulacji dotyczącej zawodów. W czasach 

deregulacji i ograniczania biurokracji takie szczegółowe kryteria analizy i kompleksowe 

wytyczne dotyczące metodyki są niezrozumiałe. Związane z tym ogromne obciążenie jest 

nieproporcjonalne do ewentualnych korzyści. Istniejące unijne ramy prawne i utrwalone 

orzecznictwo TSUE w zakresie analizy proporcjonalności mogłyby zostać udostępnione 

organom krajowym – do czego w lutym 2015 r. wzywała Rada Europejska – również za 

pomocą (niewiążących prawnie) wytycznych, aby ułatwić przeprowadzanie analizy 

proporcjonalności. Skuteczną kontrolę ustawodawstwa państw członkowskich, a co za tym 

idzie przestrzegania zasady proporcjonalności, można osiągnąć za pośrednictwem 

istniejących mechanizmów kontroli (np. projektów pilotażowych i postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Przyjęcie nowej, odrębnej dyrektywy 

nie jest konieczne również z tego punktu widzenia. 


