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Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal alemão sobre a proposta de diretiva 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de proporcionalidade a 

realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Conselho Federal alemão procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 

proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

Conselho Federal 

Documento 45/17 

10.3.17 

Decisão 

do Conselho Federal 

 

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de 

proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões 

COM(2016)0822 

 

O Conselho Federal alemão, na sua 954.ª sessão, em 10 de março de 2017, emitiu, nos termos 

do artigo 12.º, alínea b), do TUE, o seguinte parecer: 

 

1. O Conselho Federal alemão considera que a estipulação de critérios prevista a nível 

europeu para o teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova 

regulamentação nacional das profissões ou de alterações à regulamentação existente sob a 

forma de diretiva constitui uma interferência nos direitos de soberania nacionais e não está em 

consonância com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

2. Questiona se a proposta de diretiva se fundamenta na base jurídica necessária para 

uma intervenção da UE. Uma objeção por não conformidade com o princípio da 

subsidiariedade, nos termos do artigo 12.º, alínea b), do TUE, engloba também a questão da 

competência da UE (comparar a este respeito os pareceres do Conselho Federal de 9 de 

novembro de 2007, Documento 390/07 do Conselho Federal (decisão), n.º 5, de 26 de março 

de 2010, Documento 43/10 do Conselho Federal (decisão), n.º 2, de 16 de dezembro de 2011, 

Documento 646/11 do Conselho Federal (decisão), n.º 2). 

3. A proposta implica uma violação do direito dos Estados-Membros de regulamentação 

dos serviços profissionais. Cabe a cada Estado-Membro impor a regulamentação para o 

acesso ou o exercício de uma profissão, desde que os princípios da não discriminação e da 

proporcionalidade sejam respeitados. A UE não dispõe de competência legislativa e de 

harmonização abrangente nesta matéria. 

4. A Comissão fundamentou a sua proposta no artigo 46.º, no artigo 53.º, n.º 1, e no 

artigo 62.º do TFUE. A condição prévia para a base jurídica escolhida é que o ato proposto 

tenha efetivamente por finalidade facilitar a transição do país de origem para o país de destino 

aos trabalhadores, às pessoas que se pretendem estabelecer ou aos prestadores de serviços, 

através da aproximação das legislações, bem como melhorar o exercício das atividades 

transfronteiras. O ato deve surtir um efeito positivo no mercado interno. Contudo, a 

mobilidade dos trabalhadores assalariados e não assalariados é assegurada através da Diretiva 

relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Por conseguinte, não é necessária 

qualquer outra ação para assegurar a mobilidade. No artigo 59.º, n.º 3, da referida diretiva, o 

legislador europeu já identificou os critérios de proporcionalidade formulados pela 

jurisprudência do TJUE. 

5. A base jurídica escolhida visa ultrapassar as barreiras existentes admissíveis na 

legislação nacional, através do reconhecimento e coordenação do direito nacional no interesse 

da segurança jurídica. Uma codificação da jurisprudência para o teste de proporcionalidade no 

âmbito de uma diretiva não traz qualquer valor acrescentado e serve, quando muito, para 
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harmonizar a verificação dos limites às liberdades fundamentais, mas não conduz à sua 

superação. Por conseguinte, a abordagem vinculativa proposta não se encontra abrangida pelo 

objetivo da base jurídica. 

6. Nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, nos domínios que não sejam da sua 

competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação 

considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao 

nível central como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos 

efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Com a 

jurisprudência constante do TJUE e o artigo 59.º, n.º 3, da Diretiva relativa ao reconhecimento 

das qualificações profissionais, existe já legislação europeia uniforme quanto à avaliação da 

proporcionalidade da regulamentação das profissões a nível nacional. A conformidade com a 

referida jurisprudência pode também ser suficientemente garantida a nível nacional. 

7. O cumprimento do princípio da proporcionalidade impõe, nos termos do artigo 5.º, 

n.º 4, do TUE, que o conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário 

para alcançar os objetivos dos Tratados. 

8. O Conselho Federal questiona se a estipulação de critérios a nível europeu para o teste 

de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação nacional ou de 

alterações à regulamentação existente, bem como a metodologia prevista para esse efeito, são 

essencialmente proporcionadas, nomeadamente necessárias e adequadas. O princípio da 

proporcionalidade encontra-se codificado tanto nos Tratados da União como na legislação 

comunitária. Os seus efeitos constituem já parte integrante do princípio material do Estado de 

direito, nos termos do artigo 2.º e do artigo 5.º do TFUE. Já existe na Alemanha (bem como 

noutros Estados-Membros), por razões constitucionais, um teste à proporcionalidade da 

regulamentação atual e futura das profissões. 

9. Com os seus critérios de análise extremamente pormenorizados, a presente proposta 

de diretiva ultrapassa claramente a jurisprudência constante do TJUE. A determinação de 

mais critérios para um teste de proporcionalidade através de uma diretiva não se afigura 

necessária nem adequada, não sendo também compatível com o objetivo da diretiva de 

facilitar a avaliação da proporcionalidade por parte das autoridades nacionais. 

10. O Conselho Federal considera que também poderiam ser tidas em consideração outras 

medidas (autorregulação voluntária, etc.) menos drásticas para os direitos dos 

Estados-Membros do que a adoção de um ato jurídico. Nos termos do direito aplicável, já é 

realizado um teste de proporcionalidade em cada aprovação ou alteração a regulamentação 

das profissões. Na era da desregulamentação e da eliminação da burocracia, não se 

compreende a razão da inclusão de critérios de teste pormenorizados e de disposições 

abrangentes sobre a metodologia. O enorme esforço associado a estas medidas não é, de modo 

algum, proporcional aos eventuais benefícios. A legislação comunitária em vigor e a 

jurisprudência constante do TJUE relativas ao teste de proporcionalidade podem igualmente 

ser disponibilizadas às autoridades nacionais, conforme solicitado pelo Conselho Europeu em 

fevereiro de 2015, através de orientações (não vinculativas), a fim de facilitar o teste de 

proporcionalidade. Um reexame eficaz da legislação dos Estados-Membros e, por extensão, a 

conformidade com o princípio da proporcionalidade podem ser concretizados através dos 

mecanismos de controlo existentes (como, por exemplo, processos-piloto e processos por 

infração). A adoção de uma nova diretiva distinta também não se afigura necessária deste 

ponto de vista. 


