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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog krši načela prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti. 

Členi 46, 53 in 62 PDEU niso zadostna pravna podlaga za predlog direktive o preskusu 

sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822). 

Kot je jasno navedeno v Direktivi 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, člena 46 o 

prostem gibanju delavcev ni mogoče uporabiti za prenos pristojnosti o poklicnih 

kvalifikacijah z držav članic na Komisijo. 

Člen 53 PDEU o zagotovitvi vzajemnega priznavanja kvalifikacij in o uskladitvi določb 

zakonov, ki se nanašajo na začetek opravljanja dejavnosti samozaposlenih oseb, Komisiji ne 

daje pooblastila, da bi odločala o veljavnosti nove regulacije poklicev. To na podlagi člena 

53(2) PDEU velja zlasti za zdravstvo. 

Člen 62 PDEU o svobodi zagotavljanja storitev ne zagotavlja splošne podlage za spreminjanje 

regulacije poklicev izhajajoč iz tega, da se jo obravnava kot oviro za dostop. 

Subsidiarnost: 

Predlog krši načelo subsidiarnosti iz člena 5(3) PEU, saj spodkopava pristojnosti držav članic 

na področju priznavanja reguliranih poklicev in poklicnega usposabljanja. Od njih namreč 

zahteva, da morajo sorazmernost utemeljiti Komisiji, preden lahko uvedejo nove ali 

spremenijo obstoječe regulirane poklice.  

Te pristojnosti so zajamčene v skladu z veljavno Direktivo 2005/36/ES. Države članice 

ocenijo sorazmernost reguliranih poklicev na nacionalni ravni in o tem obvestijo Komisijo, 

pri čemer je njihova pravica do regulacije nesporna. Po sedanjih ureditvi mora torej dokazno 

breme glede preskusa nositi Komisija, ki lahko začne postopek za ugotavljanje kršitev ali 

zadevo predloži Sodišču Evropske unije. S sedanjim predlogom pa bi dokazno breme 

dejansko obrnili, kar bi bilo nezakonito. 

Sorazmernost:  

Predlog krši načelo sorazmernosti iz člena 5(4) PEU. Pogoji za preskus sorazmernosti so 

opredeljeni preveč ohlapno, saj obstaja 21 meril za opis ciljev in ukrepov, namesto da bi bile 

določene opredelitve, kar povrh vsega ne ustreza sedanji sodni praksi Sodišča Evropske unije 

(npr. o javnem interesu). Ker ni jasnih, preglednih in konkretnih meril, države članice težko 

preverjajo, ali izpolnjujejo merila ali ne. To bi bilo pomembno tudi zaradi zagotovitve pravne 

varnosti. S predhodnim preskusom sorazmernosti bi jih v teh razmerah po nepotrebnem 

obremenili pri njihovi zmožnosti reguliranja. 

Zdi se, da predlog uvaja navidezen preskus sorazmernosti s strani Sodišča Evropske unije v 

zakonodajni akt.  Vendar nič ne kaže na to, da bi bil predlagani postopek učinkovitejši pri 

obravnavanju tega vprašanja kot veljavne določbe: merila, na podlagi katerih Sodišče 

Evropske unije odloča o sorazmernosti novih predpisov, se namreč ne bodo spremenila.  

Komisija regulacijo poklicev obravnava kot gospodarsko oviro, pri tem pa ne upošteva 

javnega interesa (kot sta zdravje in varnost), ki je povod za tako zakonodajo in ki prispeva k 
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zagotavljanju kakovosti in varnosti pri opravljanju storitev. Poleg tega ne upošteva, kako je 

sedanja regulacija poklicev povezana s sistemi izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ki 

zagotavljajo kakovost zaposlovanja.  

Predlog se osredotoča zgolj na gospodarski vidik, zato prinaša absurdno situacijo, v kateri 

prosto gibanje delavcev in svoboda opravljanja storitev pomenita odpravo regulacije poklicev, 

medtem ko je ta nujna za zagotovitev poklicnih priložnosti za mobilne delavce in pošten 

notranji trg. 

Zahteve:  

Komisija lahko zagotovi oceno in nasvete za države članice, potem ko opredeli področja, na 

katerih naj bi regulacija poklicev kršila veljavno zakonodajo EU. To lahko stori s preglednim 

dialogom in jasnimi smernicami in priporočili državam članicam, pri čemer v celoti upošteva 

zakonodajo in sodno prakso Sodišča Evropske unije. Če obstaja tveganje, da bodo novi 

predpisi kršili zakonodajo EU, ima Komisija v okviru obstoječih instrumentov na voljo dovolj 

ukrepov za izvrševanje evropskega prava. 

Da bi Komisija podprla pošteno mobilnost, bi morala preučiti, ali so potrebni dodatni ukrepi 

na drugih področjih, kot je vzajemno priznavanje kvalifikacij in spretnosti. 

****** 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije. 


