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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. 

Itävallan 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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PERUSTELTU LAUSUNTO 

 

Itävallan liittoneuvoston EU-asioista vastaavalta valiokunnalta Itävallan liittovaltion 

perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 

koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti 

15. maaliskuuta 2017 

 

 

COM(2016)0822 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan 

sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista 

 

 

A. Perusteltu lausunto 

 

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

 

B. Perustelu 

 

Euroopan komissio teki 10. tammikuuta 2017 sisämarkkinapakettiin kuuluvan ehdotuksen 

direktiiviksi ammatteja koskevan sääntelyn suhteellisuusarvioinnista. Liittoneuvoston mukaan 

ehdotus ei ole toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. Direktiiviehdotus perustuu 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 46 artiklaan, 53 artiklan 1 kohtaan 

ja 62 artiklaan. SEUT-sopimuksen 46 artiklan mukaisesti unioni toteuttaa kaikki tarvittavat 

toimenpiteet työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. SEUT-sopimuksen 53 ja 

62 artiklan mukaisesti itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisen ja itsenäisenä 

ammatinharjoittajana toimimisen helpottamiseksi voidaan antaa direktiivejä itsenäiseksi 

ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana koskevien 

jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta. Kyseisten 

määräysten osalta unionilla ja jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta, joten direktiiviehdotuksen 

yhdenmukaisuus toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen kanssa on arvioitava. Liittoneuvosto 

kyseenalaistaa erityisesti suhteellisuusperiaatteen mukaisuuden. Koska kyseessä on jaettu 

toimivalta, SEUT-sopimuksen 43, 46 ja 62 artiklan tavoitteena on ehkäistä työntekijöiden ja 

itsenäisten ammatinharjoittajien syrjintää ja varmistaa heidän pätevyyksiensä 

molemminpuolinen tunnustaminen mutta ei yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden 

pätevyysvaatimuksia. 

 

Lisäksi säänneltyjen ammattien sääntely kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, joten ne voivat 

itse ja muita kuulematta määrittää, onko tarpeen vahvistaa säänneltyyn ammattiin pääsyä 

koskevia sääntöjä tai rajoituksia. Jäsenvaltioiden on kuitenkin noudatettava syrjimättömyys- 

ja suhteellisuusperiaatetta. Komissio perustelee ehdotustaan oikeudella tehdä työtä, joka 

tarkoittaa vapautta harjoittaa valittua ammattia tai liiketoimintaa, ja sillä, että vapaus 

harjoittaa valittua ammattia tai liiketoimintaa on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. 
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Sääntelytoimenpiteet on tämän vuoksi perusteltava asianmukaisesti. Tämä voidaan tehdä 

perusteellisella suhteellisuusarvioinnilla. 

 

Säännellyt ammatit ovat ammatteja, joiden harjoittamiseen tai joihin pääsyyn vaaditaan tietty 

pätevyys. Historiallisen kehityksen ja kokemusten myötä ammatit ja pätevyysvaatimukset 

ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Sääntelyllä suojataan moninaisia julkisia etuja, ja suoja 

takaa erityisesti ammattihenkilöiden palvelujen laadun. Säänneltyjen ammattien alaa 

nykyaikaistettiin huomattavasti jo direktiivillä 2013/55/EU, ja avoimuutta lisättiin 

merkittävästi vastavuoroisella arvioinnilla ja paremmilla tiedoilla säännellyistä ammateista. 

Direktiivissä vahvistettiin myös suhteellisuusarvioinnin perusteet, joihin kuuluvat erityisesti 

syrjimättömyys, sääntely yleisen edun vuoksi ja välttämättömyys tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Nyt komissio on esittänyt laajennetun luettelon säänneltyjä ammatteja koskevista sitovista 

perusteista. Ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa esitetään yhteensä 11 arviointiperustetta, ja 

6 artiklan 4 kohdassa on vielä kymmenen perustetta. Liittoneuvosto katsoo, että 

lisäperusteiden vahvistamiseen ei tarvita direktiiviehdotusta, vaan siihen riittäisi kevyempi 

väline eli suositus. Kun otetaan huomioon, että sääntelyllä pannaan täytäntöön myös 

kuluttajien ja työntekijöiden suojeluetuja, ehdotettu direktiivi vaikuttaa olevan tarpeeton 

lisärasite alan sääntelyyn. Jo nykyisin on voimassa riittävästi toimenpiteitä ja 

valvontamekanismeja ylimääräisen EU-sääntelyn ehkäisemiseksi, kuten unionin 

palveludirektiivin ja sopimattomat kaupalliset menettelyt kieltävän direktiivin mukaiset 

toimet sekä ammattien tunnustamista koskevan direktiivin mukainen suhteellisuusarviointi. 

Edellä mainittujen lisäksi on tarkasteltava erityisesti ehdotuksen yhdenmukaisuutta 

suhteellisuusperiaatteen kanssa. Sen vuoksi onkin vaikea ymmärtää, miksi säännellyn 

ammatin tehokkaan ja suhteellisen arviointimenettelyn varmistamiseksi pitäisi säätää näin 

monien ja kumulatiivisten perusteiden sekä menetelmien pakollisesta käyttöönotosta. 

Liittoneuvoston mielestä perusteluettelo on liioitellun laaja. Se ei myöskään näe ehdotetussa 

arvioinnissa lisäarvoa verrattuna Itävallassa jo muutenkin pakolliseen vaikutustenarviointiin 

nähden. Suhteellisuusperiaatteen vastaisuutta vahvistaa myös se, että ammatteja koskevan 

sääntelyn alalla myös vähäiset ja sääntelyä yksinkertaistavat muutokset on arvioitava 

ennakkoon. 

 

Lopuksi liittoneuvosto viittaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tuomioistuin on 

ensinnäkin linjannut, että jos ammattiin pääsyn edellytyksiä ei ole yhdenmukaistettu, 

jäsenvaltiot voivat määrittää ammatin harjoittamiseen vaadittavat tiedot ja taidot. Toisekseen 

se on todennut, että se tosiasia, että yksi jäsenvaltio voi vahvistaa vähemmän tiukkoja 

sääntöjä kuin toinen jäsenvaltio, ei tarkoita, että jälkimmäisen säännöt olisivat kohtuuttomia 

ja siten unionin oikeuden vastaisia. Yhteenvetona liittoneuvosto katsoo, että komissio puuttuu 

tällä ehdotuksella suhteettomasti säänneltyjen ammattien alan sääntelyyn.  

 


