
 

PA\1131028PL.docx  PE608.086v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
 

2016/0404(COD) 

13.7.2017 

PROJEKT OPINII 

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji 

dotyczących zawodów 

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Paloma López Bermejo 

 

  



 

PE608.086v01-00 2/4 PA\1131028PL.docx 

PL 

PA_Legrej 



 

PA\1131028PL.docx 3/4 PE608.086v01-00 

 PL 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek dotyczący rozporządzenia narusza zasady przyznania kompetencji, 

pomocniczości i proporcjonalności. 

Artykuły 46, 53 i 62 TFUE nie stanowią wystarczającej podstawy prawnej dla wniosku 

dotyczącego dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych 

regulacji dotyczących zawodów (COM(2016)822final). 

Zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych art. 46 

dotyczący swobodnego przepływu pracowników nie może być wykorzystywany do 

przeniesienia kompetencji w zakresie kwalifikacji zawodowych z państw członkowskich na 

Komisję. 

Art. 53 TFUE, w sprawie konieczności zapewnienia wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz 

koordynacji przepisów regulujących dostęp do działalności na własny rachunek, nie daje 

Komisji uprawnień do stanowienia o ważności nowych regulacji dotyczących zawodów. 

Odnosi się to szczególnie do opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 53 ust. 2 TFUE. 

Art. 62 TFUE, dotyczący swobody świadczenia usług, nie daje ogólnych podstaw do 

zakwestionowania regulacji dotyczących zawodów jako barier w dostępie. 

Pomocniczość: 

Wniosek narusza zasadę pomocniczości art. 5 ust. 3 TUE, ponieważ wchodzi w kompetencje 

państw członkowskich w dziedzinie uznawania zawodów regulowanych i szkoleń 

zawodowych. Dzieje się tak, ponieważ państwa członkowskie są zobowiązane do uzasadnienia 

proporcjonalności przed Komisją, zanim będą mogły ustanawiać nowe bądź dokonywać 

zmiany istniejących zawodów regulowanych.  

Kompetencje te są chronione na mocy obowiązującej dyrektywy 2005/36/WE. Państwa 

członkowskie dokonują oceny proporcjonalności zawodów regulowanych na szczeblu 

krajowym i powiadamiają o tym Komisję, nie naruszając przy tym swych praw do regulacji. W 

obecnych ramach prawnych ciężar dowodu dotyczącego analizy pomocniczości spoczywa na 

Komisji, która zachowuje prawo do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego lub wniesienia sprawy do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast proponowany wniosek odwróciłby de facto 

ciężar dowodu, co byłoby niezgodne z prawem. 

Proporcjonalność:  

Wniosek narusza zasadę proporcjonalności art. 5 ust. 4 TUE. Warunki analizy 

proporcjonalności są zdefiniowane w sposób zbyt ogólnikowy; w ramach 21 kryteriów opisano 

związki pomiędzy celami i środkami bez podania definicji, poza tym ww. kryteria nie 

odpowiadają obowiązującemu orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości (por. orzecznictwo w 

zakresie interesu publicznego). Z uwagi na brak jasnych, przejrzystych i konkretnych kryteriów 

państwom członkowskim trudno będzie sprawdzić, czy spełniają one kryteria, czy też nie. 

Miałoby to również istotny wpływ na zapewnienie pewności prawa. Analiza proporcjonalności 

przeprowadzana ex ante stanowi  w tych warunkach nieuzasadnione obciążenie dla zdolności 

państw członkowskich do regulacji. 
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Zamierzeniem wniosku wydaje się być ustanowienie analizy proporcjonalności na wzór analizy 

przeprowadzanej przez Trybunał Sprawiedliwości w procesie ustawodawczym.  Jednak nic nie 

wskazuje na to, że zaproponowana procedura będzie bardziej skuteczna w rozwiązywaniu tego 

problemu niż obowiązujące obecnie przepisy, ponieważ kryteria, na podstawie których 

Trybunał Sprawiedliwości decyduje o proporcjonalności nowych przepisów, nie ulegają 

zmianie.  

Komisja traktuje regulację zawodów jako barierę ekonomiczną, nie uwzględniając względów 

interesu publicznego (np. zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa), które stanowią inspirację dla 

tego rodzaju prawodawstwa i przyczyniają się do ochrony jakości i bezpieczeństwa w obszarze 

świadczenia usług. Co więcej, nie wzięto pod uwagę związków między zawodami 

regulowanymi obecnie a systemami kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniającymi 

jakość zatrudnienia.  

Z uwagi na przyjęcie podejścia czysto ekonomicznego, obecny wniosek prowadzi do 

absurdalnej sytuacji, w której swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług 

pociągają za sobą zniesienie regulacji zawodowych, podczas gdy te ostatnie są przecież 

integralnym elementem zapewniania możliwości zatrudnienia pracownikom mobilnym i 

sprawiedliwego rynku wewnętrznego. 

Wnioski:  

Komisja dysponuje środkami, które pozwalają – po zidentyfikowaniu obszarów, w których 

przepisy dotyczące zawodów mogą być niezgodne z obowiązującym prawodawstwem UE – 

zapewnić ocenę i wytyczne dla państw członkowskich. Może tego dokonać obecnie za pomocą 

przejrzystego dialogu i jasnych wytycznych i zaleceń dla państw członkowskich, które w pełni 

uwzględniają istniejące prawodawstwo i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. W 

przypadku ryzyka, iż nowe rozporządzenie narusza przepisy UE, obowiązujące instrumenty 

zapewniają Komisji środki wystarczające do egzekwowania przestrzegania prawa 

europejskiego. 

Aby wesprzeć sprawiedliwą mobilność, Komisja powinna raczej zastanowić się, czy konieczne 

są dalsze działania w innych dziedzinach, takich jak wzajemne uznawanie kwalifikacji i 

umiejętności. 

****** 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów, przedmiotowo właściwej dla tej sprawy, o zaproponowanie 

odrzucenia wniosku Komisji. 


