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KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Ranskan kansalliskokouksen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn 

hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

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. 

Ranskan kansalliskokous 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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EUROOPPA-ASIOITA KOSKEVA PÄÄTÖSLAUSELMA 

 

 

toissijaisuusperiaatteen mukaisuudesta annetusta perustellusta lausunnosta, joka koskee 

ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uuden ammatteja koskevan 

sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista (COM(2016)0822) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyväksytään lopullisesti työjärjestyksen 151-9 pykälän mukaisesti seuraava päätöslauselma: 

                                                 
Ks. numerot 4529 ja 4537. 
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 FI 

Ainoa artikla 

Kansalliskokous, joka 

ottaa huomioon perustuslain 88-6 pykälän, 

ottaa huomioon kansalliskokouksen työjärjestyksen 151-9 pykälän,  

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 ja 7 artiklan, 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 168 artiklan, 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 

tehtyyn sopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 

tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevan 3 artiklan, 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 

tehtyyn sopimukseen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn 

pöytäkirjan N:o 2, 

ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, 

ottaa huomioon 10. tammikuuta 2017 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä 

suhteellisuusarvioinnista (COM(2016)0822), 

panee merkille Euroopan komission näkemyksen, jonka mukaan toimintoja varaamalla 

tapahtuvaa sääntelyä olisi käytettävä ainoastaan silloin, kun toimenpiteillä pyritään estämään 

mahdollisen vakavan haitan aiheutuminen julkisen edun mukaisille tavoitteille; 

panee lisäksi merkille, että komission mukaan jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla poistaa 

kohtuuttomia rajoituksia, jotka koskevat säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai niiden 

harjoittamista; 

ottaa huomioon, että direktiiviehdotuksessa suhteellisuusarvioinnin soveltamisala ulotetaan 

säänneltyihin ammatteihin, jotka kuuluvat edellä mainitun direktiivin 2005/36/EY 

soveltamisalaan; 

katsoo, että ehdotettu suhteellisuusarviointi saattaisi heikentää jäsenvaltioiden 

mahdollisuuksia panna täytäntöön terveys- ja matkailualan sääntelyä;  

huomauttaa, että toimien, joita Euroopan unioni toteuttaa ihmisten terveyden suojelun ja 

kohentamisen sekä matkailun alalla, on määrä vain täydentää jäsenvaltioiden toimia; 

katsoo näin ollen, että edellä mainittu direktiiviehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen. 

Pariisissa 10. maaliskuuta 2017 

Puhemies  
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