
 

NP\1121734ET.docx  PE602.783v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

31.3.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Saksamaa Liidupäeva 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. 

Saksamaa Liidupäev 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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LISA 

SAKSAMAA LIIDUPÄEV 

 

OTSUS 
 

Saksamaa Liidupäev otsustas 9. märtsil 2017 oma 221. istungil vastavalt Saksamaa 

Liidupäeva dokumendile 18/11442, et 

Saksamaa valitsuse teatise kohta 

– dokument 18/11229 nr A.9 – 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute 

kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli 

COM(2016)0822 final, nõukogu dok 5281/17 

Siin: Arvamus vastavalt Lissaboni lepingu protokollile nr 2 (subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse kontrolli põhimõtted), 

võttes arvesse teavet dokumendis 18/11229 nr A.8, A.9, A.10, A.11, võetakse vastavalt 

Lissaboni lepingu protokollile nr 2 koostoimes integratsioonivastutuse seaduse 

paragrahviga 11 vastu järgmine resolutsioon: 

 

Ühtse turu strateegia rakendamiseks esitas komisjon nn teenuste paketi. See sisaldab 

ettepanekut võtta vastu direktiiv teatamise korra kohta (COM(2016)0821 final, nõukogu dok 

5278/17), ettepanekut võtta vastu direktiiv proportsionaalsuse kontrolli kohta 

(COM(2016)0822 final, nõukogu dok 5281/17) ning ettepanekuid võtta vastu määrus ja 

direktiiv Euroopa teenuste e-kaardi kohta (COM(2016)0823 final, nõukogu dok 5283/17 ja 

COM(2016)0824 final, nõukogu dok 5284/17). 

Teatamise korda käsitlev direktiivi ettepanek sisaldab sätteid liikmesriikide teavitamise kohta 

direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) (teenuste direktiiv) kohaldamisalas. Korda 

kohaldatakse, kui riik, liidumaad, kohalikud omavalitsused või omavalitsusorganid (kojad) 

kehtestavad teenuste direktiivi kohaldamisalas uusi õigusnorme või muudavad kehtivaid 

õigusnorme. Ettepanekuga kehtestatakse teatamise kohustus enne siseriikliku seadusandliku 

menetluse lõppemist. Kui seadusandliku menetluse raames muudetakse meedet, millest on juba 

teada antud, tuleb sellest meetmest veel kord teatada. Liikmesriigid on kohustatud 

konkreetsetele tõenditele tuginedes tõendama, et vähem piiravamad vahendid puuduvad. 

Niipea kui komisjon on teada andnud, et ta on saanud kätte kõik teatamisel nõutavad 

dokumendid, algab kolmekuuline konsulteerimisperiood. Riiklike õigusnormide eelnõusid 

saab vastu võtta alles pärast nimetatud tähtaja möödumist. Kolmekuulise tähtaja jooksul on 

komisjonil ja teistel liikmesriikidel aega kaks kuud, et esitada märkusi teatatud õigusnormide 

kohta. Seejärel on teate esitanud liikmesriigil üks kuu aega esitatud märkustele vastata. Kui 

komisjon kahtleb õigusnormi vastavuses ELi teenuste direktiivile 2006/123/EÜ, võib ta teate 

esitanud liikmesriigile teha hoiatuse, mille tulemusel ei tohi liikmesriik seda õigusnormi kolme 

kuu jooksul vastu võtta. Kui komisjoni arvates ei vasta eelnõu ka pärast seda ooteaega ELi 

teenuste direktiivile 2006/123/EÜ, võib komisjon võtta direktiivi ettepaneku artikli 7 kohaselt 

vastu otsuse, et liikmesriik ei tohi asjaomast õigusnormi vastu võtta või peab selle kehtetuks 

tunnistama. Sellise otsuse peaksid liikmesriigid vaidlustama Euroopa Kohtus, enne kui saavad 

kasutada oma seadusandlikku õigust. 
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Ettepanekus võtta vastu proportsionaalsuse kontrolli käsitlev direktiiv nähakse ette kohustus 

viia läbi selline kontroll, enne kui liikmesriikide uute siseriiklike õigusnormide teel piiratakse 

juurdepääsu reguleeritud kutsealadele ja nendel tegutsemist või muudetakse olemasolevaid 

õigusnorme. Direktiivi ettepanek sisaldab üksikasjalikke kriteeriume, millele tuginedes tuleb 

alati selgitada proportsionaalsuse põhimõtte järgimist olenemata konkreetse juhtumi 

asjaoludest. Õigusnormide vastuvõtmise eest vastutavad liikmesriikide pädevad asutused 

peavad kavandatava meetme proportsionaalsuse kohta esitama kvalitatiivsed ja – kui see on 

võimalik – kvantitatiivsed tõendid. 

Direktiivi ja määruse ettepanekute eesmärk on kehtestada uus vahend – Euroopa teenuste e-

kaart. Seda peavad liikmesriigid tunnustama kui tõendit selle kohta, et kaardi omanik on 

asutatud oma päritoluliikmesriigi territooriumil ja tal on õigus osutada nimetatud territooriumil 

e-kaardil näidatud teenuseid. Teenuste e-kaart kehtib esialgu valitud äriteenustele (sh 

arhitektid, insenerid ja audiitorid, maksunõustajad), ehitussektorile (sealhulgas üksikud 

käsitöövaldkonnad) ning ülejäänutele, Saksamaal eraldi reguleerimata valdkondadele (nt 

reisibürood). Rakendamiseks antakse liikmesriikides vastavad ülesanded koordineerivale 

asutusele või luuakse koordineeriv asutus. Teenuste e-kaardi saamise taotlus esitatakse 

päritoluriigi koordineerivale asutusele. Viimane vaatab taotluse läbi (kontrollides muu hulgas 

terviklikkust ja dokumentide ehtsust) ja edastab selle vastuvõtva riigi koordineerivale 

asutusele. Vastuvõtva riigi koordineeriv asutus vaatab taotluse läbi. Teenuste ajutiseks 

osutamiseks annab teenuste e-kaardi välja päritoluriigi koordineeriv asutus, kui vastuvõttev riik 

ei esita nelja nädala jooksul taotluse edastamisest sellele vastuväiteid. Püsiva tegevuskoha 

taotluse esitamise korral on vastuvõtval riigil aega kuus nädalat, et teha kindlaks, milline 

autoriseerimis- ja registreerimissüsteem antud juhul kehtib, ning paluda taotlejal esitada 

vastavad tõendavad dokumendid. Vastuvõttev riik peab seejuures võtma arvesse nõudeid, mida 

taotleja täitis juba oma päritoluriigis ja mis on siseriiklike autoriseerimis- ja 

registreerimissüsteemidega samaväärsed. Pärast tõendavate dokumentide kättesaamist on 

vastuvõtval riigil aega üks nädal dokumente kontrollida. Kui vastuvõttev riik nimetatud tähtaja 

jooksul ei reageeri, loetakse teenuste e-kaart esitatud taotluse alusel väljastatuks (automaatne 

autoriseerimine). Määramata tähtajaks antud teenuste e-kaarti ei saa tagantjärele ära võtta 

asjaolude tõttu, mida oleks olnud võimalik kontrollida taotluse esitamisel. Väljastatud teenuste 

e-kaardi omanikele ei tohi esitada täiendavaid nõudeid (nt eelnev autoriseerimine või 

registreerimine). Kaardi kasutamine teenuseosutaja poolt peab olema vabatahtlik. Kaart kehtib 

kogu vastuvõtva riigi territooriumil. 

Teenuste pakett on meede, mille abil komisjon soovib rakendada oma ühtse turu strateegiat 

(COM(2015)0550 final, nõukogu dok 13370/15). Oma arvamuses ühtse turu strateegia kohta 

(Saksamaa Liidupäeva dokument 18/8867) tervitas Saksamaa Liidupäev põhimõtteliselt 

komisjoni eesmärki tugevdada ühtset turgu, kutsus aga samal ajal komisjoni üles: 

– säilitama komisjoni väljakuulutatud abi vabatahtlikkuse ühtset turgu käsitlevate 

õigusnormide ülevõtmisel siseriiklikusse õigusesse; 

– põhjendama igakülgselt teenuste direktiivi raames teatamise korra reformimisel 

teatamismenetluse jaoks ooteaja kehtestamist ja laiendama selle mõjuulatust üheskoos 

liikmesriikidega. Lisaks ei tohi seadusandlikku protsessi ebaproportsionaalselt aeglasemaks 

ega bürokraatlikumaks muuta; 

– kavandama teenuste osutamise luba selliselt, et see vähendab piiriülese tegevuse puhul 

bürokraatlikke formaalsusi. Teenuste osutamise luba ei tohi samas endaga kaasa tuua 

lisabürokraatiat ega olukorda, kus vastuvõttev riik ei saa teenuseosutajale enam esitada 

õigustatud nõudeid. 
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Saksamaa Liidupäev on nüüd kontrollinud teenuste paketi meetmete vastavust subsidiaarsuse 

ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Ettepanekute täiendav sisuline läbivaatamine ei ole 

seevastu veel lõppenud. Sellega seoses on eelkõige küsitav, kas siseriikliku koordineeriva 

asutuse loomise kohustus kavandatava teenuste e-kaardi kontekstis on kooskõlas Saksamaa 

föderaalse süsteemiga ja põhiseadusest tuleneva pädevuste jaotusega Saksamaal. Seaduste 

rakendamine ja lubade andmine on ju põhimõtteliselt liidumaade pädevuses. 

Teenuste paketi raames esitatud ettepanekute vastavuse kohta subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtetele märgib Saksamaa Liidupäev järgmist: 

I. Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv teatamise korra kohta rikub subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid vastavalt Lissaboni lepingu protokolli nr 2 artiklile 6. 

Nimetatud sätte kohaselt võivad riikide parlamendid põhjendatud arvamuses selgitada, miks ei 

vasta seadusandliku akti eelnõu nende arvates subsidiaarsuse põhimõttele. Saksamaa 

Liidupäev peab seni kohaldatavat kontrollikriteeriumi terviklikuks: see sisaldab nii õigusliku 

aluse valikut, subsidiaarsuse põhimõtte järgimist ELi lepingu artikli 5 lõike 3 kohases kitsamas 

tähenduses kui ka proportsionaalsuse põhimõtte järgimist vastavalt ELi lepingu artikli 5 

lõikele 4 (vt Saksamaa Liidupäeva dokumente 17/3239, 17/8000, 17/11882). 

1. Ettepanek ei saa põhineda ELi aluslepingutes sätestatud õiguslikul alusel. 

a. Komisjoni osutatud ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 võimaldab üksnes vastu võtta 

direktiive diplomite ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuseks 

tunnustamiseks ning liikmesriikide õigusnormide koordineerimiseks. Ennetav analüüsi 

reservatsioon kõigi teenustega seotud meetmete suhtes läheb aga oluliselt kaugemale diplomite 

vastastikuse tunnustamise pelgast koordineerimisest. 

b. Peale selle mainib komisjon ELi toimimise lepingu artiklit 114, kuid ka sellele ei saa 

direktiivi ettepanek tugineda. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt ei anta ELi 

toimimise lepingu artikliga 114 liidu seadusandjale üldiseid volitusi siseturu reguleerimiseks. 

ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel vastu võetud õigusakti eesmärk on pigem tõepoolest 

siseturu väljakujundamist takistavate asjaolude või märkimisväärsete konkurentsimoonutuste 

kõrvaldamine (vt Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2000. aasta otsust kohtuasjas C-376/98). Peale 

selle esitatakse kõnealuses ettepanekus väide, et see „takistab siseriiklike õigusaktide 

erisuunalist arengut ning soodustab siseriiklike õigus- ja haldusnormide ühtlustamist teenuste 

direktiiviga hõlmatud teenuste osas“. Ettepanekus ei ole aga selle väite kinnitamiseks esitatud 

ühtegi tõendit. 

c. Lisaks sellele on kaheldav, kas direktiivi ettepanek vastab demokraatia põhimõttele, mis on 

ELi lepingu artikli 2 esimese lause kohaselt üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Direktiivi laia 

kohaldamisala tõttu peab tulevikus igasugune parlamentaarne töö, mis on seotud teenustega, 

saama komisjoni nõusoleku. See tähendab, et direktiivi ettepaneku kohaselt viiakse 

demokraatlikult valitud parlamendid komisjoni ehk täitevorgani kontrolli alla. 

d. Lõpetuseks pööratakse direktiivi ettepanekus pea peale ELi aluslepingutega reguleeritud 

suhe komisjoni ja liikmesriikide vahel. ELi aluslepingute kohaselt võib komisjon, kui 

liikmesriik rikub tema hinnangul aluslepingut, pöörduda pärast eelmenetluse läbiviimist 

Euroopa Kohtu poole. Direktiivi ettepanekus nähakse seevastu ette, et liikmesriigid peaksid 

komisjoni negatiivse otsuse vaidlustama Euroopa Kohtus, enne kui saavad kasutada oma 

seadusandlikku õigust. Kõnealuse suhte märkimisväärseks muutmiseks, nagu nähakse ette 

direktiivi ettepanekus, tuleks muuta aluslepingut. 
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2. Direktiivi ettepaneku proportsionaalsuse osas on tõsiseid kahtlusi. Vastavalt Euroopa Liidu 

lepingu artikli 5 lõikele 4 ei või liidu meetme sisu ega vorm minna kooskõlas 

proportsionaalsuse põhimõttega aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

Selleks peab seadusandliku akti eelnõu olema asjakohane, vajalik ja proportsionaalne. 

a. Ettepaneku vajalikkuse vastu räägib see, et siseriikliku seadusandluse ELi õigusele 

vastavuse kontrollimiseks on menetlused juba olemas (rikkumismenetlus ja EU Pilot). 

Komisjon ei põhjenda arusaadavalt, miks need menetlused ei ole piisavad. Samuti ei selgitata 

ammendavalt, miks on vaja kehtivat teatamise korda rangemaks muuta ning teha sellest 

lubamatu autoriseerimismenetlus. 

b. Lisaks on kahtlusi direktiivi ettepaneku proportsionaalsuse osas, sest erandeid ei ole ette 

nähtud. Seega on seadusandjal pakilistes olukordades võimatu kiiresti reageerida omavolile 

teenustesektoris. See avaldab eriti tõsist mõju, kui seadusandlik tegevus parlamendi ametiaja 

peatset lõppemist silmas pidades teatamise korra tõttu nii palju viibib, et seda ei ole enne 

ametiaja lõppu võimalik lõpule viia, millel on negatiivsed tagajärjed ettepaneku ühtsusele. 

II. Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv proportsionaalsuse kontrolli kohta rikub 

Saksamaa Liidupäeva arvates subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid vastavalt 

Lissaboni lepingu protokolli nr 2 artiklile 6. 

1. Ettepanek ei saa põhineda ELi aluslepingutes sätestatud õiguslikul alusel. 

Euroopa Liidu seadusandlik pädevus reguleeritud kutsealade valdkonnas tuleneb pädevusest 

võtta vastu direktiive diplomite, tunnistuste või muude kvalifikatsiooni tõendavate 

dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta ning koordineerida liikmesriikide õigus- ja 

haldusnorme. Vastavad õigusnormid on ühenduse tasandil nüüdseks konsolideeritud direktiivis 

2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, mida muudeti direktiiviga 

2013/55/EL. Kutsealade reguleerimise küsimus on peale selle tihedalt seotud hariduspoliitiliste 

kaalutlustega. Hariduspoliitika valdkonnas kehtib ELi toimimise lepingu artikli 165 lõike 4 

kohaselt õigusnormide ühtlustamise keeld. Seetõttu ei ole Euroopa Kohus oma asjakohases 

praktikas ühenduse õigusest tuleneva isikute liikumisvabaduse kohta seadnud kahtluse alla 

liikmesriikide õigust reguleerida kutsealasid. Selle asemel on nõutud, et tuleb kontrollida ELi 

piires välismaal omandatud kutsekvalifikatsioonide vastavust kodumaal nõutud 

kutsekvalifikatsioonidele. 

Kutsealade reguleerimist käsitlevatele riiklikele otsustele esitatavad nõuded, mis lähevad 

kaugemale esmastest õigusaktidest tulenevatest proportsionaalsuse üldkriteeriumidest 

asjakohasuse, vajalikkuse ja sobivuse kohta, ei ole seetõttu hõlmatud ühenduse tasandi piiratud 

pädevusega. Seda silmas pidades on kaheldav, et direktiivi jaoks on olemas piisav õiguslik 

alus. 

2. Ettepanek ei ole kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. 

Komisjon ei ole kirjeldanud, miks on proportsionaalsuse hindamisel lisaks tunnustatud 

kontrollikriteeriumidele vaja veel täiendavaid siduvaid kriteeriume. Proportsionaalsuse 

kontroll on ette nähtud juba kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva direktiivi 

2005/36/EÜ (muudetud direktiiviga 2013/55/EL) artikli 59 lõikes 3. Need kriteeriumid 

vastavad Euroopa Kohtu praktikast tulenevatele kriteeriumidele, mille põhjal on võimalik 

hinnata kutse-eeskirjade proportsionaalsust. 

Lisaks sellele on Saksamaa Liidupäev seisukohal, et kõne alla tuleksid ka teised, liikmesriikide 

õigustesse direktiiviga võrreldes vähem sekkuvad meetmed. Nende hulka kuulub eelkõige 

soovitus liikmesriikidele viia läbi proportsionaalsuse kontroll. 
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Lõpetuseks ei ole direktiivi ettepanekuga taotletav eesmärk proportsionaalne võrreldes sellest 

tuleneva bürokraatliku lisakoormusega ja riikliku seadusandja otsustusvabaduse piiramisega. 

Ainuüksi direktiivi eelnõu artikli 6 lõikes 2 esitatakse üksteist hindamiskriteeriumi, mida 

täiendatakse artikli 6 lõikes 4 veel kümne kriteeriumiga. Hindamiskriteeriumide arvukus toob 

praktikas tõenäoliselt kaasa nende mehaanilise täitmise asjaomase seadusandja poolt, mis 

pigem takistab kui soodustab õigusnormide proportsionaalsuse sisulist käsitlemist. 

III. Euroopa teenuste e-kaardi määrus ja direktiiv tõstatavad küsimusi nende kooskõla kohta 

proportsionaalsuse põhimõttega. 

Proportsionaalsuse põhimõtte järgimisega seoses tekib küsimus, kas ettepanekus ette nähtud 

koordineeriv asutus päritoluriigis ja vastuvõtvas riigis on vajalik. Siinkohal tuleks kontrollida, 

kas selline asutus on vastuolus teenuste direktiivis järgitava ühtse kontaktpunkti 

lähenemisviisiga ning kas see ei tekita tarbetut dubleerimist. Isegi kui ühtse kontaktpunkti 

lähenemisviisi ei ole kohati optimaalselt rakendatud, näib siiski mõttekas, et lubade 

väljastamise eest vastutavad vastuvõtva riigi ametiasutused. Nende haldusstruktuurid saavad 

ulatuslikult teavitada kehtivatest nõuetest ja tagada tõhusad haldusmenetlused. 

Peale selle toovad kõnealused õigusnormid praegusel kavandatud kujul endaga tegelikult kaasa 

päritoluriigi põhimõtte kehtestamise. Sest väga lühikeste läbivaatamistähtaegade tõttu 

vastuvõtvates riikides ja nimetatud tähtaegadest mittekinnipidamisest tuleneva automaatse 

autoriseerimise tõttu väljastataks teenuste e-kaart, ilma et vastuvõttev riik oleks hindamist 

tegelikult läbi viinud, mille tulemuseks on siseriiklike nõuete, sh sotsiaalseid standardeid 

käsitlevate nõuete õõnestamine ning nendest kõrvalehoidmine. Selline kehtiva Euroopa 

õigusega hõlmatud siseriiklikest nõuetest tegelik kõrvalehoidmine tõstatab samuti küsimusi 

sobivuse ja seega proportsionaalsuse kohta. 

Lisaks ei ole Saksamaa Liidupäeva arvates piisavalt selge, milline on kavandatava teenuste e-

kaardi seos direktiiviga 2013/55/EL kehtestatud Euroopa kutsekaardiga (tunnustamisdirektiivi 

artiklid 4a–4e). Ka siinkohal tuleb vältida dubleerimist. 

IV. Saksamaa Liidupäev jätab endale õiguse esitada oma seisukohad teenuste paketi muude 

aspektide kohta eraldi arvamuses. 

V. Saksamaa Liidupäev palub oma presidendil edastada käesolev otsus komisjonile, Euroopa 

Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning teavitada sellest ka liikmesriikide parlamente. 


