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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea de regulament încalcă principiile atribuirii, subsidiarității și 

proporționalității. 

Articolele 46, 53 și 62 din TFUE nu oferă un temei juridic suficient pentru propunerea de 

directivă privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la profesii (COM(2016)822 final). 

Așa cum se precizează clar în Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 

profesionale, articolul 46, privind libera circulație a lucrătorilor, nu poate fi utilizat pentru a 

transfera competențe cu privire la calificarea profesională de la statele membre către Comisie. 

Articolul 53 din TFUE, cu privire la necesitatea de a garanta recunoașterea reciprocă a 

calificărilor și coordonarea actelor cu putere de lege care reglementează accesul la activități 

independente, nu conferă Comisiei competența de a decide cu privire la valabilitatea unor noi 

reglementări referitoare la profesii. Acest lucru este valabil în special în domeniul asistenței 

medicale, în temeiul articolului 53 alineatul (2) din TFUE. 

Articolul 62 TFUE, privind libertatea de a presta servicii, nu oferă o bază generală pentru a 

contesta reglementările profesionale, tratându-le ca pe niște obstacole în calea accesului. 

Subsidiaritate: 

Propunerea încalcă principiul subsidiarității stipulat la articolul 5 alineatul (3) din TUE întrucât 

subminează competențele statelor membre în domeniul recunoașterii profesiilor reglementate 

și al formării profesionale. Aceasta deoarece le impune statelor membre să justifice 

proporționalitatea în fața Comisiei înainte de a putea stabili noi profesii reglementate sau a le 

modifica pe cele existente.  

Aceste competențe sunt garantate în temeiul actualei Directive 2005/36/CE. Statele membre 

evaluează caracterul proporțional al profesiilor reglementate la nivel național și notifică 

Comisia în consecință, dreptul lor de a reglementa rămânând inatacabil. În prezent, prin urmare, 

sarcina probei pentru test îi revine Comisiei, care poate să inițieze o procedură privind 

încălcarea dreptului comunitar sau să aducă cazul în fața Curții Europene de Justiție. Cu toate 

acestea, prezenta propunere ar inversa, de facto, sarcina probei, ceea ce ar fi ilegal. 

Proporționalitate:  

Propunerea încalcă principiul proporționalității stipulat la articolul 5 alineatul (4) din TUE. 

Condițiile testului de proporționalitate sunt definite într-un mod prea vag, cu 21 criterii care 

descriu relația dintre obiective și măsuri, în loc să stabilească definiții, criterii care, în plus, nu 

corespund jurisprudenței CJUE existente (referitoare la interesul public). În lipsa unor criterii 

clare, transparente și concrete, statelor membre le este greu să verifice dacă îndeplinesc criteriile 

sau nu. Aceasta ar fi, de asemenea, important pentru a asigura securitatea juridică. În aceste 

condiții, un test de proporționalitate ex ante creează o sarcină excesivă asupra capacității lor de 

a reglementa. 

Propunerea pare să dezvolte un pseudo test de proporționalitate al CJUE într-un act legislativ. 

Dar nu există nicio indicație că procedura propusă ar fi mai eficace în a rezolva această 

problemă decât dispozițiile actuale: din moment ce nu va modifica criteriile pe baza cărora 



 

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

RO 

CJUE urmează să se pronunțe asupra proporționalității noilor reglementări.  

Comisia tratează reglementarea profesiilor ca pe o barieră de ordin economic, fără a lua în 

considerare interesul public (precum considerentele de sănătate și siguranță) care inspiră acest 

tip de legislație și care contribuie la garantarea calității și siguranței serviciilor prestate. În plus, 

ea nu ia în considerare modul în care profesiile reglementate existente sunt legate de sistemele 

educaționale și de formare profesională care asigură calitatea locurilor de muncă.  

Adoptând o perspectivă pur economică, propunerea actuală creează o situație în care, prin 

absurd, mobilitatea lucrătorilor și libertatea de a presta servicii implică dezmembrarea 

reglementărilor profesionale, în condițiile în care acestea din urmă sunt indispensabile pentru a 

garanta oportunități de muncă pentru lucrătorii mobili și o piață internă echitabilă. 

Solicitări:  

Comisia dispune de suficientă marja de manevră pentru a le oferi evaluări și îndrumări statelor 

membre, după ce identifică domeniile în care reglementările ar putea să încalce legislația UE 

în vigoare. Acest lucru poate fi realizat în prezent prin intermediul unui dialog transparent și al 

unor orientări și recomandări clare adresate statelor membre, care să țină seama pe deplin de 

legislația existentă și de jurisprudența CJUE. În cazul în care există riscul să apară noi 

reglementări care încalcă legislația UE, instrumentele existente îi oferă Comisiei suficiente 

măsuri pentru a impune respectarea legislației europene. 

Pentru a sprijini mobilitatea echitabilă, Comisia ar trebui, în schimb, să se gândească dacă sunt 

necesare măsuri suplimentare în alte domenii, cum ar fi recunoașterea reciprocă a calificărilor 

și a competențelor. 

****** 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să propună respingerea propunerii 

Comisiei. 


