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SUBSIDIARITATE 

Subiect: Aviz motivat al Consiliului Federal al landurilor Germaniei (Bundesrat) privind 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la profesii 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Bundesratul german a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Consiliul Federal al landurilor 

Documentul 45/17 

10.3.17 

Decizie 

a Bundesratului 

 

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test 

de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii 

COM(2016)0822 

 

În ședința sa nr. 954 din 10 martie 2017, Bundesratul, în conformitate cu articolul 12 litera (b) 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, a decis următoarele: 

 

1. Bundesratul este de părere că noile etaloane prevăzute la nivelul UE pentru verificarea 

proporționalității înainte de adoptarea unor noi reglementări naționale sau de modificarea 

reglementărilor existente referitoare la profesii, propuse sub forma unei directive, reprezintă o 

încălcare a competențelor suverane și contravin principiilor subsidiarității și proporționalității. 

2. El se îndoiește că propunerea de directivă se bazează pe un temei juridic care să 

reclame luarea de măsuri la nivelul UE. Formularea unei obiecții pentru nerespectarea 

principiilor subsidiarității, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE, privește, de 

asemenea, chestiunea competenței UE – a se compara cu avizele Bundesratului din 9 

noiembrie 2007, Doc. nr. 390/07 (Decizie), punctul 5 și din 26 martie 2010, Doc. nr. 43/10 

(Decizie), punctul 2, precum și din 16 decembrie 2011 Doc. nr. 646/11 (Decizie), punctul 2. 

3. Propunerea reprezintă o imixtiune în dreptului statelor membre de organizare a 

profesiilor reglementate. Este la latitudinea fiecărui stat membru să adopte reglementări 

privind accesul la o profesie sau exercitarea acesteia, atât timp cât sunt respectate principiile 

nediscriminării și proporționalității. În acest domeniu UE nu dispune de competențe largi de 

legiferare și armonizare. 

4. Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 46, pe articolul 53 alineatul (1) și pe 

articolul 62 din TFUE. O condiție prealabilă pentru alegerea acestui temei juridic este ca actul 

legislativ prevăzut să aibă efectiv obiectivul de a le ușura lucrătorilor și lucrătoarelor, firmelor 

care doresc să își implanteze sucursale sau furnizorilor de servicii, prin intermediul 

armonizării juridice, trecerea din statul membru de origine în statul membru de destinație, 

intensificând, astfel, activitățile transfrontaliere. Trebuie să se vadă un efect pozitiv asupra 

pieței interne. Mobilitatea lucrătorilor independenți și a angajaților dependenți este garantată 

de directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. De aceea, nu este nevoie de nimic 

în plus pentru asigurarea mobilității. Legiuitorul european a stabilit deja la articolul 59 

alineatul (3) din Directiva privind recunoașterea calificărilor criteriile de proporționalitate, 

care au fost dezvoltate în jurisprudența CEJ. 

5. Obiectivul temeiului juridic ales este acela de a depăși, cu ajutorul recunoașterii sau 

coordonării dispozițiilor de drept intern, barierele care mai sunt încă permise de dreptul 

național, în interesul siguranței juridice. O codificare a jurisprudenței legate de verificarea 

proporționalității în cadrul unei directive nu aduce nicio valoare adăugată și chiar dacă ajută la 

unificarea verificării barierelor în calea libertăților fundamentale, nu contribuie la surmontarea 

lor. Reglementarea cu caracter obligatoriu propusă nu se încadrează deci în obiectivul 
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temeiului juridic. 

6. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, în domeniile care nu sunt de 

competența sa exclusivă, Uniunea poate interveni numai dacă și în măsura în care obiectivele 

acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, 

nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor sau efectelor acțiunii propuse, pot fi 

realizate mai bine la nivelul Uniunii. Jurisprudența consacrată a CJUE și articolul 59 alineatul 

(3) din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale oferă deja un cadru juridic 

unitar la nivelul UE pentru verificarea proporționalității reglementărilor naționale în domeniul 

profesiilor. Respectarea acestei jurisprudențe poate fi asigurată suficient și la nivel național. 

7. În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din TUE, respectarea principiului 

proporționalității presupune că „acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește ceea ce 

este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor”. 

8. Bundesratul nu crede că stabilirea de noi etaloane la nivelul UE pentru verificarea 

proporționalității înainte de adoptarea unor noi reglementări naționale sau de modificarea 

reglementărilor existente referitoare la profesii și metoda prevăzută în acest scop sunt 

proporționale, cu adevărat necesare și adecvate. Principiul proporționalității este codificat atât 

în tratatele Uniunii, cât și în legislația UE. El își exercită efectul deja ca parte integrantă a 

principiului material al statului de drept potrivit articolelor 2 și 5 din TFUE. O verificare a 

proporționalității reglementărilor prezente și viitoare în domeniul profesiilor are deja loc în 

Germania (ca și în celelalte state membre ale UE) din rațiuni de drept constituțional. 

9. În plus, prin faptul că stabilește criterii de control extrem de detaliate, prezenta 

propunere de directivă depășește în mod evident cadrul jurisprudenței consacrate a CJUE. 

Stabilirea prin intermediul unei directive a unor exigențe suplimentare în materie de verificare 

a proporționalității nu este nici necesară, nici indicată, fiind incompatibilă cu obiectivul 

directivei de a facilita efectuarea acestor verificări de către autoritățile naționale. 

10. Bundesratul este de părere că ar putea fi luate în considerare și alte măsuri, care aduc 

mai puțin atingere drepturilor statelor membre decât o directivă (autoreglementarea voluntară 

etc.). Chiar și în conformitate cu legislația în vigoare se face o verificare a respectare a 

principiului proporționalității înainte de fiecare adoptare sau modificare a unui act normativ 

de reglementare a profesiilor. Într-o epocă a dereglementării și a reducerii birocrației 

dispozițiile detaliate în materie de verificări și instrucțiunile stufoase în materie de metodică 

sunt pur și simplu de neînțeles. În plus, eforturile pe care le presupun sunt mult prea mari față 

de eventualele beneficii. Cadrul juridic actual la nivelul UE și jurisprudența consacrată a 

CJUE în materie de verificare a proporționalității ar putea fi puse la dispoziția autorităților 

naționale și – așa cum a cerut Consiliul European în februarie 2015 – prin intermediul unei 

orientări (fără obligativitate juridică), care să ușureze verificările în materie de 

proporționalitate. O verificare efectivă a legislației statelor membre și implicit a respectării 

principiului proporționalității se poate face cu ajutorul mijloacelor de control actuale (ca de 

exemplu proiecte pilot și procedura de încălcare a dreptului comunitar). Adoptarea unei noi 

directive de sine stătătoare nu se justifică nici din această perspectivă. 


