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LYHYET PERUSTELUT 

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen 

liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta tarkoituksena on helpottaa palvelukauppaa 

unionin sisämarkkinoilla. Se on osa kokonaisuutta, johon kuuluu myös ehdotus direktiiviksi 

sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä. 

Tavoitteena on vähentää rajojen yli palveluja tarjoavien toimijoiden kohtaamia hallinnollisia 

esteitä. Valmistelija pitää myönteisenä komission aikomusta poistaa byrokraattisia esteitä 

sisämarkkinoilta. Hän kuitenkin kehottaa pohtimaan uudelleen, palveleeko nykyinen ehdotus 

todella tarkoitustaan ja tuoko se lisäarvoa, ja ehdottaa sen tarkastelemista uudelleen komission 

todellisten tavoitteiden näkökulmasta.  

Valmistelijalle on epäselvää, mitä hyötyä voisi olla uuden lainsäädäntövälineen käyttöön 

ottamisesta tällä alalla jo käytössä olevien tai ehdotettujen lisäksi (työntekijöiden 

lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon, keskitetyt asiointipisteet, eurooppalainen 

ammattikortti, sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (SOLVIT), sisämarkkinoiden 

markkinatietoväline ja yhteinen digitaalinen palveluväylä). Herää erityisesti epäilys, eikö 

voimassa olevan lainsäädäntökehyksen päivittäminen olisi asianmukaisempaa kuin sen 

tekeminen turhan monimutkaiseksi luomalla uusia rakenteita. Esimerkkinä mainittakoon, että 

eurooppalaista ammattikorttia ja keskitettyjä asiointipisteitä voidaan voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti käyttää siihen tarkoitukseen, johon komission ehdotuksessa 

käytetään sähköistä eurooppalaista palvelukorttia (direktiivin 2005/36/EY 4 a artikla ja sitä 

seuraavat artiklat) ja koordinoivia viranomaisia (direktiivin 2006/123/EY 6 artikla). 

Konkreettisemmin sanottuna pelkona on, että kaksinkertainen järjestelmä loisi harmaita 

alueita, jotka voisivat entisestään lisätä epävarmuutta yritysten kannalta.  

Useat elinkeinoelämän edustajat ovat huolissaan siitä, että ehdotetulla asetuksella saatettaisiin 

jopa luoda lisää esteitä yrityksille pikemmin kuin vähentää niitä. Vaikuttaa siltä, että 

sähköisellä eurooppalaisella palvelukortilla ei ole onnistuttu löytämään ratkaisua ongelmiin, 

joita rajat ylittäviin vakuutusjärjestelmiin osallistuvat yritykset kohtaavat. Monissa maissa 

ammatillinen vastuuvakuutus on pakollinen yleisölle ammattipalveluja tarjoaville. Kun 

ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi 2005/36/EY on saatettu osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa edellytetään ainakin joissakin 

ammateissa kirjallista ennakkoilmoitusta, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot 

vakuutusturvasta tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta ammatillista vastuuta 

koskevasta suojasta. Ongelmana on, että rajat ylittävän toiminnan aloittavan palveluntarjoajan 

tai ammatinharjoittajan on äärimmäisen hankalaa saada tällaista vakuutusta. Lisäksi 

valmistelija epäilee, onko komission ehdotuksen mukainen sähköistä palvelukorttia koskevien 

hakemusten valvonnan taso riittävä. Ammatillisten vaatimusten selvittämistä koskevien 

sääntöjen epäselvyys ja tarkastelujaksojen lyhyys vaikeuttavat hakemusasiakirjojen 

perusteellista tarkastelua. Siksi väärän henkilöllisyyden luomisen riski voisi kasvaa, mikä 

haittaisi laatu- ja suoritusvaatimusten toteutumista ja sovellettavan lainsäädännön 

täytäntöönpanoa. 

Myös komission ehdotuksen lainsäädännöllinen laatu vaikuttaa kyseenalaiselta. 

Kokonaisuudessaan lainsäädäntökehys sisältää asetuksen, direktiivin ja useita niihin 

perustuvia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Pelkästään asetusehdotuksessa 

siirretään kymmenessä asiassa valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä ja kahdessa asiassa 

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä. Tämä ei helpota säädöksen todellisen vaikutuksen 

hahmottamista ja on ristiriidassa komission paremman sääntelyn agendan ja asetuksen 

erityispiirteen kanssa (suora sovellettavuus kansallisessa oikeusjärjestyksessä).  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden asetuksen ja direktiivin (ja vielä useiden niitä 

täydentävien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten) käyttöön ottamisen sijaan 

komissio voisi tarkastella mahdollisuutta muuttaa voimassa olevaa EU:n säännöstöä, kuten 

ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY ja/tai kyseisen 

direktiivin perusteella hyväksyttäviä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, jotta 

ne kattaisivat myös sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevissa ehdotuksissa kaavaillut 

ammatit. Komissio voisi pyrkiä saavuttamaan samat rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen 

helpottamista koskevat tavoitteet helpommalla tavalla.  

Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella valmistelija suosittelee, että komission ehdotus 

hylätään, ja kehottaa samalla komissiota ehdottamaan ratkaisua, jolla puututaan paremmin 

palveluntarjoajien päivittäin kohtaamiin puutteisiin. Valmistelija kehottaa tässä yhteydessä 

komissiota myös ottamaan täysimääräisesti huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon, jossa tuodaan esiin samankaltaisia ongelmia. 

****** 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä. 
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