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SHORT JUSTIFICATION

Your Draftswoman shares the views of numerous organisations and expert individuals that, in 
the words, for example, of the British Medical Association, that "the Commission should 
withdraw the proposal and redraw the text." (BMA Framework Response to the DTI 
Consultation on Services in the Internal market, 2004, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). This proposal violates both the principle 
of proportionality, introducing a number of measures which are clearly unnecessary to the 
achievement of a single internal market in services, and subsidiarity, denying Member States 
the power to take decisions affecting their own vital interests, including in cases where such 
decisions would in no way violate the Treaty.

With regard to the responsibilities of this Committee, the proposal as written subjects 
essential public services and services of general interest (including water and waste 
management, health services and residential care) to a largely unconditional liberalisation, 
thus encroaching seriously on the right of the Member States to manage such services under 
their own responsibility and to decide for themselves what constitutes a suitable model of 
ownership, whether public, private or some mix of the two. It is characteristic of the European 
social model that it makes a distinction between services oriented towards the general public 
interest and those which might reasonably be traded in the same way as most goods, with the 
best going to those who can afford to pay most. Where general interest services are provided 
under a market model, requirements are in most cases laid down for service providers (e.g. 
through universal service obligations) in order to safeguard the public good. This would 
become much more difficult under the provisions of this Directive, and in many sectors, 
particularly as a result of the Country of Origin principle, quite impossible.

This principle would also subject services in some Member States to unfair competition 
through the application of the country of origin principle, and exert downward pressure on 
environmental standards, instigating a sort of "race to the bottom" where Member States 
compete with each other to attract investment in the worst possible way. Its vision is of an 
internal market encumbered as little as possible by effective regulation in the interests of the 
citizen, the consumer, the worker, or the socially- and environmentally responsible enterprise.

I have therefore proposed amendments which would, whilst leaving intact or improving the 
elements of the Directive which are genuinely necessary to encourage fair and non-
discriminatory competition in the provision of those services which might reasonably be 
carried out through the workings of the market, enable Member States to continue to fulfil 
their social and environmental responsibilities. I have attempted to preserve the element of 
solidarity and the recognition of the limitations of the market of which this proposal takes 
little or no account. Though I would prefer to see the Commission withdraw the text and start 
again, I have tried to carve out of this proposal a measure which would facilitate an internal 
market in services, but not at the price of the public interest, in particular public health and 
environmental protection.

The draft directive contradicts not only the principles of subsidiarity, proportionality and 
social solidarity, but the provisions of the Treaty. Article 43 states that freedom of 
establishment within the EU includes the right to take up and pursue activities as self-
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employed persons and to set up and manage undertakings ‘under the conditions laid down for 
its own nationals by the law of the country where such establishment is effected’. Directives 
implementing freedom of establishment are to be adopted by the Council ‘as regards a 
particular activity’. With regard also to services, Article 52 of the EC Treaty provides for the 
adoption of directives ‘in order to achieve the liberalisation of a specific service’. The 
Commission’s horizontal proposal violates this sectoral approach, an approach which carries 
with it a clear recognition that the market is not in every case an appropriate model for the 
delivery of quality services to all who need them.

Under Article 50, ‘the person providing a service may, in order to do so, temporarily pursue 
his activity in the State where the service is provided, under the same conditions as are 
imposed by that State on its own nationals’. The country of origin principle would, in other 
words, require an amendment of the Treaty and not a simple piece of legislation, because it 
would mean that service providers from other EU Member States would no longer have to 
operate under the same conditions as nationals.

I have largely left the question of the proposal's unconstitutionality to broader fora, however, 
concentrating my fire on the Country of Origin principle's threat to environmental and public 
health standards, the need to differentiate between different types of service, the need to make 
exceptions in the interests of the citizen, and the numerous violations of subsidiarity and 
proportionality.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil viia järgnevad muudatusettepanekud oma raportisse:

Õigusloomega seotud resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek 1
Lõige 1a (uus) 

1 a. on arvamusel, et käesoleva direktiivi vastuvõtmise tingimuseks peaks olema 
üldhuviteenuste raamdirektiivi vastuvõtmine.

Justification

There is no case for adopting a directive on the liberalisation of services in the EU unless a 
framework directive on services of general interest or public services has previously made it 
possible to define the conditions of their exercise and provision.

Direktiivi ettepanek
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Euroopa Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 2
Viide 1 a (uus)

võttes arvesse põhiõiguste harta artikleid 8, 
15, 21, 34 – 38 ja 47;

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 1

1) Euroopa Liit püüab sisse seada üha 
tihedamaid sidemeid Euroopa riikide ja 
rahvaste vahel ning tagada majanduslikku ja 
sotsiaalset edasiminekut. Kooskõlas 
asutamislepingu artikli 14 lõikega 2 hõlmab 
siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses 
tagatakse teenuste vaba liikumine ja 
asutamisvabadus. Euroopa rahvaste 
integratsiooni tugevdamiseks ning 
tasakaalustatud ja säästva majandusliku ja 
sotsiaalse edasimineku edendamiseks tuleb 
kaotada liikmesriikidevahelised tõkked 
teenuste arendamisel.

1) Euroopa Liit püüab sisse seada üha 
tihedamaid sidemeid Euroopa riikide ja 
rahvaste vahel ning tagada majanduslikku ja 
sotsiaalset edasiminekut. Kooskõlas 
asutamislepingu artikli 14 lõikega 2 hõlmab 
siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses 
tagatakse teenuste vaba liikumine ja 
asutamisvabadus. Euroopa rahvaste 
integratsiooni tugevdamiseks ning 
tasakaalustatud ja säästva majandusliku ja 
sotsiaalse edasimineku edendamiseks tuleb 
kaotada liikmesriikidevahelised tõkked 
teenuste arendamisel. Selliste takistuste 
kaotamine on vajalik tagamaks, et teenuste 
arendamine aitab kaasa asutamislepingu 
artiklis sätestatud ülesannete täitmisele, 
eelkõige ülesandele edendada ühenduse 
kõigis osades majandustegevuse 
harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat 
arengut, tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrget 

  
1 ELT C ... ELTs seni avaldamata.
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taset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, 
püsivat ja inflatsioonivaba kasvu, 
konkurentsivõime ja majandusliku 
suutlikkuse vastastikuse lähenemise kõrget 
astet, keskkonna kaitse ja kvaliteedi 
parandamise kõrget taset, elatustaseme ja 
elu kvaliteedi parandamist ning 
liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalselt 
ühtekuuluvust.

Justification

It is important that trade liberalisation not be seen as an end in itself, or as a benefit to be 
pursued at the cost of other fundamental tasks of the Union.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6

6) Käesoleva direktiiviga sätestatakse üldine 
õiguslik raamistik, millest saavad kasu 
paljud erinevad teenused, võttes samas 
arvesse eri liiki tegevuste või kutsealade 
eriomaseid jooni ja reguleerimissüsteemi. 
Nimetatud raamistik põhineb dünaamilisel ja 
valikulisel lähenemisviisil, mille kohaselt 
kõrvaldatakse eelisjärjekorras sellised 
takistused, mida on võimalik kaotada 
kiiresti, ning muude takistuste osas 
käivitatakse hindamis-, konsulteerimis- ja 
konkreetsete küsimuste ühtlustamise 
protsess, mis võimaldab teenuste riiklikke 
reguleerimissüsteeme järkjärgult ja 
kooskõlastatult kaasajastada, et saavutada 
aastaks 2010 tõeline teenuste siseturg. Tuleb 
näha ette meetmete tasakaalustatud kogum,
mis hõlmab suunatud ühtlustamist, 
halduskoostööd, päritoluriigi põhimõtet ja 
teatud küsimustes tegevusjuhendite 
väljatöötamise ergutamist. Niisugune riiklike 
õigussüsteemide kooskõlastamine peaks 
tagama ühenduse õigusliku integratsiooni 
kõrge astme ja üldistes huvides olevate 
eesmärkide kaitse, eriti tarbijakaitse kõrge 
taseme, mis on vajalik liikmesriikide 
vahelise vastastikuse usalduse loomiseks.

6) Käesoleva direktiiviga sätestatakse üldine 
õiguslik raamistik, millest saavad kasu 
paljud erinevad teenused, võttes samas 
arvesse eri liiki tegevuste või kutsealade 
eriomaseid jooni ja reguleerimissüsteemi. 
Nimetatud raamistik põhineb dünaamilisel ja 
valikulisel lähenemisviisil, mille kohaselt 
kõrvaldatakse eelisjärjekorras sellised 
takistused, mida on võimalik kaotada 
kiiresti, ning muude takistuste osas 
käivitatakse hindamis-, konsulteerimis- ja 
konkreetsete küsimuste ühtlustamise 
protsess, mis võimaldab teenuste riiklikke 
reguleerimissüsteeme järkjärgult ja 
kooskõlastatult kaasajastada, et saavutada 
aastaks 2010 tõeline teenuste siseturg. Tuleb 
näha ette meetmete tasakaalustatud kogum, 
mis hõlmab suunatud ühtlustamist, 
halduskoostööd ja õigusliku raamistiku, mis 
oleks suuteline ühtse siseturu tingimustes 
kaitsma tarbijate ja kodanike huve, samuti 
vajadusel teatud küsimustes 
tegevusjuhendite väljatöötamise ergutamist. 
Niisugune riiklike õigussüsteemide 
kooskõlastamine peaks tagama ühenduse 
õigusliku integratsiooni kõrge astme ja 
üldistes huvides olevate eesmärkide kaitse, 
eriti tarbijakaitse kõrge taseme, mis on 
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vajalik liikmesriikide vahelise vastastikuse 
usalduse loomiseks.

Justification

The point of the single internal market is to prevent discrimination between, in this case, 
service providers established in any part of the Community. The right of Member States to 
impose conditions on service providers, provided they are non-discriminatory and do not in 
any other way conflict with obligations derived from the Treaty, is an essential aspect of 
subsidiarity.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 6 a (uus)

6 a) Käesolev direktiiv ei käsitle riiklikele 
või eraorganisatsioonidele reserveeritud 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
liberaliseerimist ega teenust pakkuvate 
riiklike organisatsioonide erastamist. 
Lisaks sellele käsitleb käesolev direktiiv 
ainult mõnes liikmesriigis etableeritud 
teenuseosutajaid ega kata välisaspekte. 
Direktiiv ei puuduta rahvusvaheliste 
teenustekaubanduse organisatsioonide 
siseseid läbirääkimisi, eriti (GATS) raames.

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 6 b (uus)

6 b) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust vastavalt ühenduse 
õigusaktidele määrata millised teenused 
nende arvates kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste alla, 
kuidas neid teenuseid korraldada ja 
milliseid kohustusi nad järgima peavad. 
Käesolev direktiiv ei ole järjeks Euroopa 
Komisjoni valgele raamatule 
üldhuviteenuste kohta.

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
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Directive.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8

8) Käesolev direktiiv on vastavuses teiste 
praeguste ühenduste algatustega, mis 
puudutavad teenuseid, eriti nendega, mis on 
seotud äriteenuste konkurentsivõimega, 
teenuste ohutusega, haigete liikuvusega 
ning tervishoiu arendamisega ühenduses. 
Direktiiv on ka vastavuses praeguste 
siseturgu puudutavate algatustega nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek müügiedendamise kohta siseturul 
ning nendega, mis puudutavad tarbijakaitset, 
nagu ebaausa äritegevuse direktiivi 
ettepanek ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse ettepanek koostöö kohta 
tarbijakaitse seaduste järgimise eest 
vastutavate riigiametite vahel ("tarbijakaitse 
koostöö määrus").

8) Käesolev direktiiv on vastavuses teiste 
praeguste ühenduste algatustega, mis 
puudutavad teenuseid, eriti nendega, mis on 
seotud äriteenuste konkurentsivõimega ja
teenuste ohutusega. Direktiiv on ka 
vastavuses praeguste siseturgu puudutavate 
algatustega nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanek 
müügiedendamise kohta siseturul ning 
nendega, mis puudutavad tarbijakaitset, nagu 
ebaausa äritegevuse direktiivi ettepanek ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek koostöö kohta tarbijakaitse 
seaduste järgimise eest vastutavate 
riigiametite vahel ("tarbijakaitse koostöö 
määrus").

Justification

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
Health services. In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to 
maintain the highest professional standards in healthcare provision, separate vertical 
legislation dealing specifically with health service provision should be adopted in accordance 
ECJ jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 14

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 
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arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; tervise- ja 
tervishoiuteenused; majapidamise 
tugiteenused, nt eakate inimeste abistamine. 
Sellisteks tegevusteks võivad olla teenused, 
mis eeldavad teenuse osutaja ja saaja 
lähedust, teenuse saaja või osutaja sõitmist 
eeldavad teenused või kaugteenused, sh 
Interneti kaudu osutatavad teenused.

arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; majapidamise tugiteenused, 
nt eakate inimeste abistamine. Sellisteks 
tegevusteks võivad olla teenused, mis 
eeldavad teenuse osutaja ja saaja lähedust, 
teenuse saaja või osutaja sõitmist eeldavad 
teenused või kaugteenused, sh Interneti 
kaudu osutatavad teenused. Käesoleva 
direktiiviga tunnustatakse asjaolu, et kõik 
sellised teenused ei ole võrdse väärtuse või 
tähtsusega ning inimeste ja nende 
elukeskkonna heaolu ja tervise seisukohalt 
eluliselt tähtsate teenuste puhul võidakse 
rakendada prioriteete ja põhimõtteid, mis 
erinevad mitte nii elutähtsate teenuste 
puhul kohaseks peetavatest prioriteetidest 
ja põhimõtetest.

Justification

In the case of many services, it is the primary task of legislators in a market economy to 
ensure fair competition. In the single European market, this involves also protecting the right 
of enterprises to establish themselves or to trade in a Member State other than their country 
of origin. However, in the case of certain services, particularly those dealing with public 
health, social security, or activities which may involve environmental hazards, legislators’ 
responsibility to the service provider becomes very much secondary to their responsibility to 
the citizen, the consumer, and the future of the planet.
Health services are fundamentally distinct from other services of general interest.
Recognising this qualitative difference and the fact that the health sector comprises 10% of 
European employment and 10% of European GNP, a horizontal framework directive of this 
nature is not an appropriate instrument to deal with Health services.
In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 14 a (uus)

14 a) Tervishoiuteenused ei kuulu 
käesoleva direktiivi mõjualasse.
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Justification

This amendment is in line with amendment to Article 2, paragraph 2, point (cc).

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 16

16) Teenustasule iseloomulikud jooned 
puuduvad sellistes tegevustes, mida riik teeb 
ilma majandusliku hüvitiseta kui ta täidab 
oma sotsiaalseid, kultuurilisi, hariduslikke ja 
õiguslikke kohustusi. Sellised tegevused ei 
kuulu EÜ asutamislepingu artikli 50 
definitsiooni alla ja jäävad seega käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja.

16) Teenustasule iseloomulikud jooned 
puuduvad sellistes tegevustes, mida riik või 
riigi poolt selleks volitatud üksus teeb ilma 
majandusliku hüvitiseta või kus 
finantshüvitis ainult katab osa tegevuse või 
teenuse maksumusest, kui ta täidab oma 
sotsiaalseid, tervishoiuga seonduvaid,
kultuurilisi, hariduslikke ja õiguslikke 
kohustusi. Sellised tegevused ei kuulu EÜ 
asutamislepingu artikli 50 definitsiooni alla 
ja jäävad seega käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja.

Justification

Remuneration is not a factor serving to define a service as economic or non-economic. It is 
seen in some Member States, for example in the field of healthcare provision and 
management, as a form of regulation (the remuneration is in such cases subsequently 
reimbursed).

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 24

24) Haldustoimingute lihtsustamiseks ei tule 
kehtestada üldisi vorminõudeid, nagu 
tõestatud tõlge, välja arvatud juhtudel, mil 
see on objektiivselt ja ülekaalukalt 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks töötajate kaitsmisega. Samuti tuleb 
tagada, et luba üldjuhul võimaldaks 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamist 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise jaoks, näiteks igale uuele 
hüpermarketile uue loa andmine on 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks linnakeskkonna kaitsmisega. 

24) Haldustoimingute lihtsustamiseks ei tule 
kehtestada üldisi vorminõudeid, nagu 
tõestatud tõlge, välja arvatud juhtudel, mil 
see on objektiivselt ja ülekaalukalt 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks töötajate, rahvatervise, keskkonna 
või hariduse kaitsmisega. Samuti tuleb 
tagada, et luba üldjuhul võimaldaks 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamist 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise jaoks, näiteks igale uuele 
hüpermarketile uue loa andmine on 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga.

Justification

Public health, education and the protection of the environment should be mentioned along 
with workers’ health. These three together form arguably the major considerations which 
must be weighed in the balance in the Community’s attempts to create conditions of fair 
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competition in a single market. The example at the end is arbitrary and unnecessary, and 
could be interpreted restrictively.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 27

27) Teenusetegevusele juurdepääsu 
võimaluse saamise võib seada sõltuvusse loa 
saamisest pädevatelt asutustelt ainult juhul, 
kui selline otsus vastab 
mittediskrimineerimise, vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse kriteeriumitele. See 
tähendab eelkõige, et lubade andmise 
süsteemid peaksid olema lubatavad ainult 
juhtudel, kui järelkontroll ei oleks 
kõnealuste teenuste puuduste tagantjärele 
kindlakstegemise võimatuse tõttu 
tulemuslik, võttes vajalikul määral arvesse 
eelkontrolli puudumisest tuleneda võivaid 
riske ja ohte. Siiski ei saa käesoleva 
direktiivi vastavatele sätetele tugineda 
lubade andmise süsteemide põhjendamisel, 
mis on keelatud ühenduse muude 
vahenditega, näiteks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 1999. aasta 
direktiiviga 1999/93/EÜ elektroonilisi 
allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta 
[EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12] või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiiviga infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (Direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta – EÜT L 
178, 17.7.2000, lk 1). Vastastikuse 
hindamise protsessi tulemuste põhjal saab 
ühenduse tasandil määrata kindlaks tegevuse 
liigid, mille puhul tuleks lubade andmise 
süsteemid kaotada.

27) Teenusetegevusele juurdepääsu 
võimaluse saamise võib seada sõltuvusse loa 
saamisest pädevatelt asutustelt tingimusel, et 
selline otsus vastab mittediskrimineerimise, 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
kriteeriumitele. Käesolevale direktiivile ei 
saa tugineda lubade andmise süsteemide 
põhjendamisel, mis on keelatud ühenduse 
muude vahenditega, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. 
aasta direktiiviga 1999/93/EÜ elektroonilisi 
allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta 
[EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12] või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiiviga infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (Direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta – EÜT L 
178, 17.7.2000, lk 1). Vastastikuse 
hindamise protsessi tulemuste põhjal saab 
ühenduse tasandil määrata kindlaks tegevuse 
liigid, mille puhul tuleks lubade andmise 
süsteemid kaotada.

Justification

Provided the national provisions of the Member State in which a service is to be offered are in 
keeping with the Treaty, it is reasonable to allow a Member State to impose conditions on 
economic activities conducted on its territory. The point of the single internal market is to 
prevent discrimination between, in this case, service providers established in any part of the 
Community. Member States have a right to impose conditions on service providers, provided 
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these conditions are non-discriminatory and do not in any other way conflict with obligations 
derived from the Treaty.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 27 a (uus)

27 a) Käesoleva direktiivi loa andmise 
süsteemiga seotud sätted puudutavad 
juhtumeid, kus juurdepääs teenustele või 
teenuste osutamine ettevõtja poolt sõltuvad 
pädeva asutuse otsusest. Need ei puuduta 
pädevate asutuste otsust teatud teenuse 
osutamiseks luua riiklikku või eraorganit 
ega pädevate asutuste lepingusõlmimist, 
mida reguleerib riigihankelepingute 
sõlmimise seadus.

Justification
There is a need to distinguish between acts by the public administration such as the granting 
or refusal of authorisations for private operators, and other public administration decisions 
such as decisions by public bodies to build a new hospital. It must be made clear that such 
decisions are not covered by the Directive. The provisions of the Directive concerning 
authorisation procedures apply only to private providers such as private hospitals, 
laboratories etc.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 28

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
analoograadiosageduste eraldamise või 
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
analoograadiosageduste eraldamise või 
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral, mis võib hõlmata nii 
puhtalt kaubanduslikke kui ka 
mittekaubanduslikke kriteeriume, mille 
eesmärk on muuhulgas rahvatervise 
kaitsmine, töötervishoid ja -ohutus, 
keskkonna kaitsmine või liikmesriigi 
kultuuripärandi ja hariduse kvaliteedi 
säilitamine, tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
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korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu. 
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 
korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu. 
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity).

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 29

29) Ülekaalukate avaliku huviga seotud 
põhjustena, millele teatud ühtlustamist 
käsitlevates sätetes viidatakse, käsitletakse 
põhjusi, mida Euroopa Kohus tunnustab 
asutamislepingu artiklite 43 ja 49 osas, 
eelkõige tarbijate, teenuse saajate, töötajate 
ja linnakeskkonna kaitsmine.

29) Ülekaalukate avaliku huviga seotud 
põhjuste seas, millele teatud ühtlustamist 
käsitlevates sätetes viidatakse, on 
muuhulgas põhjused, mida Euroopa Kohus 
tunnustab asutamislepingu artiklite 43 ja 49 
osas, eelkõige tarbijate, teenuse saajate, 
töötajate ja linnakeskkonna kaitsmine, 
samuti majanduslikud teenused, millele 
asjaomane liikmesriik või ühendus 
kehtestab teatud avaliku teenuse 
kohustused üldise huvi kriteeriumitena, 
keskkonnaohtlikud teenused, haridus- või 
tervishoiuteenused ja koduhooldeteenused 
inimestele, kes vanuse, puude või 
alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu.

Justification

The Commission’s definition of essential services is much too narrow.
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Muudatusettepanek 16
Põhjendus 32

32) Majandustestide keelustamine loa 
andmise eeltingimusena katab 
majandusteste üldiselt, kuid mitte nõudeid, 
mis on objektiivselt õigustatud avaliku 
huviga seotud ülekaalukate põhjustega, 
näiteks linnakeskkonna kaitsmisega.
Nimetatud keelustamine ei mõjuta 
konkurentsiõiguse rakendamise eest 
vastutavate ametite volitusi.

kustutatud

Justification

In line with Amendment 32 to Article 14(5) tabled by Mrs Liotard.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 33 a (uus)

33 a) Käesoleva direktiivi vastastikuse 
hinnangu andmise sätted ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust võtta vastu 
õigusakte kõrgema kaitsetaseme 
tagamiseks teatud avaliku huviga seotud 
küsimustes.

Justification

It should be explicitly stated that a high level of protection of public health may justify 
restrictions on freedom of establishment, e.g. by way of specific requirements regarding the 
legal form of service provider, which would not be justified in respect of other services.

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 34

34) Läbivaatamisele kuuluvate piirangute 
seas on riiklikud reeglid, millega muudel 
põhjustel peale ametialase kvalifikatsiooni 
antakse juurdepääs sellistele tegevustele 
nagu õnnemängud ainult teatud 
teenuseosutajatele. Analoogiliselt on 
läbivaadatavate nõuete seas 
kaablioperaatoritele kohaldatavad nn "must 
carry" reeglid, mis mõjutavad tema 
valikuvabadust, juurdepääsu programmidele 
ja vastuvõtja valikut, kehtestades 
vahendusteenuse pakkujale kohustuse tagada 

34) Läbivaatamisele kuuluvate piirangute 
seas on riiklikud reeglid, millega muudel 
põhjustel peale ametialase kvalifikatsiooni 
antakse juurdepääs teatud tegevustele ainult 
teatud teenuseosutajatele. Analoogiliselt on 
läbivaadatavate nõuete seas 
kaablioperaatoritele kohaldatavad nn "must 
carry" reeglid, mis mõjutavad tema 
valikuvabadust, juurdepääsu programmidele 
ja vastuvõtja valikut, kehtestades 
vahendusteenuse pakkujale kohustuse tagada 
juurdepääs teatud teenustele, mida teatud 
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juurdepääs teatud teenustele, mida teatud 
teenuseosutajad pakuvad.

teenuseosutajad pakuvad.

Justification

Gambling involves by definition questions of public health, public order and morality and is 
therefore, with the exception of responsibilities accorded to it under Article 152 of the Treaty, 
entirely outside the competence of the Community institutions and must remain a matter for 
the Member States to regulate as they see fit. It is therefore inappropriate to give it as an 
example in this recital.

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 37

37) Et kindlustada teenuste vaba liikumise 
tõhus rakendamine ja tagada, et teenuse 
saajad ja osutajad võiksid teenustest kasu 
saada ning neid pakkuda kogu ühenduse 
territooriumil riigipiiridest sõltumata, tuleb 
kehtestada põhimõte, et teenuseosutajale 
kehtivad ainult selle liikmesriigi seadused, 
kus ta on asutatud. Niisugune põhimõte on 
vajalik, et teenusepakkujatel, eelkõige 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, 
oleks võimalik kasutada ära siseturu 
pakutavate võimaluste täielikku 
õiguskindlust. Soodustades sellega teenuste 
vaba liikumist liikmesriikide vahel, annab 
kõnealune põhimõte koos ühtlustamis- ja 
vastastikuse abistamise meetmetega teenuse 
saajatele juurdepääsu kõrge kvaliteediga 
teenuste suuremale valikule teistest 
liikmesriikidest. Seda põhimõtet tuleks 
täiendada abisüsteemiga, mis võimaldab 
eelkõige teenuse saajal saada teavet teiste 
liikmesriikide seaduste kohta, samuti 
teenuste läbipaistvust käsitlevate reeglite 
ühtlustamisega.

kustutatud

Justification

The Country of Origin Principle is both disproportionate and unworkable, and can only lead 
to an undermining of reasonable and proportionate legal requirements designed to protect 
public health, the environment and other aspects of the public interest. It is also in 
contradiction of the clear intention of Article 43 of the Treaty, which states that freedom of 
establishment within the EU includes the right to take up and pursue activities as self-
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employed persons and to set up and manage undertakings ‘under the conditions laid down for 
its own nationals by the law of the country where such establishment is effected.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 38

38) Samuti tuleb tagada, et teenuse 
järelevalvet teostatakse selle lähtekohas, s.t 
selle liikmesriigi pädevate ametiasutuste 
poolt, kus teenuseosutaja on asutatud. 
Päritoluriigi pädevatel ametiasutustel on 
kõige paremad võimalused tagada 
teenuseosutajate üle teostatava järelevalve 
tõhusus ja järjepidevus ning pakkuda 
teenuse saajatele kaitset mitte ainult oma 
liikmesriigis, vaid ka mujal ühenduses. Et 
luua liikmesriikide vahel teenuste 
reguleerimise osas vastastikune usaldus, 
tuleks selgelt sätestada, et ühenduse õiguse 
kohaselt on teenuseosutajate üle teostatav 
järelevalve päritoluriigi ülesanne, 
sõltumata teenuse osutamise kohast. 
Kohtualluvust ei määrata kindlaks 
käesoleva direktiiviga, vaid nõukogu 22. 
detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 
44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
ning ühenduse muude vahenditega, näiteks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiiviga töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega.

kustutatud

Justification

The authorities of another Member State cannot reasonably be expected to provide effective 
supervision of service providers where the service in question is provided in another Member 
State, and where the economic interests of the Member State in which the service provider is 
established may be affected. This deletion is also consistent with the deletion of Recital 37.

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 39

39) Tulenevalt põhimõttest, et kohaldada 
tuleks päritoluriigi õigust ja päritoluriik 

kustutatud
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peaks vastutama järelevalve eest, on vaja 
sätestada põhimõte, et liikmesriigid ei või 
piirata teenuseid, mis pärinevad teistest 
liikmesriikidest.

Justification

Consistent with the deletion of the Country of Origin principle.

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 40

40) Tuleb sätestada, et päritoluriigi 
põhimõtte kohaldamise reeglist võib 
kõrvale kalduda ainult valdkondades, mille 
kohta kehtivad üldised või 
üleminekuerandid. Sellised erandid on 
vajalikud, et võtta arvesse siseturu taset või 
teenustega seotud ühenduse teatud 
vahendeid, millest tulenevalt kohaldatakse 
teenuseosutajale päritoluriigist erineva riigi 
õigust. Lisaks võidakse teatud 
üksikjuhtudel ja kindlate rangete 
menetluslike ja sisuliste tingimuste alusel 
võtta meetmeid teatud teenuseosutaja vastu. 
Õiguskindluse tagamiseks, mis on oluline, 
et ergutada väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid osutama teenuseid teistes 
liikmesriikides, peaksid sellised erandid 
olema piiratud ainult rangelt vajalike 
juhtudega. Eelkõige peaks erandi tegemine 
olema võimalik ainult teenuste turvalisuse, 
tervishoiualase ameti täitmise või riikliku 
poliitika küsimustega seotud põhjustel, 
näiteks seoses alaealiste kaitsega, ning 
ainult ulatuses, kus antud valdkonda 
käsitlevad riiklikud sätted ei ole 
ühtlustatud. Lisaks peaks teenuste 
osutamisvabaduse piiramine erandkorras 
olema lubatud ainult siis, kui see on 
kooskõlas põhiõigustega, mis vastavalt 
Euroopa kohtu järjekindlatele otsustele 
moodustavad ühenduse õiguskorras 
sätestatud õigusalaste üldpõhimõtete 
lahutamatu osa.

kustutatud
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Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 41

41) Juhtudeks, kui teenuseosutaja asub 
ajutiselt oma päritoluriigist erinevasse 
liikmesriiki, on vaja sätestada vastastikuse 
abi osutamine nende kahe riigi vahel, et 
viimasel oleks võimalik päritoluriigi 
taotlusel viia läbi kontrollimisi ja uurimisi 
või teha seda omal algatusel, kui tegemist on 
üksnes faktiliste kontrollimistega. Lisaks 
peaks lähetatud töötajate puhul olema 
lähetuskohaks oleval liikmesriigil võimalik 
astuda samme teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja vastu, et tagada direktiivi 
96/71/EÜ alusel kohaldatavate tööhõive- ja 
töötingimuste täitmine.

41) Juhtudeks, kui teenuseosutaja asub 
ajutiselt oma päritoluriigist erinevasse 
liikmesriiki, on vaja sätestada vastastikuse 
abi osutamine nende kahe riigi vahel, et 
viimasel oleks võimalik päritoluriigi
taotlusel viia läbi kontrollimisi ja uurimisi 
või teha seda omal algatusel. Lisaks peaks 
lähetatud töötajate puhul olema 
lähetuskohaks oleval liikmesriigil võimalik 
astuda samme teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja vastu, et tagada direktiivi 
96/71/EÜ alusel kohaldatavate tööhõive- ja 
töötingimuste täitmine.

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 42

42) Tuleks sätestada päritoluriigi 
põhimõttest erandi tegemine selliste 
teenuste puhul, mille kohta liikmesriigis, 
kuhu teenuseosutaja on asunud, kehtib 
üldine keeld, kui see keeld on objektiivselt 
põhjendatud riikliku poliitika, avaliku 
julgeoleku või rahvatervisega seotud 
põhjustega. Selline erand peaks piirduma 
üldiste keeldudega ja mitte laienema 
riiklikele süsteemidele, millega küll ei 
keelata teatud tegevust üldiselt, kuid 
antakse selle teostamise õigus ühele või 
mitmele teatud ettevõtjale või keelatakse 
teatud tegevuse teostamine ilma eelneva 
loata. Kui liikmesriik lubab teatud tegevust, 
kuid annab selle teostamise õiguse teatud 

kustutatud
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ettevõtjatele, tähendab see, et sellisele 
tegevusele ei kehti üldine keeld ning seda ei 
peeta riikliku poliitika, avaliku julgeoleku 
või rahvatervisega täielikult vastuolus 
olevaks. Seetõttu ei oleks põhjendatud 
sellise tegevuse väljajätmine direktiivi 
rakendusalast.

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above. Member States 
should have the right to monitor and control all economic activity within their jurisdiction, 
provided that they do so in full respect of proportionality and of their obligations under the 
Treaty.

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 43

43) Päritoluriigi põhimõtet ei tuleks 
kohaldada liikmesriigi, kuhu 
teenuseosutaja on asunud, poolt sätestatud 
teatud spetsiifilistele nõuetele, mille 
loogiline põhiprintsiip on lahutamatult 
seotud teenuse osutamise koha eriliste 
omadustega ning mida tuleb täita riikliku 
poliitika, avaliku julgeoleku, rahvatervise 
või keskkonna kaitse tagamiseks. Selline 
seisukoht kehtiks näiteks lubade puhul 
avalikult kasutatavate teede 
kasutuselevõtmiseks või kasutamiseks, 
samuti avalike ürituste korraldamise või 
ehitusplatside ohutusega seotud nõuete 
puhul.

kustutatud

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 45

45) Kasutamiskohast erinevas liikmesriigis 
liisitud sõidukitega seotud küsimuste 
väljaarvamine päritoluriigi põhimõttest 
tuleneb Euroopa Kohtu 

kustutatud
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pretsedendiõigusest, milles tunnistatakse, et 
liikmesriik võib kooskõlas 
proportsionaalsete tingimustega oma 
territooriumil kasutatavate sõidukite puhul 
sellise kohustuse kehtestada. Nimetatud 
väljaarvamine ei hõlma juhu- või ajutist 
renti.

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 46

46) Tarbijate poolt sõlmitud 
teenuselepingute osas on päritoluriigi 
põhimõtte kohaldamine vajalik ainult sel 
määral, mille osas on ühenduse 
direktiividega sätestatud täielik 
ühtlustamine, kuna sellistel juhtudel on 
tarbijakaitse tase samaväärne. Päritoluriigi 
põhimõttest erandi tegemine seoses 
teenuseosutaja lepinguvälise vastutusega
õnnetusjuhtumi korral, mis puudutab 
isikuid ja mis leiab aset teenuseosutaja 
tegevuse tõttu liikmesriigis, kuhu ta on 
asunud ajutiselt, puudutab füüsilist ja 
ainelist kahju, mida nimetatud isikud 
õnnetuse tõttu on kannatanud.

kustutatud

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 47

47) Liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
teatud põhjustel, näiteks seoses teenuste 
ohutusega, võtta erakorraliselt ja 
individuaalsel alusel meetmeid, millega 
tehakse erand päritoluriigi põhimõttest 
teises liikmesriigis asutatud teenuseosutaja 
suhtes. Selliste meetmete võtmine peaks 

kustutatud
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olema võimalik ainult ühenduse tasandil 
ühtlustamise puudumise korral. Lisaks ei 
peaks selline võimalus võimaldama võtta 
piiravaid meetmeid valdkondades, milles 
muud direktiivid keelavad igasuguste 
erandite tegemise teenuste vaba liikumise 
põhimõttest, näiteks direktiiv 1999/93/EÜ 
või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 1998. aasta direktiiv 98/84/EÜ 
tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda 
sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta. 
Samuti ei peaks selline võimalus
võimaldama laiendada või piirata erandeid, 
mis on sätestatud muudes direktiivides, 
näiteks nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiivis 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise kohta või direktiivis 
2000/31/EÜ.

Justification

Consistent with removal of reference to Country of Origin Principle above.

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 51

51) Vastavalt teenuste osutamise vabaduse 
suhtes kehtestatud Euroopa Kohtu 
põhimõtetele, ja ohustamata liikmesriikide 
sotsiaalsüsteemide finantsilist tasakaalu, 
tuleks tervishoiukulude hüvitamise osas 
näha ette suuremat õiguslikku kindlust 
haigetele, kes saajatena teenuste vabast 
liikumisest kasu saavad ning ühtlasi 
tervishoiutöötajatele ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide halduritele.

kustutatud

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of the review of patient mobility. A horizontal framework directive 
of this nature is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
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mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 52

52) Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrust 
(EMÜ) nr 1408/71 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes, eriti selle 
sotsiaalkindlustussüsteemiga liitumise 
sätteid kohaldatakse täies mahus töötajate 
või vabakutseliste isikute suhtes, kes 
osutavad teenust või osalevad teenuse 
osutamises.

kustutatud

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 53

53) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikkel 
22, mis käsitleb teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise luba, aitab 
kaasa, nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, 
haigete vaba liikumise ja piiriüleste 
meditsiiniteenuste osutamise 
lihtsustamisele. Nimetatud sättega 
tahetakse tagada, et luba omavatel 
kindlustatud isikutel oleks juurdepääs 
tervishoiuteenustele teises liikmesriigis 
samadel tingimustel, mis kulude hüvitamise 
osas on võrdväärsed selles liikmesriigis 
kindlustatud isikute tingimustega. See 
annab kindlustatud isikutele õigusi, mida 
neil muidu ei oleks olnud ning lihtsustab 
teenuste vaba liikumist. Teisest küljest ei 
taheta sättega reguleerida või mingil moel 
takistada kulude hüvitamist vastavalt selle 
liikmesriigi määradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, isegi 
eelneva loa puudumisel.

kustutatud
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Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 54

54) Euroopa Kohtu teenuste vaba liikumise
valdkonnas loodud pretsedendiõiguse 
valguses on nõutav liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
hüvitamise eelneva loa nõude tühistamine 
ja liikmesriigid peavad oma õigusaktidesse 
viima sisse vastavad parandused. Seni kui 
sellise ravi hüvitamine jääb selle 
liikmesriigi, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, haiguskindlustussüsteemi 
poolt tagatud katte piiridesse, ei riku 
eelneva loa nõude tühistamine tõenäoliselt 
tõsiselt sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu. Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele otsustele on liikmesriikide 
tingimused, vastavalt millele nad annavad 
oma territooriumil haiglavälist ravi, 
kohaldatavad ka ravi puhul teises 
liikmesriigis kui selles, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, kui 
nimetatud tingimused vastavad ühenduse 
õigusaktidele. Pealegi peavad teises 
liikmesriigis antud ravi kulude hüvitamise 
loa andmise süsteemid loa andmise ja 
sellega seotud menetluste tingimuste osas 
vastama käesolevale direktiivile.

kustutatud

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
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right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 55

55) Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele teenuste vaba liikumist 
puudutavatele otsustele tundub, et teises 
liikmesriigis saadud haiglaravi hüvitamise 
eelneva loa süsteemi õigustab vajadus 
planeerida haiglate infrastruktuuride arvu, 
nende geograafilist jaotust, nende 
korraldamise viisi, varustust ja isegi nende 
poolt pakutavate meditsiiniteenuste 
iseloomu. Sellise planeerimise eesmärk on, 
et igas liikmesriigis tagada piisavat ja 
püsivat juurdepääsu tasakaalustatud 
ravivõimalustega kvaliteetsele haiglaravile, 
tagada tõhusat kulutuste haldamist ja nii 
suures ulatuses kui võimalik vältida 
rahaliste, tehniliste või inimressursside 
raiskamist. Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele tuleb haiglaravi 
kontseptsiooni objektiivselt defineerida ja 
eelneva loa andmise süsteem peab olema 
proportsionaalne üldise huvi eesmärgiga.

kustutatud

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 56
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56) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklis 22 
on ära toodud olukorrad, millal riiklik 
pädev institutsioon ei saa keelduda 
nimetatud sätte alusel taotletud loa 
andmisest. Liikmesriigid ei saa loa 
andmisest keelduda, kui nimetatud 
haiglaravi nende territooriumil osutamisel 
kaetakse nende sotsiaalkindlustussüsteemi 
poolt ja kui identset või võrdväärselt 
tõhusat ravi ei saa nende territooriumil 
nende sotsiaalkindlustussüsteemis 
ettenähtud tingimustel õigeaegselt teostada. 
Euroopa Kohus on järjekindlalt 
otsustanud, et aktsepteeritava ooteaja 
tingimust tuleb vaadelda koos iga juhtumi 
kõikide asjaoludega, arvestades mitte ainult 
haige meditsiinilise seisundiga loa 
taotlemise hetkel, vaid ka tema haiguslooga 
ja tema haiguse tõenäolise arenguga.

kustutatud

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 57

57) Liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemide kulude 
hüvitamine teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei tohi olla madalam 
kui nende oma 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ette nähtud 
kulude hüvitamine nende enda 
territooriumil osutatud tervishoiuteenuste 
eest. Kohus on järjekindlalt osutanud, et 
arvestades teenuste vaba liikumisega ei 
oleks loa puudumisel haiglavälise ravi 
kulude hüvitamisel vastavalt selle 
liikmesriigi hüvitusmääradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, 
erilist mõju nimetatud riigi 

kustutatud
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sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamisele. 
Nendel juhtudel, kus luba on antud 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 
artiklile 22, toimub kulude hüvitamine 
vastavalt selles liikmesriigis kehtivatele 
määradele, kus tervishoiuteenust osutati. 
Siiski, kui kulude katte määr on madalam 
kui määr, millele haigel oleks olnud õigus 
liikmesriigis, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, peab viimane kandma 
ülejäänud kulud määrani, mis oleks haige 
puhul kehtinud.

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 64

64) On vaja lõpetada täielik reguleeritud 
kutsealade kommertsteadaannete keeld, 
sealjuures ei ole mõeldud keelde, mis 
põhinevad kommertsteadaannete sisul vaid 
pigem keelde, mis üldisel viisil keelavad 
teatud kutsealale ühe või mitme 
kommertsteadaande vormi, näiteks 
igasugune kuulutamise keeld ühes või 
mitmes meedias. Mis puudutab 
kommertsteadaannete sisu ja meetodeid, on 
vaja julgustada kutsetöötajaid vastavalt 
ühenduse õigusaktidele koostama 
ühenduse tasandil kehtivaid 
toimimisjuhendeid.

kustutatud

Justification

The regulation of commercial communications by certain professions has long been 
considered necessary by some Member States as contributing to the protection of the 
consumer as well as to the integrity and dignity of the professions themselves. The extent to 
which this is the case in any given Member State will depend on a number of factors including 



AD\559327ET.doc 27/52 PE 349.888v02-00

ET

aspects of national culture and tradition. It is inappropriate for the Commission to attempt to 
establish such a broad interpretation of its responsibility to further the internal market that it 
begins to interfere in matters which are rightly in the exclusive competence of the Member 
States.

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 68

68) Käesolev direktiiv ei piira ühtegi 
õigusloomega seotud või muud algatust 
tarbijakaitse valdkonnas.

68) Käesolev direktiiv ei piira ühtegi 
õigusloomega seotud või muud algatust 
tarbijakaitse, keskkonnakaitse, töötajate 
tervise ja ohutuse, rahvatervise ning 
patsientide liikuvuse valdkondades.

Justification

As in the case of consumer protection, it is of overriding importance that the furtherance of 
the single market for services not be pursued at the expense of these considerations.
Improvement of patient mobility is a high priority. Therefore, specific legislation should be 
adopted in order to facilitate and to improve the free movement of patients in the EU.

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 72

72) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
põhiõigustega ja see järgib Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 8, 15, 
21 ja 47 tunnustatud põhimõtteid.

72) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
põhiõigustega ja see järgib Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 8, 15, 
21, 34–38 ja 47 tunnustatud põhimõtteid.

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Muudatusettepanek 39
Artikkel 1

Käesolev direktiiv kehtestab üldsätted, mis 
lihtsustavad teenuseosutajate 
asutamisvabadust ja teenuste vaba liikumist.

Käesolev direktiiv kehtestab üldsätted, mis 
lihtsustavad teenuseosutajate 
asutamisvabadust ja teenuste vaba liikumist. 
Sellega soovib ta anda oma panuse EÜ 
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asutamislepingu artiklis 2 sätestatud 
ülesannete täitmisele, muuhulgas 
majandustegevuse säästvale arengule, mis 
aitab kaasa tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrge 
taseme saavutamisele ning 
keskkonnakaitse ja kvaliteedi parandamise 
kõrge taseme vajaduse järgimisele.
Ta ei nõua liikmesriikidelt avaliku huvi 
teenuste liberaliseerimist või selliseid 
teenuseid pakkuvate riiklike asutuste 
erastamist.

Justification

It is important that in stating the objectives of what is primarily a measure to ensure the free 
movement of services, the Directive includes a reminder of the broader goals of the European 
Community, goals which cannot be subordinated one to another, for example by prejudicing 
environmental, public health or social protection through the introduction of liberalising 
measures which in some circumstances may be disproportionate.
It must be made clear that the Directive does not compel Member States to liberalise services 
of public interest or to privatise public establishments offering such services or require them 
to abolish existing monopolies, including lotteries. Monopolies curb the urge to gamble, on 
the one hand, and, on the other, bring in substantial revenue for the common good.
Clarification must be provided in the body of the Directive.

Muudatusettepanek 40
Artikli 2 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused, mille liikmesriik või ühendus 
allutab avaliku teenuse osutamise 
erikohustuste hulka;

Justification

Article III-6 of the Constitutional Treaty states that “…the Union and the Member States… 
shall take care that such services operate on the basis of principles and conditions, in 
particular economic and financial, which enable them to fulfil their missions. European laws 
shall define these principles and conditions without prejudice to the competence of Member 
States, in compliance with the Constitution, to provide, to commission and to fund such 
services.” Failure to exclude services of general interest from the provisions of this Directive 
would constitute such a prejudice.

Muudatusettepanek 41
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Artikli 2 lõike 2 punkt c b (uus)

c b) üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused, 
mille liikmesriik või ühendus allutab 
avaliku teenuse osutamise erikohustuste 
hulka, kaasa arvatud, kuid mitte ainult 
koduhooldusteenused inimestele, kes 
vanuse, puude või alaealisuse tõttu ei ole 
võimelised elama täiesti iseseisvat elu;

Justification

The White Paper on Services of General Interest [COM (2004)374] states that “Social 
services of general interest have a specific role to play as an integral part of the European to 
play as an integral part of the European model of society. Based on the principle of solidarity, 
social services of general interest are people-centred and ensure that citizens can effectively 
enjoy their fundamental rights and a high level of social protection, and they strengthen 
social and territorial cohesion.” The inclusion of such services in the provisions of this 
Directive would prejudice this role.

Muudatusettepanek 42
Artikli 2 lõike 2 punkt c c (uus)

c c) tervishoiuteenused;

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepanek 43
Artikli 2 lõike 2 punkt c d (uus)

c d) veevarustusteenused;

Justification

This directive must not threaten the principle that the management of water distribution 
services must remain within the public sector. In particular, Articles 9 to 15, concerning the 
authorisation procedures, need to be accompanied by specific measures for services of 
general interest provided by public institutions.

Muudatusettepanek 44
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Artikli 2 lõike 2 punkt c e (uus)

c e) teenused, millega võib kaasneda oht 
keskkonnale või riskid, mis võivad 
ohustada rahvatervist ja mis seetõttu 
nõuavad ettevaatlikku läbiviimist ning 
hoolikat järelevalvet;

Justification

The authorities of another Member State cannot reasonably be expected to provide effective 
supervision of service providers where the service in question is provided in another Member 
State, and where the economic interests of the Member State in which the service provider is 
established may be affected. Where public health is involved, a Member State should not be 
expected to abdicate its responsibilities in this way.

Muudatusettepanek 45
Artikli 2 lõike 2 punkt c f (uus)

c f) haridusteenused, mille kulusid osaliselt 
või tervenisti kannab või hüvitab riik või 
muu selle liikmesriigi riigiasutus, kus 
teenust osutatakse.

Justification

Education is the foundation of national culture and is thus, with certain careful and useful 
exceptions, generally left to the competence of the Member States. Funding by public 
authority is a clear recognition of the socially useful function of an educational service and 
the addition of this criteria is intended to exclude commercial services which, though they 
have an educational content, are not recognised as worthy of such public support – e.g. 
private language schools or IT training services aimed at the private sector.

Muudatusettepanek 46
Artikli 3 lõige 2

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei takista
ühenduse muude õigusaktide kohaldamist
nimetatud sätete alla kuuluvate teenuste 
osas.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse, kui 
ühenduse muude õigusaktidega ei ole
nimetatud sätete alla kuuluvate teenuste osas 
sätestatud teisiti.

Justification

The provisions of the services Directive should not apply where there are requirements under 
Community instruments concerning the establishment and provision of environmental 
services (e.g. the EMAS Regulation, waste framework directive). Existing (quality) standards 
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for the performance of the activity should not be covered by the Directive. Article 3(2) should 
therefore expressly refer to the applicability of other Community legal provisions concerning 
freedom of establishment and freedom to provide services.

Muudatusettepanek 47
Artikli 4 punkt 10

10) "haiglaravi" on ravi, mida saab 
osutada ainult meditsiiniasutuses ja mis 
tavaliselt nõuab ravi saava isiku 
majutamist samas kohas, kusjuures asutuse 
nimi, korraldus ja rahastamine ei ole 
olulised sellise ravi haiglaravi alla 
liigitamiseks;

kustutatud

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepanek 48
Artikli 4 punkt 13 a (uus)

13 a) "reguleeritud tervishoiu kutseala 
liige" on reguleeritud kutseala liige, kes 
tegeleb haiguse diagnoosimise või ravimise 
teenuse osutamisega, nagu arstiteenused, 
muud raviteenused või apteegiteenused;

Justification

A definition of health professionals is necessary to delimit the exclusion of health services 
introduced in Article (2)(cc) (new).

Muudatusettepanek 49
Artikli 5 lõige 3

3. Lõige 2 ei kehti dokumentide puhul, 
millele on viidatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi../../EÜ artiklis 46 või
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi../../EÜ artikli 45 lõikes 3.

3. Lõige 2 ei kehti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ../../EÜ või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi ../../EÜ 
sätete puhul.
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Justification

As other provisions of these two directives in course of adoption may apply, it is preferable to 
provide for reference to them as such if necessary, rather than to specific provisions.

Muudatusettepanek 50
Artikli 7 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) teenuse puhul kohaldatavad 
keskkonnaeeskirjad ning vähemalt 
asjaomase teenuse puhul kohaldatavad 
tööõiguse ja teenistustingimuste sätted, 
kehtivad tarbijakaitsealased sätted ning 
tervishoiu- ja ohutuseeskirjad;

Justification

For foreign-based service providers it is very difficult to ascertain what regulations apply in 
the country where the service is provided. Information about environmental regulations, 
conditions of employment, etc., must therefore likewise be available from the single point of 
contact.

Muudatusettepanek 51
Artikli 9 lõike 1 punkt b

b) loa andmise süsteemi vajadus on 
objektiivselt õigustatud tähtsama, üldiste 
huvidega seotud põhjendusega;

b) lubade süsteemi vajadus on objektiivselt 
õigustatud tähtsama, üldiste huvidega seotud 
põhjendusega. Sellise tähtsama põhjenduse 
hulka võivad kuuluda näiteks rahvatervise 
kaalutlused, töötajate või vabakutseliste 
isikute tervis ja ohutus, keskkonnakaitse, 
kultuurilise pärandi säilitamine ning 
mistahes riigipoliitilise eesmärgi 
edendamine, mis ei ole vastuolus EÜ 
asutamislepinguga; 

Justification

The proposed wording of is too vague and general, leaving too much to the discretion of
courts. By including a non-exhaustive list, the Directive will give guidance without becoming 
more restrictive.

Muudatusettepanek 52
Artikli 9 lõike 1 punkt c

c) taotletavat eesmärki ei saa saavutada c) taotletavat eesmärki ei saa saavutada 
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vähem piirava meetmega, eriti kuna 
tagantjärgi tehtav kontroll toimuks liiga 
hilja, et olla tõeliselt tõhus.

vähem piirava meetmega.

Justification

The proposed wording is too restrictive. Reasons other than that given may indicate that a 
less restrictive measure would not be effective.

Muudatusettepanek 53
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

2 a. Piiramata artikleid 9 ja 10, võivad 
liikmesriigid oma valikumenetluse 
rakendamisel võtta arvesse rahvatervise 
kaalutlusi, töötajate või vabakutseliste 
isikute tervist ja ohutust, keskkonnakaitset, 
kultuurilise pärandi säilitamist ning 
mistahes riigipoliitilise eesmärgi 
edendamist, mis ei ole vastuolus EÜ 
asutamislepinguga.

Justification

Where the provision of a service may have implications for public health, health and safety in 
the workplace, the environment, a Member State’s cultural heritage or any other vital 
consideration which falls outside the purely commercial, it is reasonable for Member States 
to apply non-commercial criteria as an aspect of their selection procedure, provided in all 
cases that these are non-discriminatory and in keeping with the Treaty.

Muudatusettepanek 54
Artikli 13 lõige 3

3. Loa andmise menetlused ja formaalsused 
peavad andma huvitatud pooltele tagatise, et 
nende taotlusi käsitletakse võimalikult 
kiiresti ja igal juhul mõistliku ning eelnevalt 
avaldatud ja kindlaks määratud aja jooksul.

3. Loa andmise menetlused ja formaalsused 
peavad andma huvitatud pooltele tagatise, et 
nende taotlusi käsitletakse võimalikult 
kiiresti ja igal juhul mõistliku ning eelnevalt 
avaldatud ja kindlaks määratud aja jooksul. 
Taotluse esitamise ning loa andmise või 
sellest keeldumise vahele jääv aeg peab 
olema piisavalt pikk, et võimaldada tõhusat 
konsulteerimist kõikide osapooltega, keda 
otsus võiks puudutada, arvestades 
võimaliku mõjuga rahvatervisele, töötajate 
või vabakutseliste isikute tervisele ja 
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ohutusele, keskkonnakaitsele, kultuurilise 
pärandi säilitamisele ning mistahes 
riigipoliitilise eesmärgi edendamisele, mis 
ei ole vastuolus EÜ asutamislepinguga.

Justification

Citizens, either as interested individuals or organised as civil society, have a right to make 
their views known to the authorities in cases where the authorisation or non-authorisation of 
the provision of a service may have implications for public or occupational health, the 
protection of the environment or the cultural heritage or the furtherance of other legitimate 
policy goals.

Muudatusettepanek 55
Artikli 13 lõige 4

4. Kui vastavalt lõikele 3 kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul ei ole vastatud, 
loetakse luba antuks. Siiski võib teatud 
tegevuste suhtes kehtestada teisi reegleid, 
kui see on objektiivselt õigustatud avaliku 
huviga seotud ülekaalukate põhjustega.

kustutatud

Justification

Authorisation cannot be automatic if the deadline laid down in the acknowledgement of
receipt for the response is not met. The authorities must be allowed the best possible 
conditions for the proper consideration of requests, while being aware that they are obliged 
to reach a decision as soon as possible.

Muudatusettepanek 56
Artikli 13 lõike 5 punkt c

c) märget, et kui kindlaksmääratud aja 
jooksul ei ole vastatud, loetakse luba 
antuks.

kustutatud

Justification

In line with the amendment to Article 13(4).

Muudatusettepanek 57
Artikli 14 punkt 5

5) iga juhtumi puhul eraldi rakendatav 
majanduskontroll, kus loa andmine sõltub 
majandusliku vajaduse või turu nõudmise 

kustutatud
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olemasolust või hinnangu koostamisest 
tegevuse võimalike või praeguste 
majandustagajärgede kohta või hinnangu 
koostamisest selle kohta, kas tegevus on 
kooskõlas pädeva ametivõimu 
majandusplaani eesmärkidega;

Justification

Effectively forbidding Member States and their public authorities from establishing and 
pursuing economic planning objectives in the public interest, as would this paragraph of 
Article 14, is neither justified nor required by the Treaty. Abuse of such activities in order to 
impose conditions which are in reality discriminatory or otherwise in conflict with the Treaty 
is already effectively prevented by the Treaty. The prohibition stipulated in this paragraph is 
therefore disproportionate.

Muudatusettepanek 58
Artikli 14 punkt 8

8) Kohustus teatud aja jooksul olla kantud 
riigi territooriumil peetavatesse registritesse 
või kohustus teatud aja jooksul nimetatud 
territooriumil tegutseda.

kustutatud

Muudatusettepanek 59
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad uurima, kas nende 
õigussüsteemis nõutakse mõnda lõikes 2 
toodud nõude täitmist ning peavad tagama, 
et sellised nõuded vastavad lõikes 3 toodud 
tingimustele.

1. Liikmesriigid peavad uurima, kas nende 
õigussüsteemis nõutakse mõnda lõikes 2 
toodud nõude täitmist ning peavad teatama, 
kas sellised nõuded vastavad lõikes 3 toodud 
tingimustele.

Liikmesriigid kohaldavad oma õigusakte, 
eeskirju ja haldussätteid, et need vastaks 
nimetatud tingimustele.

Justification

Certain requirements relating to service liberalisation call for a step-by-step approach.
Adaptation of national rules to the conditions of paragraph 3, where it is necessary, must not 
be carried out hastily or to the detriment of the objective of harmonisation of the legislation 
concerned.

Muudatusettepanek 60
Artikli 15 lõike 3 sissejuhatus

3. Liikmesriigid peavad kindlaks tegema, et 
lõikes 2 toodud nõuded vastavad 
järgnevatele tingimustele:

3. Liikmesriigid peavad teatama, kas lõikes 
2 toodud nõuded vastavad järgnevatele 
tingimustele:
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Justification

In line with the amendment to Article 15(1).

Muudatusettepanek 61
Artikli 15 lõige 3 a (uus)

3 a. Vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1–3 
kogutud teave peaks võimaldama 
parandada juurdepääsutingimusi 
teenustele ning teenuste kvaliteeti.
Liikmesriigid peavad koostöös Euroopa 
Komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga 
soodustama selliste riiklike meetmete või 
eeskirjade vastuvõtmist, mis nende 
territooriumil parandaksid teenuste 
kvaliteeti ja juurdepääsu teenustele.

Justification
Cf. amendment to Article 15(1).
The activity of evaluation should not have to entail the elimination of all or part of the criteria 
concerned, since their main function is to ensure the public interest. The information should 
make it possible to harmonise conditions between the Member States, and, above all, to 
pursue the objective of the continual improvement of services in terms of both access and 
quality, in order to guarantee our fellow citizens living conditions that are worthy of our 
societies and the European social model.

Muudatusettepanek 62
Artikkel 16

Päritoluriigi põhimõte
1) Liikmesriigid peavad tagama, et 
teenuseosutajatele kehtivad ainult nende 
päritoluliikmesriigi kooskõlastatud 
valdkonda käsitlevad õigusnormid.
2) Lõige 1 käsitleb riiklikke õigusnorme 
teenuste osutamise tegevuse alustamise ja 
sellel alal tegutsemise kohta, eelkõige neid 
nõudeid, mis reguleerivad teenuseosutaja 
käitumist, teenuse kvaliteeti või sisu, 
reklaamimist, lepinguid ning 
teenuseosutaja vastutust.

kustutatud

3) Päritoluliikmesriik vastutab 
teenuseosutaja ja tema poolt osutatud 
teenuste, kaasa arvatud tema poolt mõnes 
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teises liikmesriigis osutatud teenuste 
järelevalve eest.
4) Liikmesriigid ei tohi kooskõlastatud 
valdkonda kuuluvatel põhjustel piirata 
teenuse osutamise vabadust juhul, kui 
teenuseosutaja on asutatud mõnes muus 
liikmesriigis, eriti esitades mõnda 
järgnevatest nõuetest:

a) kohustus, et teenuseosutaja oleks 
asutatud riigi territooriumil;
b) kohustus teenuseosutajal esitada 
pädevatele ametiasutustele deklaratsioon 
või teavitamine või saada nimetatud 
ametiasutustelt luba, kaasa arvatud 
registrisse kandmine või registreerimine 
nende territooriumil asuvasse 
kutseorganisatsiooni või ühingusse;

c) kohustus, et teenuseosutajal oleks riigi 
territooriumil aadress või esindaja või, et 
tal oleks ametlik aadress riigi territooriumil 
lubatud isikuga samal aadressil;
d) keeld teenuseosutajal riigi territooriumil 
luua teatud infrastruktuuri, sealhulgas 
teenuse osutamiseks vajalikke kontori- või 
vastuvõturuume;

e) teenuseosutaja kohustus vastata nende 
territooriumil kehtivatele teenuse osutamise 
tegevusega seotud nõuetele;
f) eriliste lepingutingimuste kehtestamine 
teenuseosutaja ja teenuse saaja vahel, mis 
takistavad või piiravad vabakutselist 
teenuseosutamist;

g) kohustus teenuseosutajal omada 
pädevate ametiasutuste poolt teatud teenuse 
osutamise alal tegutsemiseks väljastatud 
erilist isikut tõendavat dokumenti;
h) nõuded, mis mõjutavad teenuse 
osutamiseks vajaliku varustuse kasutamist;

i) artiklis 20, artikli 23 lõike 1 esimeses 
lõigus või artikli 25 lõikes 1 nimetatud 
teenuste osutamise vabaduse piirangud.
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Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest. The entire article should be deleted.

Muudatusettepanek 63
Artikkel 17

Päritoluriigi põhimõtte üldised erandid kustutatud

Artiklit 16 ei kohaldata järgnevatel 
juhtudel:
1) postiteenused Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/67/EÜ artikli 2 punkti 1 tähenduses;
2) elektrienergiaga varustamise 
teenused Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 
punkti 5 tähenduses;
3) gaasiga varustamise teenused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 5 
tähenduses;
4) veevarustusteenused;
5) direktiiviga 96/71/EÜ 
reguleeritavad küsimused;
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 95/46/EÜ reguleeritavad 
küsimused;
7) nõukogu direktiiviga 
77/249/EMÜ reguleeritavad küsimused;
8) kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise direktiivi ../../EÜ artikli [..] 
sätted;
9) määruse EMÜ nr 1408/71 
kohaldatavate õigusaktide 
kindlaksmääramise sätted;
10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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direktiiv ../../EÜ [mis käsitleb Euroopa 
Liidu kodanike ja nende pereliikmete 
õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil ning 
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 
75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ 
ja 93/96/EMÜ], millega kehtestatakse 
haldustoimingud, mida saajad peavad 
tegema vastuvõtva liikmesriigi pädevates 
ametites;
11) kolmandate riikide kodanike 
lähetamine, lähetuskohaks oleva 
liikmesriigi lühiajalise viisa nõue 
vastavalt artikli 25 lõikele 2;
12) nõukogu määruse (EMÜ) nr 
259/93 artiklites 3 ja 4 sätestatud loa 
andmise kord;
13) autoriõigus ja autoriõigusega 
kaasnevad õigused, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
87/54/EMÜ ja direktiivis 96/9/EÜ 
käsitletud õigused ning tööstusomandi 
õigused;
14) toimingud, mille puhul 
seadusega nõutakse notari kaasamist;
15) põhikirjajärgne auditeerimine;
16) sellised teenused, mis on 
täielikult keelatud liikmesriigis, kuhu 
teenuseosutaja on oma teenuse 
osutamiseks ajutiselt asunud, kui see 
keeld on objektiivselt põhjendatud 
avaliku korra, avaliku julgeoleku või 
rahvatervisega seotud põhjustega;
17) selle liikmesriigi spetsiifilised 
nõuded, kuhu teenuseosutaja on 
asunud, mis on otseselt seotud teenuse 
osutamise koha eriliste omadustega ning 
mida tuleb täita avaliku korra või 
avaliku julgeoleku kaalutlustel või 
rahvatervise või keskkonna kaitsmiseks;
18) haiglaravi hüvitamise puhul 
kehtiv loa andmise süsteem;
19) teises liikmesriigis liisitud 
sõidukite registreerimine;
20) lepingupoolte õigus valida, 
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millise riigi õigus kehtib nende lepingu 
puhul;
21) tarbijate poolt sõlmitud teenuse 
osutamise lepingud, kui neid 
reguleerivad eeskirjad ei ole ühenduse 
tasandil täielikult ühtlustatud;
22) selliste lepingute ametlik 
kehtivus, millega luuakse või antakse 
üle kinnisvaraga seotud õigusi, kui 
nimetatud lepingute puhul kehtivad 
kinnisvara asukoha liikmesriigi õiguse 
kohaselt ametlikud kohustuslikud 
nõuded;
23) teenuseosutaja lepinguväline 
vastutus õnnetusjuhtumi korral, mis 
puudutab isikuid ja mis leiab aset 
teenuseosutaja tegevuse tõttu 
liikmesriigis, kuhu ta on asunud 
ajutiselt.

Justification
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Muudatusettepanek 64
Artikkel 18
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Päritoluriigi põhimõtte ajutised erandid
1. Artiklit 16 ei kohaldata ajutiselt 
järgnevatel juhtudel:
a) sularahatransporditeenuste kord;
b) hasartmängud, mis hõlmavad rahalise 
panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised;
c) juurdepääs võlgade õiguslikule 
sissenõudmisele.
2. Käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja c 
nimetatud erandid ei kehti pärast artikli 40 
lõikes 1 nimetatud 
ühtlustamisinstrumentide rakendamise 
kuupäeva või igal juhul pärast 1. jaanuari 
2010.
3. Käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
nimetatud erand ei kehti pärast artikli 40 
lõikes 1 b nimetatud 
ühtlustamisinstrumendi rakendamise 
kuupäeva.

kustutatud

Justification
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Muudatusettepanek 65
Artikkel 19

Päritoluriigi põhimõtte erandid 
üksikjuhtumitel
1. Erandina artiklist 16 ja ainult 
erandjuhtudel võib liikmesriik mõnes teises 
liikmesriigis etableeritud teenuste osutaja 
suhtes võtta meetmeid kui need puudutavad 
ühte järgnevatest valdkondadest:

kustutatud
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a) teenuste ohutus, kaasa arvatud 
rahvatervisega seotud aspektid;
b) tervishoiu kutsealal tegutsemine;
c) avaliku korra kaitse, eriti alaealiste 
kaitsega seotud aspektid.
2. Lõikes 1 nimetatud meetmeid võib võtta 
ainult sel juhul kui on täidetud artiklis 37 
toodud vastastikuse abi menetlus ja kui on 
täidetud järgmised tingimused:
a) riiklikud eeskirjad, vastavalt millele
meede võeti, ei ole lõikes 1 nimetatud 
valdkondades ühenduse eeskirjadega 
ühtlustatud;
b) meetmed tagavad teenuse saajale
kõrgema kaitsetaseme kui 
päritoluliikmesriigi eeskirjadele vastavad 
meetmed;
c) päritoluliikmesriik ei ole meetmeid 
võtnud või on võtnud meetmeid, mis on 
ebapiisavad võrreldes artikli 37 lõikes 2 
toodud meetmetega;
d) meetmed on proportsionaalsed.
3. Lõiked 1 ja 2 ei piira ühenduse 
instrumentidega sätestatud eeskirju, mis 
tagavad teenuse osutamise vabadust või 
võimaldavad selle suhtes erandeid teha.

Justification
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Muudatusettepanek 66
Artikli 20 punkt b

b) maksusoodustuste või rahalise toetuse 
andmise piirangud seoses ajaoluga, et 

b) maksusoodustuste või rahalise toetuse 
andmise piirangud seoses ajaoluga, et 
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teenuseosutaja on etableeritud mõnes teises 
liikmesriigis või seoses paigaga, kus teenust 
osutatakse;

teenuseosutaja on etableeritud mõnes teises 
liikmesriigis;

Justification

It is reasonable for Member States to use tax deductibility and financial assistance to 
encourage or discourage certain economic activities in, for example, areas of outstanding 
natural beauty or special scientific interest, disadvantaged areas and so on. Where these are 
in keeping with the Treaty, they should of course be recognised as valuable policy 
instruments.

Muudatusettepanek 67
Artikli 21 lõige 2 a (uus)

2 a. Piiravaid meetmeid, mis on õigustatud 
seaduslikkuse ja korra, avaliku julgeoleku, 
keskkonnakaitse või rahvatervise 
seisukohalt ei peeta vastuoluliseks lõigete 1 
ja 2 sätetega.

Justification

The implementation of the principle of non-discrimination at the receiver end poses problems 
for health services. Many health systems are based on the planning of supply, not of demand 
(free and non-discriminatory access for all citizens). Under the new directive, an 
establishment which, under a contract entered into with the health system of another Member 
State, agreed to accept patients from that Member State would not be able to allow the 
authorities of the receiving Member State to give priority of treatment to patients from its 
catchment area, whereas the objective of planning health care from the supply side is to meet 
the needs of those living within that catchment area.

Muudatusettepanek 68
Artikkel 23

Tervishoiuteenuste kulude hüvitamine kustutatud
1. Liikmesriigid ei tohi mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamist siduda loa andmisega, 
kui nende sotsiaalkindlustussüsteem oleks 
nimetatud ravikulu hüvitanud, kui see 
oleks osutatud nende territooriumil.
Liikmesriikides kehtivaid haiglavälise ravi 
tingimusi ja formaalsusi, nagu üldarstiga 
konsulteerimine enne eriarstiga 
konsulteerimist või teatud tüüpi hambaravi 
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kulude hüvitamise reegleid saab ka 
kohaldada mõnes teises liikmesriigis 
haiglavälist ravi saanud haigete suhtes.
2. Liikmesriigid tagavad, et ei keelduta loa 
andmisest mõnes teises liikmesriigis saadud 
haiglaravi kulude hüvitamiseks nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
nimetatud ravi kuulub selle liikmesriigi 
õigusaktidega, mille sotsiaalkindlustuse 
alla haige kuulub, määratud soodustuste 
hulka ja kui sellist ravi ei saa haigele anda 
sellise aja jooksul, mis meditsiinilisest 
seisukohast vastab tema tervise 
hetkeseisukorrale ja haiguse tõenäolisele 
arengule.
3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga 
ette nähtud kulude hüvitamine nende 
territooriumil osutatud sarnase
tervishoiuteenuse eest.
4. Liikmesriigid tagavad, et mõnes teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamise loa andmise süsteemid 
vastavad artiklitele 9, 10, 11 ja 13.

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepanek 69
Artikli 24 lõike 1 teine lõik 

Siiski ei või lähetav liikmesriik
teenuseosutajale või lähetatud töövõtjale 
seoses artikli 17 punktis 5 toodud 
küsimustega esitada ühtegi järgnevatest 
nõuetest: 

kustutatud
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a) nõue saada luba oma pädevatelt 
ametiasutustelt või registreerida nende 
juures või täita mõnda muud sarnast 
nõudmist;
b) nõue esitada muud deklaratsiooni kui 
direktiivi 96/71/EÜ lisas toodud tegevusega 
seotud deklaratsioonid, mida võib säilitada 
kuni 31. detsembrini 2008;
c) nõue omada esindajat 
vastuvõtjaliikmesriigi territooriumil;
d) nõue omada ja säilitada 
töölevõtudokumente vastuvõtjaliikmesriigi 
territooriumil või vastavalt selle 
territooriumil kehtivatele tingimustele.

Justification

Provided the rules imposed conform to requirements of the Treaty, it is reasonable to allow a 
Member State to grant or withhold authorisations for economic activities conducted on its 
territory. The point of the single internal market is to prevent discrimination between, in this 
case, service providers established in any part of the Community. This measure is 
disproportionate to this goal.

Muudatusettepanek 70
Artikli 24 lõike 2 teine lõik

Punktis 1 toodud tingimustel peab 
päritoluliikmesriik abistama lähetavat 
liikmesriiki direktiiviga 96/71/EÜ 
kehtestatud töölevõtu ja töötingimuste 
järgimise tagamisel ning peab omal algatusel 
lähetavale liikmesriigile edastama esimeses 
lõikes nimetatud teavet, kui 
päritoluliikmesriik on teadlik konkreetsetest 
asjaoludest, mis viitavad võimalikule 
teenuseosutaja reeglipäratusele töölevõtu ja 
töötingimuste suhtes.

Punktis 1 toodud tingimustel peab 
päritoluliikmesriik abistama lähetavat 
liikmesriiki direktiiviga 96/71/EÜ 
kehtestatud töölevõtu ja töötingimuste 
järgimise tagamisel ning peab omal algatusel 
lähetavale liikmesriigile edastama teavet 
mistahes konkreetsete asjaolude kohta, mis 
viitavad võimalikule teenuseosutaja 
reeglipäratusele töölevõtu ja töötingimuste 
suhtes.

Justification

Provided the rules imposed conform to requirements of the Treaty, it is reasonable to allow a 
Member State to grant or withhold authorisations for economic activities conducted on its 
territory. The point of the single internal market is to prevent discrimination between, in this 
case, service providers established in any part of the Community. This measure is 
disproportionate to this goal.
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Muudatusettepanek 71
Artikli 26 lõike 3 esimene lõik a (uus)

Kui teenust osutatakse üldsusele, peavad 
liikmesriigid tagama, et asjakohast teavet 
antakse sellises vormingus ja sõnastuses, 
mis ei nõua eriteadmisi osutatava teenuse 
kohta ja mis on arusaadav igale 
kirjaoskajale.

Justification

Information is of no use if it cannot be understood, and consumers have a right to clear 
information written in laypersons’ terms.

Muudatusettepanek 72
Artikli 28 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui teenust osutatakse üldsusele, 
peavad liikmesriigid, kus teenust osutatakse 
tagama, et lõikes 1 nimetatud teavet 
antakse sellises vormingus ja sõnastuses, 
mis ei nõua eriteadmisi osutatava teenuse 
kohta ja mis on arusaadav igale 
kirjaoskajale.

Justification

Information is of no use if it cannot be understood, and consumers have a right to clear 
information written in laypersons’ terms.

Muudatusettepanek 73
Artikli 29 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad tühistama kõik 
täielikud reguleeritud kutsealade 
kommertsteadaannete keelud.

kustutatud

Justification

The regulation of commercial communications by certain professions has long been 
considered necessary by some Member States as contributing to the protection of the 
consumer as well as to the integrity and dignity of the professions themselves. The extent to 



AD\559327ET.doc 47/52 PE 349.888v02-00

ET

which this is the case in any given Member State will depend on a number of factors including 
aspects of national culture and tradition. It is inappropriate for the Commission to attempt to 
establish such a broad interpretation of its responsibility to further the internal market that it 
begins to interfere in matters which are rightly in the exclusive competence of the Member 
States.

Muudatusettepanek 74
Artikli 29 lõige 2

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
reguleeritud kutsealade kommertsteadaanded 
oleksid kooskõlas kutsealaste eeskirjadega, 
vastavalt ühenduse õigusaktidele, eriti 
kutseala sõltumatuse, aususe ja väärikuse 
ning vajadusel ametisaladuse osas vastavalt 
iga kutseala eripärale.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
reguleeritud kutsealade 
kommertsteadaanded, seal kus sellised 
teadaanded on lubatud, oleksid kooskõlas 
kutsealaste eeskirjadega, vastavalt ühenduse 
õigusaktidele, eriti kutseala sõltumatuse, 
aususe ja väärikuse ning vajadusel 
ametisaladuse osas vastavalt iga kutseala 
eripärale.

Justification

The regulation of commercial communications by certain professions has long been 
considered necessary by some Member States as contributing to the protection of the 
consumer as well as to the integrity and dignity of the professions themselves. The extent to 
which this is the case in any given Member State will depend on a number of factors including 
aspects of national culture and tradition. It is inappropriate for the Commission to attempt to 
establish such a broad interpretation of its responsibility to further the internal market that it 
begins to interfere in matters which are rightly in the exclusive competence of the Member 
States.

Muudatusettepanek 75
Artikli 31 lõige 5

5. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
edendavad vabatahtlike Euroopa standardite 
väljatöötamist eesmärgiga soodustada 
vastavust erinevate liikmesriikide 
teenuseosutajate teenuste, teenuse saaja 
teavitamise ja teenuse kvaliteedi vahel.

5. Liikmesriigid edendavad koostöös
Euroopa Komisjoniga vabatahtlike Euroopa 
standardite väljatöötamist eesmärgiga 
soodustada vastavust erinevate 
liikmesriikide teenuseosutajate teenuste, 
teenuse saaja teavitamise ja teenuse 
kvaliteedi vahel.

Justification

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
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not be known until some years from now.

Muudatusettepanek 76
Artikli 31 lõige 5 a (uus)

5 a. Vastavalt käesolevale artiklile tehtav 
vabatahtlik tegevus ei tohi ühelgi viisil 
mõjutada liikmesriikide õigust kehtestada 
teenuseid puudutavaid kohustuslikke 
standardeid ja reegleid EÜ 
asutamislepinguga lubatud ulatuses ja 
tingimusel, et need ei ole diskrimineerivad 
ega ebaproportsionaalsed. Sellised 
kohustuslikud standardid ja reeglid võivad 
näiteks sisaldada kohustuslikke kõrge 
kvaliteedi kriteeriume koduhooldusele 
inimeste puhul, kes vanuse, puude või 
alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu ning kohustuslikke 
standardeid ja reegleid, mis kaitsevad üldist 
huvi või mistahes EÜ asutamislepinguga 
kooskõlas oleva poliitilise eesmärgi 
taotlemist.

Justification

The proposed voluntary procedures are particularly inadequate for care services and the 
Member States’ right to control the quality of such services offered on their territory should 
be unquestioned. In the context of this Directive, this implies the need for an additional 
paragraph drawing attention to this.

Muudatusettepanek 77
Artikli 35 lõige 6 a (uus)

6 a. Nimetatud sätted ei piira vaid 
täiendavad liikmesriigi õigust reguleerida 
ja teostada järelevalvet tema territooriumil 
osutatavate teenuste üle vastavalt 
kohustustele, mis talle on antud EÜ 
asutamislepingu ja ühenduse 
õigusaktidega.

Justification

Provided the national provisions of the Member State in which a service is to be provided are 
in keeping with the Treaty, it is reasonable to allow a Member State to impose conditions on 



AD\559327ET.doc 49/52 PE 349.888v02-00

ET

economic activities conducted on its territory. The authorities of another Member State 
cannot be reasonably expected to provide effective supervision of service providers where the 
service in question is provided in another Member State. Co-operation of the kind prescribed 
would nevertheless be most useful as a supplement to effective legislation and supervision.

Muudatusettepanek 78
Artikli 36 lõike 2 esimene lõik

Päritoluliikmesriigi taotlusel teostavad 
lõikes 1 nimetatud pädevad ametivõimud 
päritoluliikmesriigi poolt teostatava tõhusa 
järelevalve tagamiseks vajalikke kontrolle, 
inspekteerimisi ja uurimisi. Seda tehes 
tegutsevad pädevad ametivõimud neile 
nende liikmesriigis antud volituste ulatuses.

Lõikes 1 nimetatud pädevad ametivõimud 
teostavad päritoluliikmesriigi poolt 
teostatava tõhusa järelevalve tagamiseks 
vajalikke kontrolle, inspekteerimisi ja 
uurimisi. Seda tehes tegutsevad pädevad 
ametivõimud neile nende liikmesriigis antud 
volituste ulatuses.

Justification

Provided the national provisions of the Member State in which a service is to be provided are 
in keeping with the Treaty, it is reasonable to allow a Member State to impose conditions on 
economic activities conducted on its territory. The authorities of another Member State 
cannot reasonably be expected to provide effective supervision of service providers where the 
service in question is provided in another Member State. The Country of Origin Principle is 
both disproportionate and unworkable, and can only lead to an undermining of reasonable 
and proportionate legal requirements designed to protect the public interest.

Muudatusettepanek 79
Artikli 36 lõike 2 teise lõigu punkt a

a) need tuvastavad ainult fakte ja nendega 
ei kaasne muid meetmeid teenuste osutaja 
suhtes, välja arvatud vastavalt artiklile 19 
iga juhtumi puhul eraldi tehtavad erandid;

kustutatud

Justification

Provided the national provisions of the Member State in which a service is to be provided are 
in keeping with the Treaty, it is reasonable to allow a Member State to impose conditions on 
economic activities conducted on its territory. The authorities of another Member State 
cannot reasonably be expected to provide effective supervision of service providers where the 
service in question is provided in another Member State. The Country of Origin Principle is 
both disproportionate and unworkable, and can only lead to an undermining of reasonable 
and proportionate legal requirements designed to protect the public interest.
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Muudatusettepanek 80
Artikli 37 lõige 1

1. Kui liikmesriik kavatseb võtta meetmeid 
vastavalt artiklile 19, kehtib käesoleva artikli 
lõigetes 2–6 sätestatud menetlus piiramata 
kohtumenetlusi.

1. Kui liikmesriik kavatseb võtta meetmeid 
vastavalt artiklile 19, kehtib käesoleva artikli 
lõigetes 2–6 sätestatud menetlus piiramata 
nimetatud liikmesriigi õigust võtta otseseid 
meetmeid teenuseosutaja suhtes või 
piiramata kohtumenetlusi.

Justification

The authorities of another Member State cannot be reasonably expected to provide effective 
supervision of service providers where the service in question is provided in another Member 
State. The Country of Origin Principle is both disproportionate and unworkable, and can only 
lead to an undermining of reasonable and proportionate legal requirements designed to 
protect public health, the environment and other vital aspects of the public interest.

Muudatusettepanek 81
Artikli 39 lõike 1 sissejuhatus

1. Liikmesriigid võtavad koostöös Euroopa 
Komisjoniga kaasnevaid meetmeid, et
soodustada ühenduse õigusega kooskõlas 
olevate käitumisjuhendite koostamist 
ühenduse tasandil, eriti järgnevates 
valdkondades:

1. Liikmesriigid soodustavad koostöös 
Euroopa Komisjoniga ja riiklike 
käitumisjuhendite alusel ühenduse õigusega 
kooskõlas olevate käitumisjuhendite 
koostamist ühenduse tasandil kõikides 
Euroopa Liidu keeltes, eriti järgnevates 
valdkondades:

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account.

Muudatusettepanek 82
Artikli 39 lõige 4 a (uus)

4 a. Sellised toimimisjuhendid ei tohi 
piirata olemaolevaid liikmesriikide poolt 
teenuseosutajate suhtes kehtestatud 
õiguslikke nõudeid, tingimusel et sellised 
meetmed on kooskõlas liikmesriikidele EÜ 
asutamislepingu ja kehtivate ühenduse 
õigusaktidega antud kohustustega.
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Justification

Professional Codes of Conduct are useful adjuncts to legal regulation and supervision, but 
can never replace it.

Muudatusettepanek 83
Artikli 40 lõike 1 punkt b

b) hasartmängud, mis on rahalise 
panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised Euroopa 
Komisjoni poolt esitatud raporti ja 
huvitatud poolte laiaulatusliku 
konsulteerimise valguses;

kustutatud

Justification
Gambling involves by definition questions of public health, public order and morality and is 
therefore, with the exception of responsibilities accorded to it under Article 152 of the Treaty, 
entirely outside the competence of the Community institutions and must remain a matter for 
the Member States to regulate as they see fit. It is therefore inappropriate to give it as an 
example in this recital.
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