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2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

30.3.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije 

poklicev 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Nemški zvezni svet je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Zvezni svet 

Dokument 45/17 

10.3.2017 

Sklep 

Zveznega sveta 

 

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem 

nove regulacije poklicev 

COM(2016)0822 

 

Zvezni svet je na svoji 954. seji 10. marca 2017 v skladu s členom 12(b) PEU sprejel 

naslednje mnenje: 

 

1. Zvezni svet meni, da predvidena določitev meril za preskus sorazmernosti pred 

sprejetjem nove, nacionalne regulacije poklicev ali spremembo obstoječe regulacije v obliki 

direktive, ki bi veljala za vso EU, posega v nacionalne pristojnosti in zato ni v skladu z 

načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. 

2. Svet dvomi, da je predlog mogoče utemeljiti s pravno podlago, ki je potrebna za 

ukrepanje EU. Ugovor zoper kršitev načela subsidiarnosti v skladu s členom 12(b) PEU 

vključuje tudi vprašanje pristojnosti EU – v zvezi s tem prim. stališča Zveznega sveta z dne 9. 

novembra 2007, dokument Zveznega sveta 390/07 (sklep), točka 5, z dne 26. marca 2010, 

dokument Zveznega sveta 43/10 (sklep), točka 2, in z dne 16. decembra 2011, dokument 

Zveznega sveta 646/11 (sklep), točka 2. 

3. S predlogom se posega v pravico držav članic, da regulirajo regulirane poklice. Vsaka 

država članica ima pravico uvajati pravila in omejitve za začetek opravljanja ali opravljanje 

poklica, dokler ob tem upošteva načeli nediskriminacije in sorazmernosti. EU na tem 

področju nima širših zakonodajnih in usklajevalnih pristojnosti. 

4. Komisija utemeljuje predlog s členom 46, členom 53(1) in členom 62 PDEU. 

Predpostavka za izbrano pravno podlago je, da je namen načrtovanega pravnega akta dejansko 

delavcem, osebam, ki želijo začeti opravljati dejavnost, ali ponudnikom storitev olajšati 

menjavo države izvora s ciljno državo s pomočjo uskladitve zakonodaje in tako izboljšati 

opravljanje čezmejnih dejavnosti. Zato je potreben pozitiven učinek notranjega trga. 

Mobilnost samozaposlenih oseb in zaposlenih omogoča direktiva o priznavanju poklicnih 

kvalifikacij. Zato za zagotovitev mobilnosti ni potrebe po ukrepanju. Evropski zakonodajalec 

je v členu 59(3) direktive o priznavanju kvalifikacij že navedel merila o sorazmernosti, ki so 

se razvila v sodni praksi Sodišča Evropske unije. 

5. Namen izbrane pravne podlage je s pomočjo priznavanja oziroma uskladitve 

nacionalnega prava v interesu pravne varnosti premostiti ovire, ki so po nacionalnem pravu 

dovoljene. Kodifikacija sodne prakse pri preskusu sorazmernosti v okviru direktive ne prinaša 

dodane vrednosti in v najboljšem primeru služi poenotenju ocene omejitev temeljnih 

svoboščin, ne pa njihovi premostitvi. Zato predlagana zavezujoča ureditev ni v skladu s ciljem 

pravne podlage. 

6. Člen 5(3) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Unija v skladu z načelom 

subsidiarnosti na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, lahko deluje le, če in kolikor 

države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
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regionalni ali lokalni ravni, temveč se ti zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 

dosežejo na ravni Unije. Stalna sodna praksa Sodišča Evropske unije in člen 59(3) direktive o 

priznavanju poklicnih kvalifikacij že tvorita enoten pravni okvir EU za preskus sorazmernosti 

nacionalnih regulacij poklicev. Spoštovanje sodne prakse je mogoče v zadovoljivi meri 

zagotoviti tudi na nacionalni ravni. 

7. Spoštovanje načela sorazmernosti po členu 5(4) PEU pomeni, da ukrepi EU vsebinsko 

in formalno ne morejo presegati tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb. 

8. Zvezni svet dvomi, da sta določitev meril za preskus sorazmernosti pred sprejetjem 

nove, nacionalne regulacije poklicev ali spremembo obstoječe regulacije, ki bi veljala za vso 

EU, in s tem predpisana metodologija vsebinsko sorazmerni, predvsem pa potrebni in 

primerni. Načelo o sorazmernosti je kodificirano tako v pogodbah Unije kot tudi v zakonodaji 

EU. Svoj učinek kaže že kot sestavni del materialnega načela o pravni državi v skladu s 

členoma 2 in 5 PDEU. Preskus sorazmernosti obstoječe in prihodnje regulacije poklicev se v 

Nemčiji (kot tudi v drugih državah članicah EU) opravlja že zaradi ustavno pravnih razlogov. 

9. Ta predlog direktive s svojimi izredno podrobnimi merili za preskus jasno presega 

uveljavljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije. Opredelitev nadaljnjih zahtev pri preskusu 

sorazmernosti z direktivo ni niti potrebna niti ustrezna ter ni v skladu s ciljem direktive, katere 

namen je nacionalnim organom omogočati čim lažjo uresničitev tega preskusa. 

10. Zvezni svet je mnenja, da bi prišli v poštev tudi drugi ukrepi, ki manj posegajo v 

pravico držav članic kot pa sprejetje pravnega akta (prostovoljna samoregulacija itd.). Že po 

veljavnem pravu se pri sprejetju in vsaki spremembi regulacije poklica izvede preskus 

sorazmernosti. V času deregulacije in odprave birokracije ni mogoče razumeti podrobnih 

navodil za preskus in obsežnih napotkov glede metodologije. S tem povezani ogromni napor 

niso v sorazmerju z morebitno koristjo. Obstoječi pravni okvir EU in stalno sodno prakso 

Sodišča Evropske unije glede preskusa sorazmernosti bi lahko dali nacionalnim organom (kot 

je Evropski svet zahteval februarja 2015) na voljo tudi s (pravno nezavezujočo) smernico, da 

bi ta preskus olajšali. Učinkovit pregled zakonodaje države članice in s tem tudi spoštovanje 

načela sorazmernosti je mogoče doseči z obstoječimi mehanizmi nadzora (na primer pilotnimi 

postopki in postopki za ugotavljanje kršitev). Sprejetje nove samostojne direktive tudi s tega 

vidika ni potreben. 


