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LYHYET PERUSTELUT 

Asetusehdotus on annetun toimivallan periaatteen sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden vastainen. 

SEUT:n 46, 53 ja 62 artikla eivät ole riittävä oikeusperusta ehdotukselle direktiiviksi uuden 

ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista 

(COM(2016)0822). 

Kuten ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 2005/36/EY selvästi 

todetaan, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa 46 artiklaa ei voi käyttää siihen, että 

ammattipätevyyksiä koskevaa toimivaltaa siirretään jäsenvaltioilta komissiolle. 

SEUT:n 53 artikla koskee pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista ja itsenäiseksi 

ammatinharjoittajaksi ryhtymistä koskevien lakien yhteensovittamista, eikä siinä anneta 

komissiolle valtuuksia päättää uuden ammatteja koskevan sääntelyn pätevyydestä. Tämä 

koskee erityisesti terveydenhuoltoalaa SEUT:n 53 artiklan 2 kohdan perusteella. 

Palvelujen tarjoamisen vapautta koskeva SEUT:n 62 artikla ei tarjoa yleistä perustaa, jonka 

mukaisesti ammatteja koskeva sääntely voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi käsittelemällä sitä 

esteenä. 

Toissijaisuusperiaate: 

Ehdotus on SEU:n 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen vastainen, koska 

se heikentää jäsenvaltioiden toimivaltaa säänneltyjen ammattien ja ammatillisen koulutuksen 

tunnustamisen alalla. Siinä nimittäin vaaditaan jäsenvaltioita perustelemaan oikeasuhteisuus 

komissiolle, ennen kuin ne voivat vahvistaa uusia tai muuttaa olemassa olevia säänneltyjä 

ammatteja. 

Nämä toimivaltuudet on vahvistettu nykyisessä direktiivissä 2005/36/EY. Jäsenvaltiot arvioivat 

säänneltyjen ammattien oikeasuhteisuuden kansallisella tasolla ja ilmoittavat siitä komissiolle, 

jolloin niiden sääntelyoikeus säilyy. Nykytilanteessa arviointia koskeva todistustaakka on näin 

ollen komissiolla, ja sillä on mahdollisuus käynnistää rikkomismenettely tai saattaa tapaus 

unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käsiteltävänä oleva ehdotus kuitenkin tosiasiallisesti 

kääntäisi todistustaakan, mikä olisi lainvastaista. 

Suhteellisuusperiaate:  

Ehdotus on SEU:n 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen vastainen. 

Suhteellisuusarvioinnin ehdot on määritelty liian väljästi, sillä arviointiperusteita on 21 ja 

määritelmien vahvistamisen sijaan niissä kuvaillaan tavoitteiden ja toimien välisiä suhteita, 

eivätkä määritelmät vastaa unionin tuomioistuimen nykyisessä oikeuskäytännössä käytettäviä 

määritelmiä (esim. yleinen etu). Selkeiden, avointen ja konkreettisten määritelmien puuttuessa 

jäsenvaltioiden on vaikea tarkistaa, täyttävätkö ne kriteerit vai eivät. Oikeusvarmuuden 

kannalta sillä on suuri merkitys. Tässä tilanteessa etukäteen tehtävä suhteellisuusarviointi 

rasittaa kohtuuttomasti jäsenvaltioiden sääntelymahdollisuuksia. 

Vaikuttaa siltä, että ehdotuksella kehitellään näennäisesti tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 

vastaava suhteellisuusarviointi säädökseksi. Ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että ehdotettu 

menettely olisi tämän ongelman ratkaisemisessa tehokkaampi kuin nykyiset säännökset, sillä 
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siinä ei muuteta perusteita, joiden mukaisesti tuomioistuin päättää uuden sääntelyn 

oikeasuhteisuudesta. 

Komissio tarkastelee ammattien sääntelyä taloudellisena esteenä ottamatta huomioon yleistä 

etua (kuten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia), joka on tämäntyyppisen 

lainsäädännön taustalla ja edistää osaltaan palvelujen tarjoamisen laatua ja turvallisuutta. Se ei 

myöskään ota huomioon sitä, kuinka nykyiset säännellyt ammatit liittyvät yleissivistävän ja 

ammatillisen koulutuksen järjestelmiin, joilla varmistetaan laadukkaat työpaikat. 

Ehdotuksessa tarkastellaan asiaa puhtaasti talouden näkökulmasta ja luodaan absurdi tilanne, 

jossa työntekijöiden liikkuvuus ja palvelujen tarjoamisen vapaus merkitsevät ammattien 

sääntelyn purkamista, vaikka sääntely on keskeistä pyrittäessä tarjoamaan työtilaisuuksia 

liikkuville työntekijöille ja luomaan oikeudenmukaiset sisämarkkinat. 

Vaatimukset: 

Komissiolla on mahdollisuus antaa jäsenvaltioille arviointeja ja ohjeita määritettyään alat, joilla 

ammattien sääntely saattaa olla EU:n nykyisen lainsäädännön vastaista. Tämä voidaan nykyisin 

tehdä käymällä avointa vuoropuhelua ja antamalla jäsenvaltioille selkeitä ohjeita ja suosituksia, 

joissa otetaan täysin huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja tuomioistuimen oikeuskäytäntö. 

Jos vaarana on, että uusi sääntely on EU:n lainsäädännön vastaista, olemassa olevat välineet 

antavat komission käyttöön riittävät keinot valvoa unionin oikeuden noudattamista. 

Oikeudenmukaisen liikkuvuuden tukemiseksi komission olisi sen sijaan pohdittava, tarvitaanko 

lisätoimia muilla aloilla, kuten tutkintojen ja pätevyyksien vastavuoroisen tunnustamisen alalla. 

****** 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä. 


