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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

29.3.2017 

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 Senat 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 

Nr 105. 

SENAT 

 

KORRALINE ISTUNGJÄRK 2016–2017 

 

17. märts 2017 

 

Euroopa resolutsioon 

põhjendatud arvamusega 

 

teenuste direktiivi rakendamise vastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele reguleeritud 

kutsealade osas  

 

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku 

alusel järgmise resolutsiooni: 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate 

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

peab soodustama teenuste siseturu arengut. 

 

Ettepaneku kohaselt peavad liikmesriigid kasutusele võtma menetluse uute kutsealasid 

reguleerivate õigusnormide eelnevaks hindamiseks. Hindamise tulemustest tuleb teavitada 

komisjoni. Teised liikmesriigid võivad esitada märkusi. Uusi õigusnorme võidakse vastu võtta 

avaliku huviga seotud põhjustel, nagu avalik julgeolek, rahvatervis või tarbijakaitse. Üksnes 

majanduslikku laadi põhjused on välistatud ja kõnealused meetmed peavad vastama 

proportsionaalsuse põhimõttele, millega tagatakse, et need ei lähe kaugemale eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust. 

 

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6, 

 

esitab senat järgmised tähelepanekud: 

 

– ettepaneku tekst võimaldab komisjonil ja teistel liikmesriikidel esitada arvamuse 

riigisiseselt vastuvõetud sätete kohta; 

 

– ettepanekut COM(2016)0822 final kohaldatakse kõigi reguleeritud kutsealade suhtes; 

sellised kutsealad võivad siiski kuuluda eri tegevusvaldkondadesse, mille kohta ELi 

toimimise lepingus võivad olla ette nähtud eraldi eeskirjad; 

 

– ELi toimimise lepingu artiklis 169 on sätestatud, et liikmesriigid võivad tarbijate 

kaitsmiseks säilitada või võtta rangemaid kaitsemeetmeid, kui need on kooskõlas 

aluslepingutega; 

 

– ELi toimimise lepingu artikli 91 kohaselt võib transpordisektoris majanduslikel põhjustel 

kehtestada eeskirju kutsealale pääsemise tingimuste kohta;  

 

– ELi toimimise lepingu artiklis 168 on sätestatud, et tervishoiu valdkonnas võtavad liidu 
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 ET 

meetmed arvesse liikmesriikide vastutust, mistõttu proportsionaalsuse põhimõtet ei saa 

kohaldada; 

 

– ELi toimimise lepingu artikkel 195 välistab õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 

turismisektoris. 

 

Nimetatud põhjustel ei vasta ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2016)0822 final) senati 

hinnangul subsidiaarsuse põhimõttele. 

 

 

Senati 17. märtsi 2017. aasta resolutsioon. 

 

 

Esimees, 

 

Alla kirjutanud: Gérard LARCHER 


