
 

NP\1121769SK.docx  PE602.796v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

30.3.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko nemeckej Spolkovej rady k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Nemecká Spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 

pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Spolková rada 

Dokument 45/17 

10. 3. 2017 

Rozhodnutie 

Spolkovej rady 

 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej 

regulácie povolaní 

COM(2016)0822 

 

Spolková rada na svojom 954. zasadnutí 10. marca 2017 prijala v súlade s článkom 12 písm. 

b) Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) toto stanovisko: 

 

1. Spolková rada zastáva názor, že plánované vytvorenie opatrení na úrovni EÚ na test 

proporcionality pred prijatím novej vnútroštátnej regulácie povolaní alebo pred zmenou 

existujúcej regulácie vo forme smernice zasahuje do vnútroštátneho zvrchovaného práva a nie 

je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

2. Vyslovuje pochybnosť, či je návrh smernice založený na právnom základe potrebnom 

pre činnosť EÚ. Výhrady týkajúce sa subsidiarity v zmysle článku 12 písm. b) ZEÚ zahŕňajú 

takisto otázku právomoci EÚ – pozri stanovisko Spolkovej rady z 9. novembra 2007, BR-

dokument 390/07 (rozhodnutie), bod 5, z 26. marca 2010, BR-dokument 43/10 (rozhodnutie), 

bod 2, a zo 16. decembra 2011, BR-dokument 646/11 (rozhodnutie), bod 2. 

3. Návrh predstavuje zásah do práva členských štátov na reguláciu regulovaných 

povolaní. Je na každom členskom štáte, aby zaviedol pravidlá prístupu k povolaniu alebo jeho 

výkonu, pokiaľ sa dodržiavajú zásady nediskriminácie a proporcionality. EÚ v tejto oblastí 

nemá plnú legislatívnu a harmonizačnú kompetenciu. 

4. Komisia sa vo svojom návrhu odvoláva na článok 46, článok 53 ods. 1 a článok 62 

ZFEÚ. Podmienkou pri zvolenom právnom základe je, aby cieľom plánovaného aktu bolo 

zamestnancom, záujemcom o pobyt a poskytovateľom služieb uľahčiť pomocou 

legislatívneho zosúladenia prechod z krajiny pôvodu do cieľovej krajiny a tým zlepšiť 

vykonávanie cezhraničných činností. Je potrebný pozitívny vplyv na vnútorný trh. Mobilitu 

samostatne zárobkovo činných osôb a zamestnancov zabezpečí smernica o uznávaní 

odborných kvalifikácií. Ďalšia činnosť na zabezpečenie mobility teda nie je potrebná. 

Európsky zákonodarca už v článku 59 ods. 3 smernice o uznávaní uviedol kritériá 

proporcionality, ktoré vychádzajú z judikatúry Súdneho dvora EÚ. 

5. Cieľom zvoleného právneho základu je v záujme zabezpečenia právnej istoty 

prekonať povolené výnimky vznikajúce vo vnútroštátnom práve pomocou jeho uznávania, 

príp. koordinácie. Kodifikácia judikatúry o teste proporcionality v podobe smernice nemá 

žiadnu pridanú hodnotu a prinajlepšom vedie k zjednoteniu preskúmavania výnimiek zo 

základných slobôd, no nie k ich prekonaniu. Preto cieľ právneho základu nepokrýva 

navrhované záväzné pravidlá. 

6. Podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 

právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské 

štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ale z dôvodov 

rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. 
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Ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ a článok 59 ods. 3 smernice o uznávaní odborných 

kvalifikácií už dnes tvoria jednotný právny rámec EÚ na posudzovanie proporcionality 

regulácie povolaní v jednotlivých členských štátoch. Dodržiavanie tejto judikatúry je možné 

dostatočne zabezpečiť aj na vnútroštátnej úrovni. 

7. Podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ si rešpektovanie zásady proporcionality vyžaduje, aby 

obsah a forma činnosti EÚ neprekračovali rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov 

zmlúv. 

8. Spolková rada si nemyslí, že vytvorenie opatrení na úrovni EÚ na test proporcionality 

pred prijatím novej vnútroštátnej regulácie povolaní alebo pred zmenou existujúcej regulácie 

a metodika predpísaná v rámci týchto pravidiel sú obsahovo proporcionálne, obzvlášť 

potrebné a primerané. Zásada proporcionality je uzákonená v zmluvách aj právnych 

predpisoch EÚ. Uplatňuje sa už ako súčasť hmotnoprávnej zásady právneho štátu podľa 

článkov 2 a 5 ZFEÚ. Posudzovanie proporcionality existujúcej a budúcej regulácie povolaní 

sa už v Nemecku (rovnako ako v iných členských štátoch EÚ) vykonáva z ústavných 

dôvodov. 

9. Tento návrh smernice so svojimi nadmieru podrobnými ustanoveniami o testovaní 

navyše jednoznačne prekračuje rámec ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 

Vymedzenie dodatočných požiadaviek na test proporcionality prostredníctvom smernice nie 

je potrebné ani primerané a nie je v súlade s cieľom smernice, ktorým je uľahčiť 

vnútroštátnym orgánom vykonávanie testu proporcionality. 

10. Spolková rada sa domnieva, že do úvahy by prichádzali aj iné opatrenia než prijatie 

právneho aktu, ktoré by menej obmedzovali právomoci členských štátov (napr. dobrovoľná 

samoregulácia atď.). Už na základe platných právnych predpisov sa test proporcionality 

vykonáva pri každom prijatí a každej zmene regulácie povolaní. V období deregulácie a 

znižovania byrokratického zaťaženia sú podrobné predpisy o teste a jeho metodike 

nepochopiteľné. S tým spojené obrovské výdavky nezodpovedajú potenciálnemu využitiu. 

Existujúci právny rámec EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti testu 

proporcionality by sa mohli sprístupniť vnútroštátnym orgánom – ako to vo februári 2015 

požadovala Európska rada – aj v podobe (právne nezáväzného) usmernenia s cieľom uľahčiť 

test proporcionality. Efektívne preskúmanie právnych predpisov členských štátov a teda aj 

dodržiavanie zásady proporcionality sa dá dosiahnuť už existujúcimi kontrolnými 

mechanizmami (napr. pilotným postupom a postupom v prípade nesplnenia povinnosti). 

Prijatie novej samostatnej smernice teda ani z tohto hľadiska nie je potrebné. 


