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Asia: Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja 
vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä 
annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Saksan liittoneuvosto on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 
ehdotuksesta direktiiviksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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LIITE

Saksan liittotasavallan osavaltioiden edustajien parlamentti
LIITTONEUVOSTO

954. istunto, 10. maaliskuuta 2017
Asiakirja 6/17

PÄÄTÖS
liittoneuvostolta

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja 
vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 
1024/2012 muuttamisesta
COM(2016)0821

Liittoneuvosto päätti 10. maaliskuuta 2017 pitämässään 954. istunnossa antaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 12 artiklan b alakohdan mukaisesti seuraavan lausunnon:

1. Liittoneuvosto katsoo, että direktiiviehdotus ei nykyisessä muodossaan vastaa SEU:n 
5 artiklan 3 kohdan mukaista toissijaisuusperiaatetta eikä 5 artiklan 4 kohdan mukaista 
suhteellisuusperiaatetta. Ehdotukseen sisältyy menettely, joka johtaa siihen, että 
pelkästään komissio valvoo ennalta, että kansallinen lainsäädäntö on unionin 
lainsäädännön mukainen. Direktiiviehdotuksessa esitetyt muutokset nykyiseen 
ilmoittamismenettelyyn merkitsevät huomattavaa puuttumista kansalliseen 
suvereniteettiin ja ovat erittäin arveluttavia demokratiaperiaatteen kannalta.

2. Tähän mennessä jäsenvaltioiden on pitänyt ilmoittaa unionin palveludirektiivin 
2006/123/EY alan uusista kansallisista säännöksistä soveltaen pelkästään 15 artiklan 
7 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan 2 alakohdan säännöksiä. Olennaista on, että 
sovellettava ilmoittamismenettely ei estä jäsenvaltioita hyväksymästä kyseistä 
säännöstä heti ja saattamasta sitä voimaan. Direktiiviehdotuksessa puolestaan 
edellytetään, että kansalliset sääntelyehdotukset voidaan hyväksyä vasta kolmen
kuukauden määräajan kuluttua (direktiiviehdotuksen 3 artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 
2 kohta). Tästä ei poiketa esimerkiksi kiireellisten tapausten, parlamentin laatimien 
lakiesitysten tai kansanedustajien esittämien muutosehdotusten kohdalla.
Jäsenvaltioiden on nyt perusteltava kattavasti ilmoituksen kohteena olevat 
sääntelyehdotukset ennakkovalvonnassa ja osoitettava konkreettisesti, että sääntely on 
oikeasuhteista (direktiiviehdotuksen 3 artiklan 5 kohta). Ilmoittamisvelvollisuuden 
laiminlyöminen merkitsee vakavaa olennaista menettelyvirhettä, kun otetaan 
huomioon sen vaikutukset yksittäisiin henkilöihin (direktiiviehdotuksen 3 artiklan 
4 kohta), mikä johtaa siihen, että kyseinen sääntely on soveltumaton. Jos komissio 
katsoo, että lakiesitys ei ole palveludirektiivin mukainen, se voi antaa päätöksen, jossa 
jäsenvaltiolta edellytetään kyseisen sääntelyn hyväksymisestä pidättäytymistä tai 
kumoamista (direktiiviehdotuksen 7 artikla).

3. Liittoneuvosto pitää ehdotusta arveluttavana, koska sen voidaan katsoa olevan vastoin 
demokratiaperiaatetta, joka kuuluu SEU:n 2 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla 
unionin perustana oleviin arvoihin. Koska ehdotetun direktiivin soveltamisala on laaja, 
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on jatkossa kaikkeen palveluihin liittyvään parlamentaariseen toimintaan saatava 
etukäteen hyväksyntä komissiolta. Tämä merkitsee, että direktiiviehdotuksen myötä 
demokraattisen oikeutuksen saaneet parlamentit joutuvat toimeenpanovaltaa käyttävän 
elimen eli komission valvontaan. Tämä vesittäisi jäsenvaltioiden lainsäädäntövallan 
palvelujen alalla.

4. SEU:n 12 artiklan b alakohdan nojalla esitetyt toissijaisuusperiaatetta koskevat väitteet 
koskevat myös EU:n toimivaltaa – ks. liittoneuvoston lausunnot 9. marraskuuta 2007, 
liittoneuvoston asiakirja 390/07 (päätös), 5 kohta, 26. maaliskuuta 2010 päivätty 
liittoneuvoston asiakirja 43/10 (päätös), 2 kohta, sekä 16. joulukuuta 2011 päivätty 
liittoneuvoston asiakirja 646/11 (päätös), 2 kohta. Toissijaisuusperiaate liittyy 
toimivallan käyttöön. Toissijaisuusperiaatetta loukataan myös silloin, kun Euroopan 
unioni toimii ilman toimivaltaa. Siksi toissijaisuutta valvottaessa on ensin 
tarkastettava, onko ehdotuksella unionin toiminnan edellyttämää oikeusperustaa.

5. Direktiiviehdotuksen mukaan oikeusperusta koostuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 53 artiklan 1 kohdasta ja 62 artiklasta sekä 
sisämarkkinoita koskevan toimivallan osalta 114 artiklasta. SEUT:n 53 artiklan 
1 kohta mahdollistaa kuitenkin direktiivien antamisen vastavuoroista tunnustamista 
varten sekä jäsenvaltioiden säädösten ”yhteensovittamisen”. Ennalta ehkäisevän 
tarkasteluvarauman soveltaminen kaikkeen palveluja koskevaan sääntelyyn ylittää 
kuitenkin selvästi pelkän yhteensovittamisen tutkintotodistusten vastavuoroisen 
tunnustamisen yhteydessä. Ehdotus saa yhtä vähän selkänojaa SEUT:n 114 artiklasta: 
Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT:n 114 artikla ei 
anna unionin lainsäätäjälle yleistä toimivaltaa säännellä sisämarkkinoita. SEUT:n 
114 artiklan nojalla annettavalla säädöksellä on pikemminkin edistettävä todella 
sisämarkkinoiden toteuttamisen esteiden poistamista tai lopetettava ilmenevä kilpailun 
vääristyminen (vrt. unionin tuomioistuimen 5. lokakuuta 2000 antama tuomio asiassa 
C-376/98, Saksan liittotasavalta v. Euroopan parlamentti ja neuvosto). Toistaiseksi ei 
ole kuitenkaan havainnollistettu tai täsmennetty, millaiset konkreettisesti uhkaavat 
jäsenvaltioiden toimenpiteet oikeuttaisivat näin tuntuvan puuttumisen kansallisten 
lainsäätäjien toimivaltaan. Ehdotuksessa tyydytään pelkästään toteamaan, että 
”estetään kansallisten lakien epäyhtenäisestä kehittämisestä johtuvien 
sisämarkkinaesteiden syntyminen ja edistetään kansallisten lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentymistä toisiinsa palveludirektiivin piiriin kuuluvien 
palvelujen osalta”. SEUT:n 114 artiklassa ei anneta valtuuksia tähän.

6. Toimenpide-ehdotuksen ja palveludirektiivin vastaavuutta koskevan päätöksenteon 
siirtäminen komissiolle merkitsee lisäksi mullistavaa puuttumista sopimusten avulla 
määritettyyn unionin toimielinten suhteeseen. SEUT:ssa on rikkomismenettelyä 
koskevia rajaavia määräyksiä, joiden tuloksena ja ainoastaan liitännäisesti 
mahdollistetaan se, että unionin tuomioistuin voi valvoa ”normeja” jälkikäteen. 
Komissio voi SEUT:n 258 artiklan nojalla käynnistää rikkomismenettelyn sellaista 
jäsenvaltiota vastaan, joka ei komission mielestä ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan, 
mutta ratkaisun unionin oikeuden noudattamisesta tekee viime kädessä unionin 
tuomioistuin. Tämän suhteen perusteellinen muuttaminen direktiiviehdotuksessa 
kaavaillulla tavalla edellyttää perussopimusten muuttamista.
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7. Ehdotus on lisäksi vastoin suhteellisuusperiaatetta seuraavista syistä: SEU:n 5 artiklan 
4 kohdan mukaan unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Unionin toiminnan on 
erityisesti oltava tarpeellista ja oikeasuhteista.

8. Direktiiviehdotuksella pyritään tehostamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntätyön 
valvontaa unionin palveludirektiivin alalla ja parantamaan direktiivin 
täytäntöönpanoa. Kansallisen lainsäädännön ja unionin oikeuden vastaavuuden sitovaa 
tarkastelemista varten on jo kuitenkin olemassa menettely (rikkomismenettely). 
Komissio ei perustele ymmärrettävästi, miksi toiminta on tarpeen. Komissio ei 
myöskään perustele riittävästi, miksi voimassa olevaa ilmoittamisjärjestelyä on 
muutettava. Komissio ei esitä raskauttavia todisteita epäilykselleen siitä, että nykyinen 
ilmoittamismenettely olisi tehoton.

9. Toimenpiteellä puututaan tuntuvasti jäsenvaltioiden suvereniteettiin, koska sillä 
haitataan kansallista lainsäädäntömenettelyä, sälytetään tuntuvia todistamisvelvoitteita 
ja edellytetään, että kansalliselle sääntelylle on saatava komission hyväksyntä 
etukäteen. Liittoneuvosto pitää erityisesti tämän vuoksi ehdotusta epäasianmukaisena.

10. Lisäksi jäsenvaltioiden tasolle ehdotetut muutokset lisäisivät selvästi hallinnollista 
rasitetta tuottamatta kuitenkaan lisäarvoa. On silkkaa spekulointia väittää, että tästä 
aiheutuvat kustannukset kompensoitaisiin rikkomismenettelyjen kustannusten suhteen 
aikaan saatavilla säästöillä.
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