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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta infringe os princípios da atribuição de competências, da subsidiariedade e da 

proporcionalidade. 

Os artigos 46.º, 53.º e 62.º do TFUE não proporcionam uma base jurídica suficiente para a 

proposta de diretiva relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de 

nova regulamentação das profissões (COM(2016)822 final). 

Como clarifica a Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações 

profissionais, o artigo 46.º, referente à livre circulação de trabalhadores, não pode ser utilizado 

para transferir as competências em matéria de qualificação profissional dos Estados-Membros 

para a Comissão. 

O artigo 53.º do TFUE, relativo à necessidade de assegurar o reconhecimento mútuo de 

qualificações e a coordenação das leis sobre o acesso ao trabalho independente, não confere à 

Comissão o poder de decidir sobre a validade da nova regulamentação das profissões. Este é 

particularmente o caso dos cuidados de saúde, com base no artigo 53.º, n.º 2, do TFUE.  

O artigo 62.º do TFUE, relativo à livre prestação de serviços, não proporciona uma base geral 

para impugnar as regulamentações profissionais ao qualificá-las como obstáculos ao acesso. 

Subsidiariedade: 

A proposta viola o princípio da subsidiariedade (artigo 5.º, n.º 3, do TUE), na medida em que 

compromete a competência dos Estados-Membros no domínio do reconhecimento das 

profissões regulamentadas e da formação profissional. Tal deve-se ao facto de exigir que os 

Estados-Membros justifiquem a proporcionalidade à Comissão antes de poderem estabelecer 

novas profissões regulamentadas ou alterar as já existentes.  

Estas competências encontram-se salvaguardadas ao abrigo da atual Diretiva 2005/36/CE. Os 

Estados-Membros avaliam a proporcionalidade das profissões regulamentadas a nível nacional 

e notificam a Comissão em conformidade, deixando o seu direito de regulamentação 

incontestado. Por conseguinte, no quadro atual, o ónus da prova referente ao teste recai sobre a 

Comissão, que pode ainda iniciar um procedimento por infração ou instaurar um processo junto 

do Tribunal de Justiça. No entanto, a atual proposta inverteria de facto o ónus da prova, o que 

seria ilegal. 

Proporcionalidade:  

A proposta viola o princípio da proporcionalidade (artigo 5.º, n.º 4, do TUE). As condições 

relativas ao teste de proporcionalidade são definidas de forma demasiado vaga, com 21 critérios 

que descrevem objetivos e medidas, em vez de estabelecer definições, e que, além disso, não 

correspondem à jurisprudência do TJE existente (cf. no interesse público). Na ausência de 

critérios claros, transparentes e concretos, os Estados-Membros têm dificuldade em verificar se 

preenchem os critérios ou não. Tal seria igualmente importante para assegurar a segurança 

jurídica. Nestas condições, um teste de proporcionalidade ex ante gera um encargo excessivo 

para a sua capacidade de regular. 

A proposta parece transformar um pseudo teste de proporcionalidade do TJE num ato 

legislativo.  No entanto, não há qualquer indicação de que o procedimento proposto fosse mais 
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eficaz na resolução deste problema do que as atuais disposições, uma vez que não iria alterar 

os critérios com base nos quais o TJE deve decidir sobre a proporcionalidade de novas 

regulamentações.  

A Comissão considera que a regulamentação das profissões constitui um obstáculo económico, 

sem ter em consideração o interesse público (como a saúde e a segurança) que inspira este tipo 

de legislação e que contribui para salvaguardar a qualidade e a segurança na prestação de 

serviços. Além disso, não tem em consideração a forma como as profissões regulamentadas já 

existentes estão relacionadas com os sistemas de educação e de formação profissional que 

asseguram a qualidade do emprego.  

Ao adotar uma perspetiva puramente económica, a atual proposta cria uma situação absurda em 

que a mobilidade dos trabalhadores e a liberdade de prestação de serviços implicam o 

desmantelamento das regulamentações profissionais, sendo estas determinantes para assegurar 

oportunidades de emprego para os trabalhadores móveis e um mercado interno equitativo. 

Exigências:  

Existe margem para que a Comissão proporcione uma avaliação e orientações aos Estados-

Membros após a identificação dos domínios em que as regulamentações profissionais podem 

estar a violar a legislação da UE em vigor. Atualmente, tal pode ser feito através de um diálogo 

transparente e de orientações e recomendações claras para os Estados-Membros, que tenham 

plenamente em conta a legislação em vigor e a jurisprudência do TJE. Caso haja o risco de a 

nova regulamentação violar a legislação da UE, os instrumentos existentes fornecem à 

Comissão medidas suficientes para assegurar a aplicação da legislação europeia. 

A fim de apoiar uma mobilidade equitativa, a Comissão deverá antes ponderar se são 

necessárias novas medidas noutros domínios, como o reconhecimento mútuo das qualificações 

e das competências. 

****** 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 

Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da 

proposta da Comissão. 


