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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi ettepanekut, 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. 

Saksamaa Liidunõukogu on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

direktiivi ettepaneku kohta. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Liidunõukogu 

Dokument 45/17 

10.3.17 

Liidunõukogu 

otsus 

 

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid 

reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli 

COM(2016)0822 

 

Liidunõukogu võttis 10. märtsil 2017 toimunud 954. istungil Euroopa Liidu lepingu artikli 12 

punkti b kohaselt vastu järgmise arvamuse: 

 

1. Liidunõukogu on seisukohal, et uute kutsealasid reguleerivate riiklike õigusnormide 

vastuvõtmisele või kehtivate õigusnormide muutmisele eelneva proportsionaalsuse kontrolli 

jaoks kogu ELi hõlmavate kriteeriumide kavandatav kindlaksmääramine direktiivina rikub 

liikmesriikide suveräänseid õigusi ning ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetega. 

2. Ta kahtleb selles, et direktiivi ettepanek tugineb ELi meetme puhul nõutavale 

õiguslikule alusele. 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)). 

3. Ettepaneku näol on tegu sekkumisega liikmesriikide õigusesse reguleerida 

reguleeritud kutsealasid. Iga liikmesriik kehtestab ise õigusnormid juurdepääsuks mingile 

elukutsele või sellel tegutsemisele, eeldusel et järgitakse mittediskrimineerimise ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid. ELil puudub selles valdkonnas ulatuslik seadusandlik ja 

harmoneerimispädevus. 

4. Komisjoni ettepanek toetub ELi toimimise lepingu artiklile 46, artikli 53 lõikele 1 ja 

artiklile 62. Valitud õigusliku aluse eelduseks on, et kavandatava õigusakti eesmärk on 

tõepoolest hõlbustada õigusaktide ühtlustamise kaudu töötajate, ettevõtete asutajate või 

teenuseosutajate liikumist päritoluriigist ja sihtriiki ning seeläbi parandada piiriülese tegevuse 

elluviimist. Selleks on vaja toimivat siseturgu. Füüsilisest isikust ettevõtjate ja töötajate 

liikuvus tagatakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiviga. Seetõttu puudub vajadus 

võtta meetmeid liikuvuse tagamiseks. Euroopa seadusandja on kutsekvalifikatsioonide 

tunnustamise direktiivi artikli 59 lõikes 3 juba sätestanud proportsionaalsuse üldkriteeriumid, 

mis on välja kujunenud Euroopa Kohtu praktikas. 

5. Valitud õigusliku aluse eesmärk on ületada siseriiklikus õiguses sätestatud lubatud 

piirangud siseriikliku õiguse tunnustamise või koordineerimise kaudu õiguskindluse huvides. 

Proportsionaalsuse kontrolli puudutava kohtupraktika kodifitseerimine direktiivina ei loo 

lisaväärtust ja selle eesmärk on parimal juhul üksnes ühtlustada põhivabaduse piirangute 

kontrolli, kuid see ei aita neid piiranguid ületada. Kavandatavad siduvad õigusnormid ei ole 

seetõttu hõlmatud õigusliku aluse eesmärgiga. 

6. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kohaselt võib EL valdkondades, mis ei kuulu 
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liidu ainupädevusse, võtta meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei 

suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme 

eesmärke, kuid kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada 

liidu tasandil. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika ja kutsekvalifikatsioonide 

tunnustamise direktiivi artikli 59 lõike 3 näol on kutsealasid reguleerivate riiklike 

õigusnormide proportsionaalsuse kontrolli jaoks ühtne ELi õigusraamistik juba olemas. 

Sellise kohtupraktika järgimist on võimalik piisavalt tagada ka riiklikul tasandil. 

7. Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine nõuab vastavalt Euroopa Liidu lepingu 

artikli 5 lõikele 4, et liidu meetmete sisu ega vorm ei või minna aluslepingute eesmärkide 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

8. Liidunõukogu kahtleb selles, et uute kutsealasid reguleerivate riiklike õigusnormide 

vastuvõtmisele või kehtivate õigusnormide muutmisele eelneva proportsionaalsuse kontrolli 

jaoks kogu ELi hõlmavate kriteeriumide kindlaksmääramine ja selle puhul ettenähtud 

metoodika on sisuliselt proportsionaalne, eelkõige aga asjakohane ja vajalik. 

Proportsionaalsuse põhimõte on kodifitseeritud nii liidu aluslepingutes kui ka ELi 

õigusaktides. Selle õiguslik toime avaldub juba materiaalse õigusriigi põhimõtte osana 

vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 2 ja 5. Kutsealasid reguleerivate kehtivate ja 

tulevaste õigusnormide proportsionaalsust kontrollitakse Saksamaal (nagu ka teistes ELi 

liikmesriikides) juba põhiseadusest tulenevatel põhjustel. 

9. Kavandatav direktiivi ettepanek läheb oma äärmiselt üksikasjalike 

kontrollikriteeriumitega Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast oluliselt kaugemale. 

Proportsionaalsuse kontrollile esitatavate täiendavate nõuete kindlaksmääramine direktiivina 

ei ole vajalik ja asjakohane ega kooskõlas direktiivi eesmärgiga teha proportsionaalsuse 

kontroll riiklike ametiasutuste jaoks lihtsamaks. 

10. Liidunõukogu on seisukohal, et kõne alla tuleksid ka teised, liikmesriikide õigustesse 

õigusakti vastuvõtmisega võrreldes vähem sekkuvad meetmed (vabatahtlik iseregulatsioon 

jne). Juba kehtiva õiguse kohaselt toimub proportsionaalsuse kontroll iga kutsealasid 

reguleeriva õigusakti vastuvõtmisel ja muutmisel. Dereguleerimise ja bürokraatia 

vähendamise ajajärgul ei ole üksikasjalikud kontrollikriteeriumid ja põhjalikud metoodikale 

seatavad nõuded mõistetavad. Sellest tulenev suur koormus ei ole proportsionaalne võimaliku 

kasuga. Olemasoleva ELi õigusraamistiku ja proportsionaalsuse kontrolli puudutava Euroopa 

Kohtu väljakujunenud praktika oleks võinud riiklikele ametiasutustele teha proportsionaalsuse 

kontrolli lihtsustamise eesmärgil kättesaadavaks ka (õiguslikult mittesiduva) suunisena, nagu 

nõudis Euroopa Ülemkogu juba 2015. aasta veebruaris. Tõhus kontroll liikmesriikide 

õigusloome üle ja seega ka proportsionaalsuse põhimõtte järgimine on saavutatav 

olemasolevate kontrollimehhanismide abil (nt EU Pilot ja rikkumismenetlus). Uue eraldi 

direktiivi vastuvõtmine ei ole ka sellest seisukohast vajalik. 


