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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

3.4.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI  
PÕHJENDATUD ARVAMUS  
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute 

kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat 

proportsionaalsuse kontrolli 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(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. 

Austria 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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ET 

LISA 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

PÕHJENDATUD ARVAMUS, 

 

mille on vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6 esitanud 

Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjon 

15. märts 2017 

 

 

COM(2016) 822 final 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 

uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse 

kontrolli 

 

 

A. Põhjendatud arvamus 

 

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

 

B. Selgitus 

 

Euroopa Komisjon esitas 10. jaanuaril 2017 siseturupaketi raames ettepaneku kutsealasid 

reguleerivate õigusnormide proportsionaalsuse kontrolli kohta. Liidunõukogu arvates ei vasta 

ettepanek subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele. Direktiivi ettepanek põhineb ELi 

toimimise lepingu artiklil 46, artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. ELi toimimise lepingu artikli 46 

kohaselt võtab EL kõik töötajate liikumisvabaduse saavutamiseks vajalikud meetmed. ELi 

toimimise lepingu artiklite 53 ja 62 kohaselt võib selleks, et hõlbustada tegevuse alustamist ja 

jätkamist füüsilisest isikust ettevõtjana, vastu võtta direktiive füüsilisest isikust ettevõtjana 

tegevuse alustamist ja jätkamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 

koordineerimise kohta. Nimetatud õigusnormide puhul on tegu ELi ja liikmesriikide jagatud 

pädevusega, mistõttu tuleb kontrollida direktiivi ettepaneku vastavust subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttele. Eelkõige proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse osas on 

liidunõukogul tõsiseid kahtlusi. Jagatud pädevus tähendab seda, et ELi toimimise lepingu 

artiklite 46, 53 ja 62 eesmärk on tagada töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate 

mittediskrimineerimine ning nende kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, mitte 

ühtlustada liikmesriikides kvalifikatsiooni suhtes kehtivaid nõudeid. 

 

Reguleeritud kutsealasid käsitlevate õigusnormide vastuvõtmine on endiselt liikmesriikide 

pädevuses, mistõttu liikmesriigid võivad individuaalselt ja ilma aru andmata otsustada, kas on 

vaja vastu võtta eeskirju või seada piiranguid reguleeritud kutsealale juurdepääsu kohta. See 

on võimalik, tingimusel et järgitakse proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise 

põhimõtteid. Euroopa Komisjon käsitab õigust teha tööd kui vabadust tegutseda valitud erialal 

või tegeleda ettevõtlusega ning toob argumendiks asjaolu, et nimetatud vabadus on sätestatud 
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ELi põhiõiguste hartas. Seepärast peavad regulatiivsed meetmed olema nõuetekohaselt 

põhjendatud põhjaliku proportsionaalsuse hindamise abil. 

 

Reguleeritud kutsealade all mõeldakse tegevust, millele juurdepääsu ja millel tegutsemise 

tingimuseks on kindla kutsekvalifikatsiooni omamine. Asjaomased tegevused ja 

kvalifikatsiooninõuded on liikmesriigiti ajaloolise arengu ja kogemuste tõttu väga erinevad. 

Reguleerimise eesmärk on kaitsta mitmesuguseid avalikke huvisid, eelkõige tagada, et 

kutsealadel tegutsejate osutatavad teenused on piisavalt kvaliteetsed sellise kaitse tagamiseks. 

Juba direktiiviga 2013/55/EL ajakohastati reguleeritud kutsealasid olulisel määral, 

vastastikuse hindamise ja reguleeritud kutsealasid puudutava parema teabevahetusega tagati 

suur läbipaistvus. Ajakohastamise protsessi raames kehtestati ka kriteeriumid 

proportsionaalsuse hindamiseks, nimetatud kriteeriumideks on eelkõige diskrimineerimise 

keeld, reguleerimine avaliku huvi kaalutlustel, vajadus saavutada taotletud eesmärk. 

 

Nüüd on aga komisjon esitanud täiendava nimekirja reguleeritud kutsealadega seotud siduvate 

kriteeriumide kohta. Ettepaneku artikli 6 lõikes 2 esitatakse kokku 11 vastavuse kontrollimise 

kriteeriumi ja artikli 6 lõikes 4 veel 10 täiendavat kriteeriumi. Liidunõukogu on arvamusel, et 

täiendavate kriteeriumide kehtestamiseks ei ole vaja direktiivi ettepanekut, vähem siduva 

iseloomuga soovitus oleks taotletud eesmärgi saavutamiseks sama sobiv. Kuna 

reguleerimisega tagatakse ka tarbijate ja töötajate kaitse, näib käesolev direktiiv 

seadusandluse seisukohalt olevat tarbetu lisatakistus. ELi õiguses on juba olemas piisavad 

kriteeriumid ja kontrollimehhanismid ülereguleerimise vältimiseks (teenuste direktiivi sätted, 

ebaausate kaubandustavade direktiiv ja proportsionaalsusele vastavuse hindamine 

kutsekvalifikatsiooni direktiivi alusel). Selle aspekti kõrval on eeskätt oluline küsimus, kas on 

järgitud proportsionaalsuse põhimõtet. Sellest lähtuvalt ei ole arusaadav, miks on reguleeritud 

kutsealaga seotud tõhusaks ja proportsionaalseks kontrollimiseks vaja kehtestada nii palju 

siduvaid kumulatiivseid kontrollikriteeriume ja niisama põhjalikke kriteeriume kasutatava 

meetodi kohta. Liidunõukogu peab kriteeriumide loetelu liiga põhjalikuks ja ülemääraseks. 

Liidunõukogu arvates ei ole selge, milline on sellise hindamise lisaväärtus võrreldes Austrias 

juba ettenähtud mõju hindamisega. Lisaks tuleb kutsealade reguleerimisel vähemoluliste ja 

lihtsustamise eesmärgil teostatavate muudatuste puhul läbi viia eelhindamine, mis tekitab 

omakorda kahtlusi proportsionaalsuse osas. 

 

Liidunõukogu viitab lõpetuseks Euroopa Kohtu kohtupraktikale. Euroopa Kohus on ühest 

küljest sedastanud, et nii kaua kui teatavale kutsealale juurdepääsu tingimusi ei ole 

ühtlustatud, võivad liikmesriigid kindlaks määrata, millised teadmised ja oskused on vajalikud 

nimetatud kutsealal tegutsemiseks. Teisest küljest tuletab liidunõukogu meelde, et kui üks 

liikmesriik kehtestab vähem ranged eeskirjad kui teine, ei tähenda see, et selle liikmesriigi 

eeskirjad on ebaproportsionaalsed ega ole järelikult liidu õigusega kooskõlas. Liidunõukogu 

on seisukohal, et igal juhul tähendab käesolev ettepanek, et Euroopa Komisjoni sekkumine 

reguleeritud kutsealade valdkonda on ebaproportsionaalne.  


