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 ET 

LÜHISELGITUS 

Ettepanek on vastuolus pädevuste andmise, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetega. 

ELi toimimise lepingu artiklid 46, 53 ja 62 ei paku piisavat õiguslikku alust ettepanekule võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid 

reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli 

(COM(2016)0822 final). 

Nagu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta täpsustatakse, ei saa 

tööjõu vaba liikumise kohta käivat artiklit 46 kasutada kutsekvalifikatsioonide valdkonna 

pädevuse üleandmiseks liikmesriikidelt komisjonile. 

ELi toimimise lepingu artikkel 53 (vajaduse kohta tagada kvalifikatsioonide vastastikune 

tunnustamine ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise õigusnormide kooskõlastamine) ei 

anna komisjonile õigust otsustada kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide kehtivuse üle. 

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikele 2 kehtib see eriti tervishoiu puhul. 

ELi toimimise lepingu artikkel 62 teenuste osutamise vabaduse kohta ei anna üldist alust 

vaidlustada kutsealasid reguleerivaid õigusnorme, käsitledes neid juurdepääsutõketena. 

Subsidiaarsus 

Ettepanek on vastuolus ELi lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega, 

kuna see kahjustab liikmesriikide pädevust reguleeritud kutsealade ja kutsealase koolituse 

tunnustamise valdkonnas. See on nii, sest selle kohaselt peavad liikmesriigid komisjonile 

põhjendama proportsionaalsust enne, kui nad saavad kehtestada uusi või muuta olemasolevaid 

reguleeritud kutsealasid.  

Need pädevused on tagatud kehtiva direktiivi 2005/36/EÜ alusel. Liikmesriigid hindavad 

reguleeritud kutsealade proportsionaalsust riiklikul tasandil ja teavitavad sellest komisjoni, 

säilitades seega oma regulatiivsed õigused. Seega lasub tõendamiskohustus kontrolli suhtes 

praeguses olukorras komisjonil, kes saab sellest hoolimata algatada rikkumismenetluse või 

anda asja arutamiseks Euroopa Kohtusse. Seevastu pööraks praegune ettepanek 

tõendamiskohustuse de facto vastupidiseks, mis oleks ebaseaduslik. 

Proportsionaalsus  

Ettepanek on vastuolus ELi lepingu artikli 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõttega. Proportsionaalsuse kontrolli kriteeriumid on liiga ebamäärased: 21 kriteeriumit 

kirjeldavad eesmärkide ja meetmete suhteid, mis on lisaks vastuolus ka Euroopa Kohtu 

olemasoleva kohtupraktikaga (vrd avalik huvi), selle asemel, et sisaldada määratlusi. Selgete, 

läbipaistvate ja konkreetsete kriteeriumite puudumisel on liikmesriikidel raske kontrollida, kas 

nad vastavad kriteeriumitele või mitte. See on oluline ka õiguskindluse tagamiseks. Kõnealustel 

tingimustel tekitab proportsionaalsuse kontrolli eelhindamine regulatsioonivõimele 

põhjendamatut koormust. 

Näib, et ettepanekuga püütakse tekitada õigustloovasse akti proportsionaalsuse kontrolli, mis 

imiteerib Euroopa Kohtu oma. Samas aga puuduvad tõendid selle kohta, et kavandatud 

menetlus oleks antud küsimusega tegelemiseks tulemuslikum kui kehtivad sätted, sest see ei 
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muuda kriteeriume, mille alusel Euroopa Kohus uute õigusnormide proportsionaalsuse üle 

otsustab.  

Komisjon käsitleb kutsealade reguleerimist majandusliku takistusena, võtmata arvesse avalikku 

huvi (näiteks tervise- ja ohutuskaalutlused), mis on asjaomast liiki õigusakti lähtekohaks ning 

mis aitab kaasa kvaliteedi ja ohutuse tagamisele teenuste osutamisel. Lisaks ei võeta 

ettepanekus arvesse, kuidas olemasolevad reguleeritud kutsealad on seotud haridusliku õppe ja 

kutseõppesüsteemidega, mis tagavad tööhõive kvaliteedi.  

Lähtudes üksnes majanduslikust seisukohast, toob praegune ettepanek kaasa absurdse olukorra, 

kus töötajate liikuvus ja teenuste osutamise vabadus tähendab kutsealasid reguleerivate 

õigusnormide kõrvaldamist, samal ajal kui need on tähtsad liikuvatele töötajatele tööhõive 

võimaluste ja õiglase siseturu tagamiseks. 

Nõuded  

Pärast nende valdkondade tuvastamist, kus kutsealasid reguleerivad õigusnormid võivad 

kehtivate ELi õigusaktidega vastuolus olla, on komisjonil võimalus anda liikmesriikidele 

suuniseid ja koostada hinnanguid. Praegu saab seda teha läbipaistva dialoogi, selgete suuniste 

ja soovitustega liikmesriikidele, võttes täiel määral arvesse kehtivaid õigusakte ja Euroopa 

Kohtu kohtupraktikat. Kui tekib oht, et uus määrus on vastuolus ELi õigusaktidega, siis 

pakuvad olemasolevad vahendid komisjonile piisavalt võimalusi Euroopa õiguse jõustamiseks. 

Õiglase liikuvuse toetamiseks peaks komisjon pigem kaaluma, kas on vaja võtta täiendavaid 

meetmeid teistes valdkondades, nagu kvalifikatsioonide ja oskuste vastastikune tunnustamine. 

****** 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil teha 

ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi. 


