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LÜHISELGITUS 

Käesoleva määruse ettepaneku (millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja 

sellega seotud haldusvahendid) eesmärk on hõlbustada teenustekaubandust Euroopa ühtsel 

turul. See on osa paketist, mis hõlmab ka direktiivi ettepanekut Euroopa teenuste e-kaardi ja 

sellega seotud haldusvahendite kohta. Eesmärk on vähendada piiriülest teenuseosutamist 

takistavaid haldustõkkeid. Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni kavatsuse kaotada 

siseturul bürokraatlikud takistused. Siiski soovitab ta uuesti kaaluda, kas praegune ettepanek 

tegelikult teenib oma eesmärki ja sisaldab lisaväärtust, ning seepärast paneb ette see uuesti üle 

vaadata, võttes arvesse komisjoni tegelikke eesmärke. 

Õigupoolest jääb arvamuse koostajale mõistatuseks, mis kasu võib tuua veel üks sama 

valdkonna õigusakt lisaks neile, mis on juba kehtestatud või mille kohta on ettepanek esitatud 

(töötajate lähetamine, ühtsed kontaktpunktid, Euroopa kutsekaart, SOLVIT, ühtse turu 

teabevahend, ühtne digivärav). Eelkõige tekib küsimus, kas ei oleks parem kehtivat 

õigusraamistikku ajakohastada, selle asemel et seda uute struktuuride lisamisega veelgi 

keerukamaks muuta. Näiteks Euroopa kutsekaart ja ühtsed kontaktpunktid võivad kehtivate 

õigusnormide kohaselt täita eesmärki, mis komisjoni ettepanekus nähakse ette Euroopa 

teenuste e-kaardile ja koordineerivatele asutustele (vt direktiivi 2005/36/EÜ artikkel 4a jj ning 

direktiivi 2006/123/EÜ artikkel 6). Konkreetsemalt on oht, et kahetasandiline süsteem looks 

nii-öelda hallid piirkonnad, mis veelgi suurendaks ettevõtjate ebakindlust. 

Paljud valdkonna esindajad kardavad, et esildatud määrus võib ettevõtetele isegi täiendavaid 

takistusi tekitada, mitte neid vähendada. Näib, et Euroopa teenuste e-kaart ei lahenda nende 

ettevõtjate raskusi, kes on ühinenud piiriüleste kindlustusskeemidega. Paljudes riikides on 

erialane vastutuskindlustus üldsusele kutsealaseid teenuseid pakkuvate ettevõtjate jaoks 

kohustuslik. Pärast kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva direktiivi 2005/36/EÜ 

liikmesriikide õigusesse ülevõtmist nõuavad peaaegu kõik liikmesriigid vähemalt mõnede 

kutsealade puhul eelneva kirjaliku deklaratsiooni esitamist, sealhulgas üksikasju 

kindlustuskaitse või muude personaalsete või kollektiivsete erialase vastutuskindlustuse 

vahendite kohta. Probleem seisneb selles, et kui teenuseosutaja või erialaspetsialist alustab 

piiriülest tegevust, on tal väga raske sellist kindlustust saada. Lisaks kahtleb arvamuse 

koostaja, kas komisjoni ettepanekus ette nähtud e-kaardi taotluste kontroll on piisavalt range. 

Kutsenõuete kindlakstegemise eeskirjade ebamäärasus ja lühikesed läbivaatamistähtajad 

muudavad taotlusdokumentide põhjaliku läbivaatamise raskeks. See võib suurendada 

võltsitud isikutuvastusdokumentide kasutamise ohtu ja seega kahjustada kvaliteedi- ja 

tulemuslikkusstandardeid ning takistada kohaldatava õiguse jõustamist. 

Ka komisjoni ettepaneku õiguskvaliteet näib küsitav. Kavandatava õigusraamistiku 

moodustavad määrus ja direktiiv ning mitu neil põhinevat delegeeritud õigusakti ja 

rakendusakti. Ainuüksi määruse ettepanekus on ette nähtud kümme volitust võtta vastu 

rakendusakte ja kaks volitust võtta vastu delegeeritud õigusakte. See ei hõlbusta teksti 

tegeliku mõju mõistmist ja on vastuolus määruse põhiomadusega, st selle vahetu 

kohaldatavusega liikmesriikide õiguskorras, samuti on see vastuolus komisjoni parema 

õigusloome tegevuskavaga. 

Kokkuvõttes leiab arvamuse koostaja, et uue määruse ja uue direktiivi kehtestamise asemel 

(mida tuleb pealegi täiendada mitme delegeeritud ja rakendusaktiga), võiks komisjon uurida 

võimalust vajaduse korral muuta kehtivaid ELi õigusakte, nagu direktiiv 2005/36/EÜ 

kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, ja/või kaaluda selle direktiivi alusel delegeeritud 

õigusaktide ja rakendusaktide vastuvõtmist, et hõlmata ka praegu Euroopa teenuste e-kaardi 

ettepanekutega kaetud kutsealad. Komisjon võiks otsida piiriülese teenuseosutamise 
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lihtsustamiseks vähem koormavaid võimalusi. 

Esitatud kaalutlusi arvesse võttes soovitab arvamuse koostaja komisjoni ettepaneku tagasi 

lükata, kuid samas õhutab komisjoni otsima lahendust, mis aitaks paremini kõrvaldada 

puudused, millega teenuseosutajad iga päev kokku puutuvad. Seda silmas pidades palub ta 

ühtlasi komisjonil täielikult arvesse võtta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, 

kus osutatakse samadele probleemidele. 

****** 

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil teha ettepaneku lükata 

komisjoni ettepanek tagasi. 
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