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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

4.4.2017 

LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus ettepaneku kohta 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. 

Prantsusmaa Rahvuskogu 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 

RAHVUSKOGU 

 

4. OKTOOBRI 1958. AASTA PÕHISEADUS 

 

NELJATEISTKÜMNES AMETIAEG 

 

KORRALINE ISTUNGJÄRK 2016–2017 

 

10. märts 2017 

 

 

EUROOPA RESOLUTSIOON, 

 

 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 

käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat 

proportsionaalsuse kontrolli (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodukorra artikli 151-9 kohaselt kiidetakse resolutsioon lõplikult heaks alljärgnevas 

sõnastuses: 

                                                 
 Vt nr: 4529 ja 4537. 



 

NP\1120346ET.docx 3/3 PE601.202v01-00 

 ET 

Ainus artikkel 

Rahvuskogu, 

võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6, 

võttes arvesse rahvuskogu kodukorra artiklit 151-9,  

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 5 ja 7, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 6 ja 168, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 

protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklit 3, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 

protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ 

kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, 

võttes arvesse 10. jaanuari 2017. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide 

vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli (COM(2016)0822), 

arvestades, et Euroopa Komisjon on seisukohal, et reguleerimist tegevusalade reserveerimise 

kaudu tuleks kasutada üksnes juhtudel, kui meetmete eesmärk on hoida ära tõsise kahju oht 

avalikele huvidele; 

arvestades, et komisjon on seisukohal, et direktiivi eesmärki, nimelt ülemääraste piirangute 

kõrvaldamist juurdepääsult reguleeritud kutsealadele ja nendel tegutsemiselt, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada; 

arvestades, et direktiivi ettepanekuga laiendatakse proportsionaalsuse kontrolli kohaldamisala 

kutsealastele tegevustele, mis kuuluvad direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamisalasse; 

arvestades, et ettepanekus esitatud proportsionaalsuse kontroll võib kahjustada liikmesriikide 

võimet rakendada tervishoiu- või turismialaseid eeskirju;  

arvestades, et Euroopa Liidu meetmed inimeste tervise kaitse ja edendamise ning turismi 

valdkonnas peavad üksnes täiendama liikmesriikide meetmeid, 

on arvamusel, et eespool nimetatud direktiivi ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega. 

Pariis, 10. märts 2017 

Esimees,  

Allkiri: Claude Bartolone  


