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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

 Návrh je v rozpore so zásadami prenesenia právomocí, subsidiarity a proporcionality. 

V článkoch 46, 53 a 62 ZFEÚ sa neposkytuje dostatočný právny základ pre návrh smernice 

o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016)822 final). 

V smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa jasne uvádza, že článok 46 o 

voľnom pohybe pracovníkov sa nemôže použiť na presun kompetencií v oblasti odbornej 

kvalifikácie z členských štátov na Komisiu. 

V článku 53 ZFEÚ o potrebe zabezpečenia vzájomného uznávania kvalifikácií a koordinácie 

zákonov upravujúcich prístup k samostatnej zárobkovej činnosti sa nedáva Komisii právomoc 

rozhodovať o platnosti novej právnej úpravy o profesiách. To platí najmä v prípade zdravotnej 

starostlivosti v zmysle článku 53 ods. 2 ZFEÚ. 

V článku 62 ZFEÚ o slobodnom poskytovaní služieb sa neustanovuje všeobecný základ pre 

spochybňovanie predpisov v oblasti povolaní tým, že by sa považovali za prekážky prístupu. 

Subsidiarita: 

Návrh je porušením zásady subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ, keďže 

spochybňuje právomoc členských štátov v oblasti uznávania regulovaných povolaní a 

odborného vzdelávania. Dôvodom je skutočnosť, že ukladá členským štátom povinnosť 

odôvodniť pred Komisiou proporcionalitu ešte pred tým, ako zriadia nové alebo zmenia 

existujúce regulované povolania.  

Tieto právomoci sú zaručené v súčasnej smernici 2005/36/ES. Členské štáty vyhodnotia 

primeranosť regulovaných povolaní na vnútroštátnej úrovni a oznámia výsledok hodnotenia 

Komisii, čím ich právo na reguláciu ostáva nedotknuté. V zmysle súčasnej úpravy je preto 

dôkazné bremeno v prípade testu na Komisii, ktorá však môže začať postup v prípade 

nesplnenia povinnosti alebo vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie (SDEÚ). Súčasný 

návrh však by však de facto otočil dôkazné bremeno, čo by bolo protiprávne. 

Proporcionalita:  

Návrh je porušením zásady proporcionality podľa článku 5 ods. 4 Zmluvy o EÚ. Podmienky 

testu proporcionality sú vymedzené veľmi nejasne prostredníctvom 21 kritérií, ktoré namiesto 

stanovenia definícií opisujú vzťah cieľov a opatrení, čo zároveň nezodpovedá existujúcej 

judikatúre SDEÚ (pozri o verejnom záujme). Ak neexistujú jasné, transparentné a konkrétne 

kritériá, je pre členské štáty ťažké overiť, či ich spĺňajú alebo nie. Má to zásadný význam aj z 

hľadiska zabezpečenia právnej istoty. Za týchto podmienok predstavuje ex ante test 

proporcionality neprimeranú záťaž pre ich schopnosť regulácie. 

Zdá sa, že návrhom sa mení pseudo - SDEÚ - test proporcionality na legislatívny akt.  Nič však 

nenasvedčuje tomu, že by bol navrhovaný postup účinnejší v boji s týmto problémom ako 

súčasné ustanovenia: keďže sa ním nemenia kritériá, podľa ktorých rozhoduje o proporcionalite 

nových predpisov SDEÚ.  

Komisia sa k regulácii povolaní stavia ako k hospodárskej prekážke bez zohľadnenia verejného 

záujmu (napr. aspektov ochrany zdravia a bezpečnosti), ktorý je podnetom pre takýto druh 



 

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

SK 

právnych predpisov a prispieva k zabezpečeniu kvality a bezpečnosti pri poskytovaní služieb. 

Okrem toho neberie do úvahy spôsob, akým existujúce regulované profesie súvisia so 

systémami vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sú zárukou kvality pracovných miest.  

Zohľadňovaním výlučne hospodárskeho hľadiska vytvára súčasný návrh absurdnú situáciu, v 

ktorej mobilita pracovníkov a sloboda poskytovania služieb znamenajú rozklad predpisov v 

oblasti povolaní, keďže tieto sú neoddeliteľne späté so zabezpečovaním pracovných príležitosti 

pre mobilných pracovníkov a spravodlivým vnútorným trhom. 

Požiadavky:  

Po identifikácii oblastí, v ktorých by právna úprava v oblasti povolaní mohla byť v rozpore s 

existujúcimi právnymi predpismi EÚ, bude mať Komisia priestor na posúdenie a poskytnutie 

usmernení pre členské štáty. V súčasnosti je možné to dosiahnuť prostredníctvom 

transparentného dialógu a jasných usmernení a odporúčaní pre členské štáty, ktoré plne 

zohľadňujú existujúce právne predpisy a judikatúru SDEÚ. Ak existuje riziko, že nová právna 

úprava porušuje právne predpisy EÚ, existujúce nástroje poskytujú Komisii dostatok opatrení 

na presadzovanie práva Únie. 

S cieľom podporiť spravodlivú mobilitu by Komisia namiesto toho mala zvážiť, či nie sú 

potrebné ďalšie opatrenia v iných oblastiach, napríklad v oblasti vzájomného uznávania 

kvalifikácií a zručností. 

****** 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie. 


