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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση παραβιάζει τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

Τα άρθρα 46, 53 και 62 της ΣΛΕΕ δεν παρέχουν επαρκή νομική βάση για την πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τον έλεγχο της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 

κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM(2016)822 final). 

Όπως διευκρινίζεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων, το άρθρο 46, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή αρμοδιοτήτων με 

αντικείμενο τα επαγγελματικά προσόντα. 

Το άρθρο 53 της ΣΛΕΕ, που αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και ο συντονισμός των νομοθεσιών που διέπουν την πρόσβαση σε 

μη μισθωτή δραστηριότητα, δεν παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να αποφασίζει επί του 

κύρους νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Τούτο αφορά ιδίως τον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης, βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

Το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, δεν παρέχει γενική βάση 

για να προσβάλλει κανείς τις ρυθμίσεις περί επαγγελματικής κατοχύρωσης με τον ισχυρισμό 

ότι αποτελούν εμπόδια στην πρόσβαση. 

Επικουρικότητα: 

Η πρόταση παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ 

διότι θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της αναγνώρισης των 

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Τούτο οφείλεται στο 

γεγονός ότι απαιτείται από τα κράτη μέλη να δικαιολογούν την αναλογικότητα στην Επιτροπή 

προτού μπορέσουν να θεσπίσουν νέα ή να τροποποιήσουν υφιστάμενα κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα.  

Οι αρμοδιότητες αυτές διασφαλίζονται βάσει της ισχύουσας οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Τα κράτη 

μέλη αξιολογούν την αναλογικότητα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων σε εθνικό 

επίπεδο και κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά τους 

να προβαίνουν στις επίμαχες ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης, ως εκ τούτου, 

το βάρος απόδειξης για τον έλεγχο το φέρει η Επιτροπή, η οποία μπορεί ακόμη να κινήσει 

διαδικασία επί παραβάσει ή να θέσει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση θα οδηγούσε σε de facto αντιστροφή του βάρους 

απόδειξης, γεγονός το οποίο θα ήταν παράνομο. 

Αναλογικότητα:  

Η πρόταση παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ. Οι 

όροι για την εφαρμογή του κριτηρίου της αναλογικότητας είναι υπερβολικά αόριστοι, με 21 

κριτήρια να περιγράφουν τις σχέσεις των στόχων και των μέτρων χωρίς να διατυπώνονται 

ορισμοί, ενώ μάλιστα τα εν λόγω κριτήρια δεν αντιστοιχούν στην ισχύουσα νομολογία του 

ΔΕΕ (πρβλ. σχετικά με το δημόσιο συμφέρον). Ελλείψει σαφών, διαφανών και συγκεκριμένων 

κριτηρίων, είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη να ελέγχουν κατά πόσο πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις. Τούτο θα ήταν σημαντικό για την προάσπιση της ασφάλειας δικαίου. Ο εκ των 

προτέρων έλεγχος αναλογικότητας, υπό τις συνθήκες αυτές, δημιουργεί υπέρμετρο βάρος για 

τις κανονιστικές τους δυνατότητες. 

Η πρόταση φαίνεται να θεσπίζει ένα είδος ελέγχου που προσομοιάζει με τον έλεγχο του ΔΕΕ 

για την αναλογικότητα των νομοθετικών πράξεων.  Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η 

προτεινόμενη διαδικασία θα ήταν πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του εν λόγω 

ζητήματος σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, από τη στιγμή που δεν θα αλλάξουν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων το ΔΕΕ καλείται να αποφασίζει επί της αναλογικότητας των νέων 

ρυθμίσεων.  

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει την κατοχύρωση των επαγγελμάτων ως έναν οικονομικό φραγμό, 

που δεν λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον (όπως ζητήματα που αφορούν την υγεία και 

την ασφάλεια), το οποίο διαπνέει το εν λόγω είδος νομοθετικών ρυθμίσεων και συνεισφέρει 

στην προάσπιση της ποιότητας και της ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν 

λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα υφιστάμενα νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα συνδέονται με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα επαγγελματικής 

κατάρτισης που εξασφαλίζουν την ποιότητα της απασχόλησης.  

Με την υιοθέτηση μιας αμιγώς οικονομικής σκοπιάς, η υφιστάμενη πρόταση δημιουργεί μια 

παράλογη κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας η κινητικότητα των εργαζομένων και η ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται την κατάργηση της κατοχύρωσης των επαγγελμάτων, ενώ 

τούτη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης για τους 

μετακινούμενους εργαζομένους και με μια δίκαιη εσωτερική αγορά. 

Απαιτήσεις:  

Η Επιτροπή έχει το περιθώριο να παράσχει αξιολόγηση και καθοδήγηση στα κράτη μέλη αφού 

προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους η νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων ενδέχεται 

να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί, επί του παρόντος, 

μέσω διαφανούς διαλόγου και σαφών κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων προς τα κράτη 

μέλη, τα οποία λαμβάνουν πλήρως υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία και τη νομολογία του 

ΔΕΕ. Εάν υπάρχει κίνδυνος η νέα κατοχύρωση να παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ, τα 

υφιστάμενα μέσα παρέχουν στην Επιτροπή επαρκή μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. 

Προκειμένου να στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αντ’ αυτού 

κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σε άλλους τομείς, όπως η αμοιβαία αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. 

****** 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 

Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει 

την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής. 


