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BRĪVĪBA VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS BRĪVĪBA

Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība Eiropas Savienībā
garantē uzņēmumu un speciālistu mobilitāti. Lielas cerības tiek liktas uz Pakalpojumu
direktīvu, jo (pilnīgai) pakalpojumu sniegšanas brīvībai ir izšķirīga nozīme iekšējā
tirgus izveides pabeigšanā. Tomēr joprojām pastāv šķēršļi šai brīvībai, un Covid-19
pandēmija kopumā ir radījusi jaunas problēmas. Eiropas Parlamenta 2022. gada
februāra plenārsēdē pieņemtajā rezolūcijā par tādu šķēršļu novēršanu vienotajā
tirgū, kuri nav saistīti ne ar tarifiem, ne ar nodokļiem, ir izklāstīts, kā būtu jāīsteno
ekonomikas atveseļošana no Covid-19, lai visefektīvāk mazinātu negatīvo ietekmi
uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. pants (iekšējais tirgus), 49.–
55. pants (uzņēmējdarbības veikšana) un 56.–62. pants (pakalpojumi).

MĒRĶI

Pašnodarbinātas personas un speciālisti vai juridiskas personas LESD 54. panta
nozīmē, kuras likumīgi darbojas vienā dalībvalstī, drīkst: i) pastāvīgi un ilgstoši
veikt ekonomiskās aktivitātes citā dalībvalstī (brīvība veikt uzņēmējdarbību – LESD
49. pants); vai ii) īslaicīgi piedāvāt un sniegt savus pakalpojumus citā dalībvalstī,
paliekot savā izcelsmes valstī (brīvība sniegt pakalpojumus – LESD 56. pants). Tas
nozīmē diskriminācijas mazināšanu nacionālās piederības dēļ un – ja šīs brīvības tiek
realizētas efektīvi, – pasākumu pieņemšanu nolūkā atvieglot to realizēšanu, īpaši valsts
piekļuves noteikumu saskaņošanu vai to savstarpēju atzīšanu (2.1.6.).

SASNIEGUMI

A. Liberalizācijas noteikumi Līgumā
1. Pamatbrīvības
Tiesībās veikt uzņēmējdarbību ietilpst tiesības sākt un izvērst darbības kā
pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, lai pastāvīgi un
ilgstoši darbotos saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kurus attiecīgā dalībvalsts
tiesību aktos par uzņēmējdarbības veikšanu ir noteikusi saviem valstspiederīgajiem.
Brīvība sniegt pakalpojumus attiecas uz visiem tiem pakalpojumiem, kurus parasti
sniedz par atlīdzību, ja vien tos neregulē noteikumi saistībā ar preču, kapitāla
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un personu brīvu apriti. Persona, kura sniedz pakalpojumu, tā sniegšanas nolūkā
īslaicīgi var izvērst darbību dalībvalstī, kurā pakalpojums tiek piedāvāts, to veicot
saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus attiecīgā dalībvalsts paredz saviem
valstspiederīgajiem.
2. Izņēmumi
Saskaņā ar LESD brīvība veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus neattiecas
uz darbībām, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu (LESD 51. pants). Tomēr šo
izņēmumu nosaka ierobežojoša interpretācija – izņēmumi var attiekties tikai uz tām
īpašajām darbībām un funkcijām, kuras ietver varas īstenošanu. Bez tam vesela
profesija var tikt izslēgta tikai gadījumā, ja visa darbība ir veltīta oficiālas varas
īstenošanai vai arī ja tā daļa, kas ir veltīta publiskās varas īstenošanai, nav atdalāma no
pārējās darbības. Izņēmumi ļauj dalībvalstīm neattiecināt šos noteikumus uz militārā
aprīkojuma ražošanu vai tirdzniecību (LESD 346. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un
tiesību aktiem, kas sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības
interesēs ārvalstniekiem paredz īpašu režīmu (52. panta 1. punkts).
B. Pakalpojumu direktīva – iekšējā tirgus izveides pabeigšana
Pakalpojumu direktīva (Direktīva 2006/123/EK) nostiprina brīvību sniegt pakalpojumus
ES teritorijā. Tās īstenošanas termiņš bija 2009. gada 28. decembris. Šai direktīvai
ir izšķirīga nozīme iekšējā tirgus izveides pabeigšanā, jo tai ir milzīgs potenciāls
nodrošināt priekšrocības patērētājiem un MVU. Tās mērķis ir Eiropas Savienībā
veidot atvērtu vienoto tirgu pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot patērētājiem
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Eiropa 2020 –
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” Pakalpojumu direktīvas
pilnīgas īstenošanas gadījumā komercpakalpojumu tirdzniecība pieaugtu par 45 %,
bet ārvalstu tiešie ieguldījumi – par 25 %, kas līdz ar to radītu IKP pieaugumu
par 0,5 %–1,5 %. Šī direktīva sekmē administratīvo un normatīvo noteikumu
vienkāršošanu un modernizēšanu. Tas panākts, ne tikai pārskatot pašreizējos tiesību
aktus un pieņemot un grozot attiecīgos tiesību aktus, bet arī īstenojot ilgtermiņa
projektus (izveidojot vienotus kontaktpunktus un nodrošinot administratīvo sadarbību).
Direktīvas īstenošana salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto termiņu būtiski kavējas
vairākās dalībvalstīs. Sekmīgai šīs direktīvas īstenošanai ir vajadzīga noturīga politiskā
apņemšanās un plašs atbalsts Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlamentam ir bijusi liela ietekme pašnodarbināto personu darbības liberalizēšanā.
EP ir nodrošinājis precīzu robežu noteikšanu darbībām, kuras drīkst veikt tikai
valstspiederīgie (piemēram, darbības, kas attiecas uz publiskās varas realizēšanu). Ir
arī jāmin lieta, ko Parlaments iesniedza Tiesā pret Padomi par bezdarbību attiecībā
uz transporta politiku. Proti, 1983. gada janvārī ierosinātajā lietā Tiesa pieņēma
spriedumu (1985. gada 22. maija lieta Nr. 13/83), ar ko Padome tika nosodīta par to,
ka nav nodrošināta brīvība veikt starptautiskā transporta pakalpojumus un nav radīti
nosacījumi, ar kuriem saskaņā pārvadātāji, kas nav rezidenti, varētu sniegt transporta
pakalpojumus dalībvalstī. Tas bija Romas līguma pārkāpums. Līdz ar to Padomei bija
pienākums pieņemt vajadzīgos tiesību aktus. Parlamenta loma palielinājās pēc tam,
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kad lielāko daļu jautājumu uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas
jomā sāka izskatīt saskaņā ar Māstrihtas līgumā paredzēto koplēmuma procedūru un –
kā to paredz spēkā esošais līgums – parasto likumdošanas procedūru.
Parlamentam arī bijusi izšķirīga loma Pakalpojumu direktīvas pieņemšanā un tās
īstenošanas ciešā pārraudzībā. Turklāt Parlaments izdara spiedienu uz dalībvalstīm,
lai tās pildītu direktīvā noteiktās saistības un nodrošinātu direktīvas pareizu īstenošanu.
Parlaments 2011. gada 15. februārī pieņēma rezolūciju par Pakalpojumu direktīvas
īstenošanu un 2011. gada 25. oktobrī – rezolūciju par Pakalpojumu direktīvā paredzēto
savstarpējās izvērtēšanas procesu. Pēc Komisijas 2012. gada 8. jūnija paziņojuma
par Pakalpojumu direktīvas īstenošanu Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komiteja (IMCO) sagatavoja ziņojumu “Iekšējais pakalpojumu tirgus –
pašreizējais stāvoklis un nākamie posmi”, kuru pieņēma 2013. gada 11. septembra
plenārsēdē.
2013. gada 7. februārī Parlaments arī pieņēma rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par
vienotā tirgus pārvaldību, uzsverot pakalpojumu nozares būtisko nozīmi izaugsmes
veicināšanā, to, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir pamatprincips, kā arī
priekšrocības, ko nodrošinās pilnīga Pakalpojumu direktīvas īstenošana.
Parlaments prioritārā kārtā ir strādājis pie likumdošanas priekšlikumiem par
telekomunikāciju pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar Regulu par elektronisko
identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā
tirgū (Regula (ES) Nr. 910/2014) un Regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā
ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu.
Parlaments 2012. gada 4. jūlija rezolūcijā sniedza Komisijai ieteikumus par finanšu
pakalpojumiem saistībā ar piekļuvi pamatmaksājumu pakalpojumiem, kā arī patēriņa
kredītiem un hipotekārajiem kredītiem (Direktīva 2014/17/ES). Parlaments 2014. gada
12. martā arī pieņēma rezolūciju par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu
pakalpojumiem. Hipotekāro kredītlīgumu direktīva (Direktīva 2014/17/ES) palielina
patērētāju aizsardzību, stiprinot regulatīvo prasību minimumu, kas dalībvalstīm
jāievēro, lai aizsargātu personas, kuras noslēgušas nekustamā īpašuma kredītlīgumus,
un nodrošinot, ka patērētāji tiek informēti un ir spējīgi apmaksāt hipotekāro kredītu.
Turklāt Direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem (Direktīva 2014/65/ES) mērķis ir
nodrošināt regulējumu un pārredzamību attiecībā uz ES mēroga finanšu tirgiem.
Parlaments 2019. gadā balsoja par Direktīvu (ES) 2019/882 par produktu un
pakalpojumu piekļūstamības prasībām. Šīs direktīvas mērķis ir likvidēt šķēršļus, kas
apgrūtina preču un pakalpojumu brīvu apriti iedzīvotājiem, kuriem ir invaliditāte un/vai
funkcionāli ierobežojumi.
Parlamenta Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departamenta pasūtītā
2019. gada pētījumā[1] tika konstatēts, ka naudas izteiksmē priekšrocības, ko
nodrošina Parlamenta pieņemtie tiesību akti pakalpojumu brīvas aprites jomā, ietverot
profesionālo kvalifikāciju un mazumtirdzniecību, ir 284 miljardi EUR gadā saistībā
ar pakalpojumu brīvu apriti, 80 miljardi EUR gadā saistībā ar profesionālajiem
pakalpojumiem un 20 miljardi EUR gadā saistībā ar publiskā iepirkuma pakalpojumiem.

[1]Pelkmans, J., Ieguldījums izaugsmē: vienotais pakalpojumu tirgus – ekonomiskie ieguvumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem,
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas
departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2019.
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Saskaņā ar citu pētījumu[2], kuru publicēja Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments un kurš attiecas uz juridiskajiem šķēršļiem vienotā tirgus
noteikumiem dalībvalstīs, skaidri redzams, ka dalībvalstīs pakalpojumu nozare ir
svarīgs ekonomikas izaugsmes veicinātājs ES. Pakalpojumu īpatsvars ir 24 %
no ES iekšējās preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecības (aptuveni 20 %
pieaugums kopš šā gadsimta sākuma). Pētījumā arī konstatēts, ka pakalpojumu
nozare rada 78 % no ES bruto pievienotās vērtības, tomēr regulējuma neviendabīgums
un grūtības piekļūt informācijai palielina uzņēmējdarbības veikšanas izmaksas un
ierobežo pakalpojumu brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību.
Parlaments 2020. gada 17. aprīļa rezolūcijā par koordinētu ES rīcību Covid-19
pandēmijas un tās seku apkarošanai norādīja, ka vienotais tirgus ir mūsu kolektīvās
labklājības un labbūtības avots un ka tas ir būtisks elements tūlītējā un nepārtrauktā
reaģēšanā uz Covid-19 uzliesmojumu. Parlaments 2020. gada 19. jūnija rezolūcijā
arī atgādināja, ka Šengenas zona ir lielisks un viens no redzamākajiem ES
projekta sasniegumiem, un aicināja dalībvalstis samazināt pārvietošanās brīvības
ierobežojumus un pastiprināt centienus, lai pabeigtu Šengenas integrāciju.
2020. gada 25. novembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par virzību uz ilgtspējīgāku
vienoto tirgu uzņēmumiem un patērētājiem, kurā uzmanība pievērsta vairākām politikas
jomām, jo īpaši patērētāju aizsardzībai un uzņēmumu līdzdalībai zaļās pārkārtošanās
procesā (kas ir priekšnoteikums vienotā tirgus ilgtspējai). Pēc IMCO komitejas
pieprasījuma Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta Ekonomikas, zinātnes un
dzīves kvalitātes politikas departaments publicēja informatīvu paziņojumu “Eiropas
pakalpojumu nozare un zaļā pārkārtošanās”, kas sekmēja minētās rezolūcijas izstrādi.
Parlaments 2021. gada 20. janvārī pieņēma rezolūciju “Vienotā tirgus stiprināšana:
pakalpojumu brīvas aprites nākotne”. Ziņojumā uzsvērts, ka ir jānodrošina vienotā
tirgus noteikumu īstenošana pakalpojumu nozarē un jāuzlabo Komisijas izpildes
pasākumi. Tajā norādīts, ka ir jāizvērtē, cik lielā mērā tiek īstenots ES tiesiskais
regulējums pakalpojumu jomā, un jādod uzņēmumiem iespējas, nodrošinot tiem labāku
piekļuvi informācijai.
Covid-19 pandēmija ir (atkārtoti) radījusi daudzus brīvas pārvietošanās ierobežojumus
ES vienotajā tirgū, tostarp ierobežojusi pakalpojumu brīvu apriti. Šis temats tika
apspriests vebinārā[3] par Covid-19 ietekmi uz iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību,
ko 2020. gada 9. novembrī organizēja Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes
politikas departaments. Tika konstatēts, ka turpmākajos gados ES pakalpojumu
nozarē, visticamāk, notiks būtiskas pārmaiņas pieprasījuma un piedāvājuma ziņā, ko
radīs paātrināts tehnoloģiskais progress un izmaiņas patērētāju uzvedībā pandēmijas
dēļ. Turklāt Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departamenta pasūtīts
pētījums[4] tika publicēts un iesniegts Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

[2]Dahlberg, E. et al., Juridiskie šķēršļi vienotā tirgus noteikumiem dalībvalstīs, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības
komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments,
Luksemburga, 2020.
[3]Milieu Consulting SRL, Covid-19 ietekme uz iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību – IMCO vebināra pasākumi, Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020.
[4]Marcus, J. S. et al., Covid-19 ietekme uz iekšējo tirgu, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija,
Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IP0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IP0175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IP0318&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0007&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-the/product-details/20201029WKS03041
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658189/IPOL_STU(2020)658189_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/webinar-on-the-impact-of-covid-19-on-the/product-details/20201029WKS03041
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

2021. gada februārī. Tajā minēts, ka sākotnējā dalībvalstu rīcība, slēdzot robežas,
būtiski ietekmēja pārrobežu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, taču digitālo rīku
izplatība ir ļāvusi situāciju normalizēt.
IMCO komitejas 2021. gada 3. decembrī pieņemtais pastāvīgais ziņojums par tādu
šķēršļu novēršanu vienotajā tirgū, kuri nav saistīti ne ar tarifiem, ne ar nodokļiem, ir ļoti
aktuāls šajā ziņā, jo tas attiecas ne tikai uz ierastajiem preču brīvības un pakalpojumu
sniegšanas brīvības šķēršļiem, bet arī uz to, kā Covid-19 kaitē četrām brīvībām (preču
brīva aprite, personu brīva pārvietošanās, pakalpojumu sniegšanas brīvība un kapitāla
brīva aprite). Šis šķērslis četrām brīvībām saglabājas, lai gan zināmā mērā digitālie
rīki ir novērsuši atsevišķas ekonomiskās grūtības, ko radījuši Covid-19 ierobežojumi.
Parlaments šo ziņojumu rezolūcijas veidā pieņēma 2022. gada 17. februārī.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0336_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0043_LV.html
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