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Teema: Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus milles käsitletakse ettepanekut 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, 
millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest 
teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) 
nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Saksamaa Liidunõukogu on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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LISA

Saksamaa Liitvabariigi liidumaade esindajate parlament
LIIDUNÕUKOGU

10. märtsil 2017. aastal toimunud 954. istung
Dokument 6/17

OTSUS
Liidunõukogu

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanek võtta vastu direktiiv Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega 
kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning 
muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd
COM(2016) 821 final

Liidunõukogu võttis 10. märtsil 2017. aastal toimunud 954. istungil Euroopa Liidu lepingu 
artikli 12 punkti b kohaselt vastu järgmise arvamuse:

1. Liidunõukogu leiab, et direktiivi ettepanek ei vasta praegusel kujul Euroopa Liidu 
lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele ja Euroopa Liidu 
lepingu artikli 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele. Direktiivi 
ettepanek sisaldab menetlust, mille tulemusena kontrollib siseriikliku õiguse kooskõla 
ELi õigusega ennetavalt ainult komisjon. Direktiivi ettepanekus ettenähtud 
olemasolevat teatamise korda käsitlevad muudatused tähendavad olulist sekkumist 
liikmesriigi suveräänsetesse õigustesse ning nende kooskõla demokraatiapõhimõttega 
on tõsiselt küsitav.

2. Seni peavad liikmesriigid teatama uutest siseriiklikest eeskirjadest ELi teenuste 
direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste direktiiv) valdkonnas vaid artikli 15 lõike 7 ja 
artikli 39 lõike 5 teise lõigu kohaselt. Eelkõige ei takista kehtiv teatamise kord 
liikmesriikidel asjaomase eeskirja vastuvõtmist ja jõustamist. Direktiivi ettepanek 
näeb aga ette, et siseriiklike eeskirjade eelnõusid saab vastu võtta alles pärast 
põhimõtteliselt kolmekuulise ooteaja lõppemist (direktiivi ettepaneku artikli 3 lõige 3 
ja artikli 5 lõige 2). Erandid, näiteks kiireloomulistele juhtumitele, parlamendiliikmete 
enamiku poolt esitatud seaduseelnõudele või parlamendiliikmete 
muudatusettepanekutele, puuduvad. Liikmesriigid peavad teavitatavaid eeskirjade 
eelnõusid nüüd kohustuslikus korras eelkontrolli raames igakülgselt põhjendama ja 
esitama konkreetsed tõendid õigusnormi proportsionaalsuse kohta (direktiivi 
ettepaneku artikli 3 lõige 5). Teatamiskohustuse rikkumine kujutab endast olulist ja 
üksikisiku jaoks tõsist menetlusviga (direktiivi ettepaneku artikli 3 lõige 4), mis viib 
asjaomase õigusnormi kohaldamatuseni. Kui komisjon leiab, et eelnõu on vastuolus 
teenuste direktiiviga, võib ta võtta vastu otsuse (direktiivi ettepaneku artikkel 7), 
millega ta kohustab liikmesriiki asjaomast õigusnormi mitte vastu võtma või seda 
tühistama.

3. Liidunõukogu leiab, et on küsitav, kas ettepanek on kooskõlas 
demokraatiapõhimõttega, mis kuulub ELi lepingu artikli 2 esimese lause kohaselt 
elementaarsete väärtuste hulka. Seoses kavandatud direktiivi laia kohaldamisalaga 
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kehtib tulevikus iga teenustega seotud parlamentaarse tegevuse suhtes tingimus, et 
selle peab komisjon heaks kiitma. See tähendab, et direktiivi ettepanekuga tuleb 
demokraatlikult seaduslikuks tunnistatud parlamendid allutada komisjoni –
täitevorgani – kontrolli alla. Liikmesriikide õigusloomepädevus oleks teenuste 
valdkonnas kahjustatud.

4. ELi lepingu artikli 12 punktis b sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega seotud vaie 
hõlmab ka ELi pädevuse küsimust – vt siinkohal Saksamaa Liidunõukogu 9. novembri 
2007. aasta arvamust (liidunõukogu dokument 390/07 (otsus), punkt 5), 26. märtsi 
2010. aasta arvamust (liidunõukogu dokument 43/10 (otsus), punkt 2) ja 16. detsembri 
2011. aasta arvamust (liidunõukogu dokument 646/11 (otsus), punkt 2). 
Subsidiaarsuse põhimõte on pädevuse teostamise põhimõte. Subsidiaarsuse põhimõtet 
rikutakse ka liidu pädevuse puudumise korral. Seetõttu tuleb subsidiaarsuskontrolli 
raames esmalt kontrollida, kas ettepanekul on ELi tegevuseks vajalik õiguslik alus.

5. Direktiivi ettepaneku kohaselt tugineb see Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) 
artikli 53 lõikele 1 koostoimes artikliga 62 ning ELTLi artiklis 114 sätestatud 
siseturupädevusele. ELTLi artikli 53 lõige 1 võimaldab siiski vaid direktiivi andmist 
tunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta ja liikmesriikide õigusnormide 
koordineerimise kohta. Teenustega seotud kõigi eeskirjade ennetava kontrolli tingimus 
ulatub aga selgelt kaugemale tunnistuste vastastikuse tunnustamisega seotud üksnes 
koordineerimisel põhinevast tegevusest. Sama vähe saab ettepaneku aluseks võtta
ELTLi artikli 114: Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei 
anta ELTLi artikliga 114 liidu seadusandjale üldist pädevust siseturu reguleerimiseks. 
ELTLi artikli 114 alusel vastu võetud õigusakt peab pigem tõepoolest aitama kaasa 
siseturu väljakujunemisel esinevate takistuste kõrvaldamisele või kõrvaldama tuntavad 
konkurentsimoonutused (vrd Euroopa Liidu Kohtu 5. oktoobri 2000. aasta otsus 
kohtuasjas C-376/98, Saksamaa Liitvabariik vs. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 
Nõukogu). Käesoleval juhul ei ole tõendatud ega selge, millised konkreetselt 
ähvardavad liikmesriigi meetmed õigustavad niivõrd tõsist sekkumist siseriikliku 
seadusandja reguleerimispädevusse. Ettepanek piirdub lihtsa tuvastamisega, et 
takistatakse siseriiklike õigusaktide erinevat kujunemislugu ning liikmesriikide õigus-
ja haldusnormide ühtlustamist teenuste direktiiviga hõlmatud teenuste puhul. See pole 
ELTLi artikli 114 kohaselt lubatud.

6. Sellega, et komisjonile määratakse ülesanne otsustada selle üle, kas meetmete 
ettepanek on kooskõlas teenuste direktiiviga, on veel seotud lepinguliselt korraldatud 
Euroopa institutsioonide vaheliste suhete olemust muutev sekkumine. ELTL sisaldab 
rikkumismenetlust käsitlevaid diferentseeritud õigusnorme, mis kokkuvõttes ja ka 
üksnes kaudselt võimaldavad kohustuslikku hilisemat „normikontrolli“ Euroopa Liidu 
Kohtu poolt. Seejuures võib komisjon ELTLi artikli 258 kohaselt algatada liikmesriigi 
vastu, kui ta on tema arvates rikkunud lepingutest tulenevat kohustust, 
rikkumismenetluse, milles ELi õiguse järgimise üle otsustab lõplikult Euroopa Liidu 
Kohus. Selle suhte põhjalikuks muutmiseks, nagu neid näeb ette direktiivi ettepanek, 
on vaja lepingut muuta.

7. Lisaks sellele ei ole ettepanek kooskõlas ka proportsionaalsuse põhimõttega. ELi 
lepingu artikli 5 lõikes 4 on sätestatud, et liidu meetmete sisu ega vorm ei tohi minna 
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aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Need peavad olema 
eelkõige vajalikud ja proportsionaalsed.

8. Direktiivi ettepaneku eesmärk on tagada tõhusam liikmesriigi õigusliku reguleerimise 
läbivaatamine ELi teenuste direktiivi valdkonnas ja selle parem jõustamine. Siiski on 
juba olemas menetlused riikide õigusliku reguleerimise kohustuslikuks 
läbivaatamiseks ELi õigusega kooskõla seisukohast (rikkumismenetlus). Seda, miks 
on siin vaja võtta meetmeid, komisjon arusaadavalt ei põhjenda. Samuti ei selgita 
komisjon piisavalt, miks tuleb olemasolev teatamiskord muuta rangemaks. Kindlad 
tõendid komisjoni väidetava teatamiskorra ebatõhususe kohta puuduvad.

9. Meede sekkub oluliselt liikmesriikide suveräänsusesse, kasutades riikide 
seadusandliku menetluse tõkestamist, oluliste tõendamiskohustuste kehtestamist ja 
komisjoni poolt siseriiklikele õigusnormidele heakskiidu andmise tingimuse 
kehtestamist. Seda kõike arvesse võttes leiab liidunõukogu, et meede on ka ebasobiv.

10. Lisaks toovad kavandatud muudatused liikmesriikide tasandil kaasa märkimisväärselt 
suurema halduskoormuse, pakkumata lisandväärtust. Seda, et sellega seonduvad kulud 
kompenseeritakse rikkumismenetluse kulude kokkuhoiuga, üksnes väidetakse.
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