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RÖVID INDOKOLÁS 

A javaslat sérti a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és az arányosság elvét. 

Az EUMSZ 46., 53. és 62. cikke nem biztosít megfelelő jogi alapot a szakmák új 

szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló irányelvre irányuló javaslat 

számára (COM(2016)0822). 

Mivel a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 46. cikke világossá 

teszi, hogy a munkavállalók szabad mozgása nem használható fel arra, hogy a szakmai 

képesítésekkel kapcsolatos hatáskörök a tagállamoktól a Bizottsághoz kerüljenek. 

Az EUMSZ 53. cikke, amely a képesítések kölcsönös elismerésének biztosításáról és az 

önfoglalkoztatáshoz való hozzáférést szabályozó jogszabályok koordinációjáról szól, nem 

hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy döntsön a szakmák új szabályozásának 

érvényességéről.  Különösen igaz ez az egészségügyre, az EUMSZ 53. cikkének (2) 

bekezdése értelmében. 

Az EUMSZ szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 62. cikke nem nyújt általános alapot arra, 

hogy megkérdőjelezzük a szakmai szabályozásokat a hozzáférést akadályozó tényezőkként 

kezelve azokat. 

Szubszidiaritás: 

A javaslat sérti az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése szerinti szubszidiaritási elvet, mivel 

aláássa a tagállamok hatáskörét a szabályozott szakmák és a szakmai képzések elismerése 

terén. Ennek oka az, hogy arra kötelezi a tagállamokat, hogy új szabályozott szakmák 

bevezetését vagy a régiek módosítását megelőzően indokolják az arányosságot a 

Bizottságnak.  

Ezeket a hatásköröket védi a jelenlegi 2005/36/EK irányelv. A tagállamok nemzeti szinten 

értékelik a szabályozott szakmák arányosságát, és erről tájékoztatják a Bizottságot, de mindez 

nem teszi kérdésessé a tagállamok szabályozáshoz való jogát. A jelenlegi helyzetben tehát a 

teszttel kapcsolatos bizonyítási teher a Bizottságra hárul, amely kötelezettségszegési eljárást 

indíthat vagy az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. A szóban forgó javaslat azonban 

valójában megfordítaná a bizonyítási terhet, ami jogellenes lenne. 

Arányosság:  

A javaslat sérti az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített arányosság elvét. Az 

arányossági teszt részletei túlságosan homályosak, 21 kritérium vonatkozik a célokra és az 

intézkedésekre, ahelyett hogy fogalommeghatározásokat rögzítenének, ami ráadásul a Bíróság 

meglévő ítélkezési gyakorlatának sem felel meg (lásd: a közérdekkel kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlatot). Egyértelmű, átlátható és konkrét kritériumok híján a tagállamok nehezen tudják 

megállapítani, megfelelnek-e a kritériumoknak. Ez a jogbiztonság biztosításához is fontos 

lenne. Az előzetes arányossági teszt ilyen feltételek mellett észszerűtlen módon korlátozná a 

tagállamok szabályozási képességét. 

Úgy tűnik, mintha a javaslat egyfajta bírósági arányossági tesztet vezetne be egy jogalkotási 

aktussal.  Semmi sem utal azonban arra, hogy a javasolt eljárás a jelenlegi rendelkezéseknél 
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hatékonyabb lenne a probléma kezelésében: hiszen nem változtat azokon a kritériumokon, 

amelyek alapján a Bíróságnak határoznia kell az új szabályozások arányosságáról.  

A Bizottság gazdasági akadályként tekint a szakmák szabályozására, és nem veszi figyelembe 

az ilyen szabályozásokat ihlető közérdeket (például egészségi és biztonsági megfontolásokat), 

amely hozzájárul a szolgáltatások minőségének és biztonságának szavatolásához. Nem veszi 

továbbá figyelembe azt sem, hogy a meglévő szabályozott szakmák miként kapcsolódnak a 

foglalkoztatás minőségét biztosító oktatási és szakképzési rendszerekhez.  

Azzal, hogy kizárólag gazdasági szempontú megközelítést alkalmaz, a jelenlegi javaslat 

abszurd helyzetet eredményezne, amelyben a munkavállalók mobilitása és a szolgáltatás 

szabadsága lebontaná a szakmai szabályozásokat, mivel így lehetne foglalkoztatási 

lehetőségeket biztosítani a mobil munkavállalók számára és garantálni a tisztességes belső 

piacot. 

Kérések:  

A Bizottságnak módjában áll értékelést és iránymutatást nyújtani a tagállamok számára, 

miután azonosította azokat a területeket, ahol a szakmai szabályozások esetleg sértik a 

hatályos uniós jogszabályokat. Ez jelenleg átlátható párbeszéd és a tagállamoknak adott 

egyértelmű iránymutatások és ajánlások révén történhet meg, teljes mértékben tiszteletben 

tartva az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát. Amennyiben fennáll a kockázat, hogy egy új 

rendelet sérti az uniós jogszabályokat, a Bizottság a meglévő eszközök alkalmazásával is 

képes betartatni az európai jogot. 

A tisztességes mobilitás támogatása érdekében a Bizottságnak inkább azt kellene 

megfontolnia, hogy más területeken van-e szükség további intézkedésekre, például a 

képesítések és készségek kölcsönös elismerése terén. 

 

****** 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását. 


