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KANSALLISEN PARLAMENTIN 
PERUSTELTU LAUSUNTO 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA 

Asia: Ranskan senaatin 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 senaatti 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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FI 

LIITE 

N:o 105 

SENAATTI 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ISTUNTO 2016–2017 

 

17. maaliskuuta 2017 

 

Eurooppa-asioita koskeva päätöslauselma 

perustellusta lausunnosta, joka koskee 

 

niin kutsutun palveludirektiivin täytäntöönpanon toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta 

säänneltyjen ammattien osalta 

 

Senaatin työjärjestyksen 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti seuraava talousasioiden 

valiokunnan hyväksymä päätöslauselma annetaan senaatin päätöslauselmana: 

 

Direktiiviehdotuksella uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä 

suhteellisuusarvioinnista (COM(2016)0822) on määrä edistää palvelujen sisämarkkinoiden 

kehitystä. 

 

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön menettely, jossa kaikesta uudesta 

säänneltyjen ammattien harjoittamista koskevasta sääntelystä suoritetaan ennakkoarviointi. 

Arvioinnin päätelmät on ilmoitettava komissiolle. Muut jäsenvaltiot voivat esittää 

huomautuksia. Uusia säännöksiä voidaan perustella yleiseen etuun liittyvillä syillä, kuten 

yleinen turvallisuus, kansanterveys tai kuluttajansuoja. Luonteeltaan puhtaasti taloudelliset 

perusteet eivät tule kysymykseen, ja toimenpiteiden on oltava suhteellisuusperiaatteen 

mukaisia, millä taataan, että ne eivät ylitä sitä, mikä on tarpeen. 

 

ottaa huomioon perustuslain 88-6 pykälän, 

 

Senaatti esittää seuraavat huomautukset: 

 

– ehdotuksessa annetaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille mahdollisuus ilmaista 

kantansa kansallisissa puitteissa annettuihin säännöksiin; 

 

– ehdotuksen COM(2016)0822 tekstiä sovelletaan kaikkiin säänneltyihin ammatteihin; 

näitä ammatteja on kuitenkin eri toimialoilla, joista Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyssä sopimuksessa (SEUT) saattaa olla erityisiä määräyksiä; 

 

– SEUT-sopimuksen 169 artiklassa määrätään, että kuluttajien suojaamiseksi jäsenvaltiot 

voivat pitää voimassa tai toteuttaa tiukempia suojatoimenpiteitä edellyttäen, että ne ovat 

sopusoinnussa perussopimusten kanssa; 

 

– SEUT-sopimuksen 91 artiklan mukaisesti liikenteen alalla voidaan antaa ammattiin 

pääsyä koskevia sääntöjä taloudellisin perustein; 

 

– SEUT-sopimuksen 168 artiklassa määrätään, että kansanterveyden alalla unionin 
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toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, joten 

suhteellisuusperiaatetta ei voida soveltaa; 

 

– SEUT-sopimuksen 195 artiklassa suljetaan pois jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 

yhdenmukaistaminen matkailualalla. 

 

Edellä esitetyistä syistä senaatti katsoo, että ehdotus direktiiviksi COM(2016)0822 ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

 

Annettu senaatin päätöslauselmana 17. maaliskuuta 2017. 

 

 

Puhemies 

 

Allekirjoitus: Gérard LARCHER 


