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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. 

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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Liittoneuvosto 

Asiakirja 45/17 

10.3.2017 

Liittoneuvoston päätös 

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan 

sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista 

COM(2016)0822 

 

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 säätämällä ehdotetulla direktiivillä unionin laajuisista 

perusteista, jotka koskevat uuden ammatteja koskevan kansallisen sääntelyn hyväksymistä tai 

voimassa olevan sääntelyn muuttamista edeltävää suhteellisuusarviointia, puututaan 

kansalliseen suvereniteettiin ja rikotaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. 

2. Liittoneuvosto epäilee, että direktiiviehdotuksella ei ole unionin toiminnan 

edellyttämää oikeusperustaa. SEU-sopimuksen 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. 

3. Ehdotuksella puututaan jäsenvaltioiden oikeuteen säännellä säänneltyjä ammatteja. 

Kukin jäsenvaltio vahvistaa itse ammattiin pääsyyn tai ammatin harjoittamiseen liittyviä 

säädöksiä. Syrjimättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita on kuitenkin noudatettava. EU:lla ei 

ole tällä alalla kattavaa lainsäädäntövaltaa tai yhdenmukaistamista koskevaa toimivaltaa.  

4. Komissio esittää ehdotuksensa perustaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 46 artiklaa, 53 artiklan 1 kohtaa ja 62 artiklaa. Edellytyksenä valitulle 

oikeusperustalle on, että suunnitellun säädöksen tavoitteena on lainsäädäntöä 

yhdenmukaistamalla tosiasiallisesti helpottaa työntekijöiden, henkilöiden, jotka haluavat 

sijoittautua toiseen maahan, tai palveluntarjoajien siirtymistä kotijäsenvaltiosta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon ja lisätä näin rajat ylittävää toimintaa. Säädöksellä on oltava 

myönteinen vaikutus sisämarkkinoihin. Itsenäisten ammatinharjoittajien ja palkattuja 

toimintoja suorittavien liikkuvuus taataan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetulla 

direktiivillä. Liikkuvuuden varmistamista koskevat toimet eivät tämän vuoksi ole 

välttämättömiä. Unionin lainsäätäjä on jo ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun 

direktiivin 59 artiklan 3 kohdassa vahvistanut unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

myötä syntyneet suhteellisuuden perusteet. 

5. Valitun oikeusperustan tavoitteena on taata oikeusvarmuus poistamalla kansallisen 

lainsäädännön sallimat esteet kansallisen lainsäädännön tunnustamisen tai koordinoinnin 

avulla. Suhteellisuusarviointia koskevan oikeuskäytännön kodifiointi direktiiviin ei tuo 

lisäarvoa, ja se edistää ainoastaan perusvapauksien toteutumista haittaavien esteiden 

arvioinnin yhdenmukaistamista mutta ei niiden poistamista. Ehdotettu sitova säädös ei näin 

ollen vastaa oikeusperustan tavoitetta. 
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6. SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni voi toimia aloilla, jotka eivät 

kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa 

suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai 

vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen 

oikeuskäytännön ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 59 artiklan 

3 kohdan myötä on jo olemassa yhtenäinen unionin oikeudellinen kehys kansallisen 

ammatteja koskevan sääntelyn suhteellisuusarviointiin. Tämän oikeuskäytännön 

noudattaminen voidaan varmistaa riittävällä tavalla myös kansallisella tasolla. 

7. SEU-sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen 

perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

8. Liittoneuvosto kyseenalaistaa sen, onko uuden kansallisen ammatteja koskevan 

sääntelyn hyväksymistä tai voimassa olevan sääntelyn muuttamista edeltävää 

suhteellisuusarviointia koskevien unionin laajuisten perusteiden antaminen ja niihin liittyvien 

menetelmien säätäminen sisällöllisesti oikeasuhteista ja tarpeellista. Suhteellisuusperiaate on 

kirjattu sekä unionin perussopimuksiin että unionin lainsäädäntöön. Sen vaikutus tulee esille 

jo osana SEUT-sopimuksen 2 ja 5 artiklassa vahvistettua aineellista oikeusvaltioperiaatetta. 

Voimassa olevan ja uuden ammatteja koskevan sääntelyn suhteellisuus arvioidaan Saksassa ja 

myös muissa unionin jäsenvaltioissa jo tällä hetkellä valtiosääntöoikeudellisista syistä. 

9. Koska direktiiviehdotuksessa säädetään erittäin yksityiskohtaisista arviointiperusteista, 

se menee selvästi unionin tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskäytäntöä pidemmälle. 

Suhteellisuusarvioinnille asetettavia lisävaatimuksia ei ole tarpeen eikä asianmukaista 

määritellä direktiivissä. Se on vastoin direktiivin päämäärää eli pyrkimystä helpottaa 

kansallisten viranomaisten suorittamaa arviointia. 

10. Liittoneuvosto katsoo, että myös muut, säädöstä vähemmän jäsenvaltioiden oikeuksiin 

vaikuttavat toimenpiteet (vapaaehtoinen itsesääntely tms.) olisivat mahdollisia. Jo voimassa 

olevan lainsäädännön mukaan suhteellisuusarviointi suoritetaan aina uuden ammatteja 

koskevan sääntelyn käyttöönoton ja sääntelyn muuttamisen yhteydessä. Tänä sääntelyn ja 

byrokratian vähentämisen aikana on vaikea ymmärtää yksityiskohtaisista arviointiperusteista 

ja menetelmistä säätämistä. Niiden aiheuttama valtava rasite ei ole oikeassa suhteessa 

mahdolliseen hyötyyn. Suhteellisuusarviointia koskeva voimassa oleva unionin oikeudellinen 

kehys ja unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö voitaisiin suhteellisuusarvioinnin 

helpottamiseksi tuoda kansallisten viranomaisten käyttöön myös oikeudellisesti 

sitomattomien ohjeiden avulla, kuten Eurooppa-neuvosto vaati helmikuussa 2015. 

Jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja myös suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan 

arvioida tehokkaasti nykyisillä valvontamekanismeilla, kuten Pilot- ja rikkomusmenettelyllä. 

Tästäkin syystä uuden erillisen direktiivin hyväksyminen ei ole tarpeen. 


