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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, s'inscrit dans le processus 
de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’Europe 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 
2010.

L'objectif de cette directive est la réalisation d'un véritable marché intérieur des services. Elle 
prévoit d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des 
prestataires de services et à la libre circulation des services entre Etats membres.

Si l'on ne peut que souscrire au principe d’un tel texte et notamment à l’objectif de la 
simplification administrative, avec la mise en place d'un guichet unique pour le prestataire, il 
convient de rappeler, néanmoins, que Union européenne est plus qu’un marché, plus qu’une 
carte de géographie, c’est une histoire, une culture et la culture n’est pas une marchandise.

La spécificité de certains services doit donc être prise en compte, en particulier les services 
culturels et audiovisuels, qui font à la fois partie de l'économie et de la culture.
Ils sont, en effet, porteurs d’identités, de valeurs, et en ce sens, ne peuvent être considérés 
comme des biens de consommation ou des services marchands comme les autres.

Rappelons que ce sont les Etats membres qui sont compétents dans le domaine de la culture, 
et l’Union européenne n’a qu’une compétence complémentaire. Ce principe de subsidiarité
sert donc de fil conducteur à toutes les actions communautaires dans ce secteur.

Il est évident qu'une proposition qui couvre des secteurs aussi différents que les jeux de 
hasard et les services audiovisuels, pose inévitablement des problèmes non seulement au 
législateur et à l'opinion publique, mais aussi aux différentes catégories professionnelles 
concernées.

Les différentes auditions d’experts et de professionnels ont d’ailleurs soulevé davantage de 
questions relatives à l’application de la directive qu’elles n’y ont apporté de réponse, d’où 
l’apparition d’un sentiment général d’inquiétude.

Dès lors, il convient de préciser que la proposition de directive ne s'applique pas dans le cadre 
de l'éducation nationale, et de souligner qu'elle ne s'applique pas non plus aux aides octroyées 
par les Etats membres à la culture et au sport.

La diversité culturelle et le pluralisme des médias figurent parmi les éléments constitutifs du 
modèle européen reconnu par l'Union. Or, l’intégration des services culturels et audiovisuels 
dans le champ d’application de la directive, risque d’entraver les engagements de la 
Communauté et des Etats en faveur de cette diversité. Ces services contribuant à former 
l’opinion publique et à forger les identités culturelles des Etats membres, justifient le maintien 
des encadrements nationaux.

En outre, les services audiovisuels font l’objet d’une approche sectorielle au niveau 
communautaire à travers la directive Télévision Sans Frontières (directive 89/552 modifiée 
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par la directive 97/36/CE).
Cette directive TVSF répond déjà aux objectifs fixés par la directive Services, à savoir qu’elle 
garantit la libre prestation des services de télévision dans le marché intérieur en faisant 
prévaloir la législation de l’Etat membre d’origine, ce qui exclut la législation du pays 
destinataire. Ce Principe du Pays d'Origine ne s'applique dans cette directive qu'à certains 
domaines coordonnés et comporte d'importantes contreparties (notamment la possibilité pour 
les Etats membres d'instaurer des quotas de production et de diffusion).

Certes, la directive Télévision sans frontières ne couvre et ne coordonne pas tout. Néanmoins, 
la priorité doit être clairement donnée à une approche sectorielle qui convient mieux aux 
attentes des professionnels de l’audiovisuel. Le réexamen de TVSF et de la directive sur le 
droit d’auteur pour le Satellite/Câble offre l’occasion de vérifier s’il subsiste des obstacles au 
développement du marché intérieur dans le secteur de l’audiovisuel.

La version actuelle de la directive relative aux services ne répond pas aux nécessités de la 
spécificité culturelle, et ne respecte pas suffisamment la compétence des Etats membres là où 
l’Union est censée n’avoir qu’une compétence complémentaire.
Face à toutes ces interrogations et incertitudes, il convient de demander l’exclusion du champ 
d'application de la présente directive, des services audiovisuels, notamment les services de 
radiodiffusion télévisuelle, les services de radio, les services de cinéma, ainsi que des services 
de presse. L’application de ce texte à ces services nous entraînerait vers une logique purement 
économique où l’exigence du marché l’emporterait sur les principes de pluralisme des médias 
et de diversité culturelle que l’Union européenne défend dans le projet de Convention 
internationale sur la diversité culturelle, négocié actuellement à l’UNESCO.
Cet objectif est également mentionné et reconnu au sein du Traité établissant une Constitution 
pour l'Europe.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

1 a) Võttes arvesse audiovisuaalse sektori 
eripära, tuleks see käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja arvata; vastavad 

  
1 ELT C .../ELTs seni avaldamata.
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valdkonnapõhised eeskirjad on kehtestatud 
direktiiviga 89/552/EMÜ1. Selle 
valdkonnaga tihedalt seotud 
raadioteenused ja infoühiskonna teenused, 
mida käsitlevad direktiivid 95/46/EÜ2 ja 
97/66/EÜ3, tuleks samuti kohaldamisalast 
välja arvata. Need teenused tuleks direktiivi 
89/552/EMÜ muutmisel arvata selle 
kohaldamisalasse.
__________

1) Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 
89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise kohta (EÜT L 298, 17.10.1989, lk 
23), mida muudeti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 
30.7.1997, lk 60).

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 
1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ, mis käsitleb 
üksikisikute kaitset seoses isikuandmete töötluse 
ja selliste andmete vaba liikumisega (EÜT L 281, 
23.11.1995, lk 31).

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 
1997. aasta direktiiv 97/66/EÜ, mis käsitleb 
isikuandmete töötlust ja eraelu puutumatuse 
kaitset telekommunikatsioonisektoris (EÜT L 24, 
30.1.1998, lk 1).

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

3) Kuivõrd teenused on majanduskasvu 
liikumapanevaks jõuks ja moodustavad 
enamikes liikmesriikides 70% RKTst ja 
tööhõivest, mõjutab siseturu killustatus 
negatiivselt kogu Euroopa majandust, 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõimet, ning takistab 
tarbija juurdepääsu suuremale 
konkurentsivõimelise hinnaga teenuste 
valikule. Euroopa Parlament ja nõukogu on 
rõhutanud, et juriidiliste takistuste 
kõrvaldamine siseturu loomisel on äärmiselt 
vajalik, et saavutada Lissaboni Euroopa 
Ülemkogu seatud eesmärk muuta Euroopa 
Liit 2010. aastaks kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks, teadmistel põhinevaks 

3) Samal ajal kui teenused on 
majanduskasvu liikumapanevaks jõuks ja 
moodustavad enamikes liikmesriikides 70% 
RKTst ja tööhõivest, moodustavad kultuuri-
, haridus- ja meediasektor Euroopa 
sotsiaalse mudeli tähtsa osa heaolu ja 
töökohtade loomise näol ning nende 
erijooned tuleb säilitada.
Siseturu killustatud mõjutab negatiivselt 
kogu Euroopa majandust, eelkõige väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõimet, ning takistab tarbija 
juurdepääsu suuremale konkurentsivõimelise 
hinnaga teenuste valikule. Eesmärk ei ole 
mitte ainult konkurentsivõimeliste hindade 
saavutamine, vaid ka tagamine, et nendele 
hindadele vastaks Euroopa kõrged 
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majanduseks maailmas. Nimetatud takistuste 
kõrvaldamine on oluline samm Euroopa 
majanduse elavdamisel, eelkõige tööhõive ja 
investeeringute suhtes.

kvaliteedistandardid. Vastasel korral viib 
majanduslik dumping sotsiaal-
majandusliku dumpinguni.
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
rõhutanud, et juriidiliste takistuste 
kõrvaldamine siseturu loomisel on äärmiselt 
vajalik, et saavutada Lissaboni Euroopa 
Ülemkogu seatud eesmärk muuta Euroopa 
Liit 2010. aastaks kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks, teadmistel põhinevaks 
majanduseks maailmas. Nimetatud takistuste 
kõrvaldamine on oluline samm Euroopa 
majanduse elavdamisel, eelkõige tööhõive ja 
investeeringute suhtes.

Justification

Il convient de rappeler l'importance des services liés à la culture, à l'éducation et aux médias.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6

6) Käesolev direktiiv loob üldise õigusliku 
raamistiku, mis tuleb kasuks suurele hulgale 
teenustele ning võtab arvesse iga tegevuse ja 
kutseala eriomadusi ja reguleerimissüsteemi.  
See raamistik põhineb dünaamilisel ja 
valival lähenemisviisil, mis näeb esmajoones 
ette selliste tõkete kõrvaldamise, mida on 
võimalik kiiresti kaotada, ning ülejäänud 
küsimuste puhul eriaspektide täiendava 
hindamis-, nõustamis- ja 
ühtlustamisprotsessi käivitamise, mis teeb 
võimalikuks teenuste siseriiklike 
reguleerimissüsteemide järkjärgulise 
kooskõlastatud ajakohastamise, mis on 
teenuste siseturu loomiseks aastaks 2010 
hädavajalik. Tuleb ette näha tasakaalustatud 
meetmepakett, mis hõlmaks suunatud 
ühtlustamist, halduskoostööd, päritolumaa 
põhimõtet ning teatud valdkondades 
tegevusjuhiste väljatöötamist. Sisseriiklike 
õigussüsteemide kooskõlastamine peaks 

6) Käesolev direktiiv loob üldise õigusliku 
raamistiku, mis tuleb kasuks suurele hulgale 
teenustele ning võtab arvesse iga tegevuse ja 
kutseala eriomadusi ja reguleerimissüsteemi. 
Samuti on vaja rõhutada, et 
kultuuriteenused ja -tooted ei ole tavaline 
tarbekaup, mistõttu tuleb need käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja arvata 
ning, arvestades nende kahetist –
majanduslikku ja kultuurilist – olemust, 
tuleb neile kehtestada eritingimused, mis 
võtavad arvesse asjaolu, et turg ei saa kõiki 
valdkondi reguleerida. Käesoleva 
direktiiviga loodud üldine õiguslik
raamistik põhineb dünaamilisel ja valival 
lähenemisviisil, mis näeb esmajoones ette 
selliste tõkete kõrvaldamise, mida on 
võimalik kiiresti kaotada, ning ülejäänud 
küsimuste puhul eriaspektide täiendava 
hindamis-, nõustamis- ja 
ühtlustamisprotsessi käivitamise, mis teeb 
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tagama ühenduse parema õigusliku 
integratsiooni ning tõhusa ühiste eesmärkide 
kaitse, eriti tarbijakaitse osas, mis on 
hädavajalik, et luua liikmesriikide vahel 
vastastikune usaldus.

võimalikuks teenuste siseriiklike 
reguleerimissüsteemide järkjärgulise 
kooskõlastatud ajakohastamise, mis on 
teenuste siseturu loomiseks aastaks 2010 
hädavajalik. Tuleb ette näha tasakaalustatud 
meetmepakett, mis hõlmaks suunatud 
ühtlustamist, halduskoostööd, päritolumaa 
põhimõtet ning teatud valdkondades 
tegevusjuhiste väljatöötamist. Sisseriiklike 
õigussüsteemide kooskõlastamine peaks 
tagama ühenduse parema õigusliku 
integratsiooni ning tõhusa ühiste eesmärkide 
kaitse, eriti tarbijakaitse osas, mis on 
hädavajalik, et luua liikmesriikide vahel 
vastastikune usaldus.

Justification

Le Parlement européen a souligné récemment dans sa Résolution du 17 janvier 2004, relative 
à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle, cette spécificité des services 
culturels.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6 a (uus)

6 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta Euroopa 
Ühenduse seisukohti rahvusvahelistes 
organisatsioonides teenuskaubanduse üle 
peetavatel läbirääkimistel, eriti GATS-
lepingu raames. 

Justification

Même si l'on exclut le secteur audiovisuel du champ d'application de la directive à l'examen, 
cela ne devrait avoir aucun impact sur la position de l'UE dans les négociations AGCS en 
cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide otsese ega kaudse abi suhtes, 
mida antakse eelkõige filmikunstile, 
lavakunstile ja amatöörspordile.
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Justification

Cet amendement précise et clarifie le champ d'application de la directive.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 12 a (uus)

12 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisalast 
tuleks samuti välja jätta 
audiovisuaalteenused sõltumata nende 
edastamisviisist, eriti teleringhäälingu 
teenused, mis on sätestatud nõukogu 
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise direktiivis 89/552/EMÜ, 
mida on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ, 
samuti raadioteenused, kinoteenused ja 
pressiteenused.  Nimetatud teenused 
mängivad olulist rolli Euroopa kultuurilise 
identiteedi ja avaliku arvamuse 
väljakujunemisel ning kultuurilise 
mitmekesisuse ja pluralismi säilitamiseks ja 
edendamiseks on vaja erimeetmeid, mis 
peavad võimaldama eriomase piirkondliku 
või riikliku olukorra arvessevõtmist. 
Ühendus võtab oma tegevuses arvesse 
kultuurilisi aspekte vastavalt Euroopa 
Ühenduse asutamislepingus sätestatud 
tingimustele, eriti eesmärgiga austada ja 
edendada kultuuride mitmekesisust. 
Vastavalt lähimuspõhimõttele ja ühenduse 
eeskirjadele, eriti vastavalt 
konkurentsivõimega seotud eeskirjadele, 
tuleb audiovisuaalteenuste reguleerimisel 
arvesse võtta kultuurilisi ja sotsiaalseid 
kaalutlusi, mis välistavad käesoleva 
direktiivi sätete 
kohaldamise.__________________
1 EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi 
on muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 
202, 30.7.1997, lk 60).
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Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services 
audiovisuels et des services de presse du champ d'application de la directive.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 12 a (uus)

12 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisalast 
tuleks välja arvata ka hasartmängualane 
tegevus, mis sisaldab panuste tegemist, 
muuhulgas loteriid ja kihlveod.

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des jeux 
d'argent qui impliquent des mises, y compris les loteries et les paris, du champ d'application 
de la directive à l'examen. Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement 
réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les 
prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu 
au sport.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 13

13) Teenuseid käsitleb juba suur osa 
ühenduse õigustikust, eelkõige reguleeritud 
kutsealade, postiteenuste, teleringhäälingu,
infoühiskonnateenuste ning reisimise, 
puhkuste ja ekskursioonipakettidega seotud 
teenuste puhul. Lisaks reguleerivad 
teenuseid sellised vahendid, mis ei piirne 
teatud kitsa teenuste valdkonnaga, nagu 
näiteks tarbijakaitsemeetmed. Käesolev 
direktiiv püüab täiendada olemasolevat 
ühenduse õigustikku. Nende 
teenustevaldkondade puhul, mis on juba 
reguleeritud ühe või mitme ühenduse 
vahendiga, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi ja nimetatud vahendeid koos, nii et 
ühes sätestatud tingimused täiendavad teistes 
sätestatud tingimusi. Selleks on vaja näha 
ette vastavad erandid ja muud vajalikud 
sätted, et vältida ebaühtlust ja tagada 
ühenduse vahendite järjepidevus.

13) Teenuseid käsitleb juba suur osa 
ühenduse õigustikust, eelkõige reguleeritud 
kutsealade, postiteenuste, 
infoühiskonnateenuste ning reisimise, 
puhkuste ja ekskursioonipakettidega seotud 
teenuste puhul. Lisaks reguleerivad 
teenuseid sellised meetmed, mis ei piirne 
teatud kitsa teenuste valdkonnaga, nagu 
näiteks tarbijakaitsemeetmed. Käesolev 
direktiiv püüab täiendada olemasolevat 
ühenduse õigustikku. Nende 
teenustevaldkondade puhul, mis on juba 
reguleeritud ühe või mitme ühenduse 
õigusaktiga, kohaldatakse käesolevat 
direktiivi ja nimetatud õigusakte koos, nii et 
ühes sätestatud tingimused täiendavad teistes 
sätestatud tingimusi. Selleks on vaja näha 
ette vastavad erandid ja muud vajalikud 
sätted, et vältida ebaühtlust ja tagada, et 
käesoleva direktiiviga ei kahjustata mitte 
ühtegi olemasolevat vahendit ega võeta 
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ühenduselt võimalust nimetatud vahendeid
läbi vaadata ja nende ulatust või ühenduse 
ühtlustamise taset muuta.

Justification

La radiodiffusion télévisuelle faisant déjà l’objet d’un acquis communautaire, il est 
nécessaire dans ce domaine de donner la priorité à l’approche sectorielle. Il est important 
aussi de clarifier que cette directive n'affecte ni les directives et réglementations existantes ni 
les modifications qui pourraient leur être apportées dans le futur.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13 a (uus)

13 a) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
direktiiviga 89/552/EMÜ ega mõjuta ühtegi 
selle sätet, eriti nende tingimuste 
määratlust, mille puhul loetakse 
ringhäälinguorganisatsioon liikmesriigis 
asutatuks, mis kehtib jätkuvalt täies 
ulatuses. Ka ei asenda käesolev direktiiv 
direktiivi 89/552/EMÜ võimalikku tulevast 
muudetud versiooni.

Justification

Il convient de préciser le rapport entre les dispositions de la directive à l'examen et le droit 
communautaire en vigueur à l'effet d'établir clairement que, s'agissant de la liberté 
d'établissement, la directive 89/552/CEE renferme également les dispositions applicables en 
la matière et que la directive sur les services ne s'applique pas à titre complémentaire.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14

14) Teenuse mõiste hõlmab laia valikut 
erinevaid ja pidevalt muutuvaid tegevusi, 
mille hulka kuuluvad sellised äriteenused 
nagu juhtimiskonsultatsioonid, 
sertifitseerimine ja katsetamine; hoonete 
haldamine, muuhulgas büroo hooldus ja 
valve; reklaam; värbamisteenused, 
muuhulgas tööhõiveasutused; ning näiteks 
kaubandusagentide teenused. See mõiste 
hõlmab ka nii ettevõtjatele kui tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, näiteks õigus- ja 

14) Teenuse mõiste hõlmab laia valikut 
erinevaid ja pidevalt muutuvaid tegevusi, 
mille hulka kuuluvad sellised äriteenused 
nagu juhtimiskonsultatsioonid, 
sertifitseerimine ja katsetamine; hoonete 
haldamine, muuhulgas büroo hooldus ja 
valve; reklaam; värbamisteenused, 
muuhulgas tööhõiveasutused; ning näiteks 
kaubandusagentide teenused. See mõiste 
hõlmab ka nii ettevõtetele kui tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, näiteks õigus- ja 



AD\565137ET.doc 11/18 PE 353.526v03-00

ET

maksualast nõustamist; kinnisvarateenuseid, 
mida osutavad näiteks kinnisvarabürood; 
ehitust, muuhulgas arhitektide teenuseid; 
transporti; jae- ja hulgikaubandust; messide 
korraldamist; autorentimist; reisibüroosid ja 
turvateenuseid. See hõlmab ka
olmeteenuseid, mis kuuluvad näiteks turismi 
valdkonda, muuhulgas giiditeenuseid; 
audiovisuaalseid teenuseid;
meelelahutusteenuseid, spordikeskusi ja 
lõbustusparke; tervise- ja 
tervishoiuteenuseid ning 
majapidamistugiteenuseid, näiteks vanurite 
aitamist. Need tegevused võivad sisaldada 
teenuseid, mis eeldavad teenuse osutaja ja 
kasutaja asukohta teineteise läheduses, 
teenuseid, mis eeldavad teenuse osutaja või 
kasutaja reisimist, ning teenuseid, mida on 
võimalik osutada distantsilt, näiteks Interneti 
vahendusel.

maksualast nõustamist; kinnisvarateenuseid, 
mida osutavad näiteks kinnisvarabürood; 
ehitust, muuhulgas arhitektide teenuseid; 
transporti; jae- ja hulgikaubandust; messide 
korraldamist; autorentimist; reisibüroosid ja 
turvateenuseid. See hõlmab ka 
olmeteenuseid, mis kuuluvad näiteks turismi 
valdkonda, muuhulgas giiditeenuseid; 
meelelahutusteenuseid ja lõbustusparke; 
tervise- ja tervishoiuteenuseid ning 
majapidamistugiteenuseid, näiteks vanurite 
aitamist. Need tegevused võivad sisaldada 
teenuseid, mis eeldavad teenuse osutaja ja 
kasutaja asukohta teineteise läheduses, 
teenuseid, mis eeldavad teenuse osutaja või 
kasutaja reisimist, ning teenuseid, mida on 
võimalik osutada distantsilt, näiteks Interneti 
vahendusel.

Justification

Il convient de préciser ce que la Commission entend par "centres sportifs" et, de toute façon, 
d'exclure les secteurs sportifs dont les associations poursuivent des objectifs d'intérêt général, 
en jouant un rôle social et éducatif dans la société, comme défini également par le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, dont l'article III-282 dispose que "l'Union 
contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses 
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et 
éducative".

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 16

16) Tasustamine pole iseloomulik selliste 
teenuste puhul, mida riik osutab tasuta oma 
sotsiaalsete, kultuuriliste, haridusalaste ja 
seaduslike kohustuste täitmiseks. Neid 
tegevusi EÜ asutamislepingu artiklis 50 
esitatud määratlus ei hõlma ning seetõttu ei 
kuulu need ka käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

16.Tasustamine pole iseloomulik selliste 
teenuste puhul, mida riik osutab tasuta oma 
sotsiaalsete, kultuuriliste ja haridusalaste 
kohustuste täitmiseks, nagu kohustusliku 
hariduse raames läbiviidavad kursused, 
olgu riiklikes haridusasutustes või 
erakoolides, ning oma seaduslike kohustuste 
täitmiseks. Neid tegevusi EÜ 
asutamislepingu artiklis 50 esitatud 
määratlus ei hõlma ning seetõttu ei kuulu 
need ka käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.
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Justification

La Cour a estimé que ne constituent pas des services les cours dispensés dans le cadre du 
système d’éducation nationale. Elle a ajouté que « la nature de cette activité n’est pas 
affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines 
redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de 
fonctionnement du système » (Affaires Humble et Wirth: C-263/86 et C-109/92).

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 28

28) Juhul kui mingis teatavas teenuse 
valdkonnas väljaantavate lubade arv on 
loodusvarade või tehniliste võimaluste 
nappuse tõttu piiratud, näiteks analoogsete 
raadiosageduste kasutamisload või 
hüdroelektrijaama kasutamine, tuleb 
kehtestada vastav menetlus, mille abil valida 
mitme võimaliku kandidaadi vahel, et 
arendada tänu vabale konkurentsile teenuste 
kvaliteeti ja tagada paremaid tingimusi 
kasutajatele. Nimetatud menetluse puhul 
tuleb tagada läbipaistvus ja erapooletus ning 
et sel viisil antud load ei kehtiks ülemäära 
kaua, ei oleks automaatselt uuendatavad ega 
näeks ette mingeid soodustusi teenuste 
pakkumise lõpetamise korral. Eelkõige tuleb 
loa kehtivusaeg määrata viisil, mis ei 
kitsenda ega piira vaba konkurentsi rohkem, 
kui on vaja investeeringute tagasisaamiseks 
ja investeeritud kapitali mõistuspärase 
tootlikkuse tagamiseks. Juhul, kui lubade arv 
on piiratud muul põhjusel kui loodusvarade 
või tehniliste võimaluste nappus, tuleb igal 
juhul kohaldada käesoleva direktiivi teisi 
lubade väljaandmise tingimusi käsitlevaid 
sätteid.

28) Juhul kui mingis teatavas teenuse 
valdkonnas väljaantavate lubade arv on 
loodusvarade või tehniliste võimaluste 
nappuse tõttu piiratud, näiteks 
hüdroelektrijaama kasutamine, tuleb 
kehtestada vastav menetlus, mille abil valida 
mitme võimaliku kandidaadi vahel, et 
arendada tänu vabale konkurentsile teenuste 
kvaliteeti ja tagada paremaid tingimusi 
kasutajatele. Nimetatud menetluse puhul 
tuleb tagada läbipaistvus ja erapooletus ning
et sel viisil antud load ei kehtiks ülemäära 
kaua, ei oleks automaatselt uuendatavad ega 
näeks ette mingeid soodustusi teenuste 
pakkumise lõpetamise korral. Eelkõige tuleb 
loa kehtivusaeg määrata viisil, mis ei 
kitsenda ega piira vaba konkurentsi rohkem, 
kui on vaja investeeringute tagasisaamiseks 
ja investeeritud kapitali mõistuspärase 
tootlikkuse tagamiseks. Juhul, kui lubade arv 
on piiratud muul põhjusel kui loodusvarade 
või tehniliste võimaluste nappus, tuleb igal 
juhul kohaldada käesoleva direktiivi teisi 
lubade väljaandmise tingimusi käsitlevaid 
sätteid.

Justification

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article2 visant à l’exclusion des services 
audiovisuels du champ d’application de la directive
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Muudatusettepanek 13
Põhjendus 34

34) Läbivaadatavate piirangute hulgas on 
muuhulgas riiklikud õigusnormid, mis muul 
põhjusel kui kutsealase kvalifikatsiooni 
alusel võimaldavad juurdepääsu mõningatele 
valdkondadele, nagu näiteks hasartmängud, 
ainult teatavatele teenusepakkujatele.
Samuti tuleb läbi vaadata riiklike 
õigusnormide nõuded, mis näevad 
kaabellevivõrgu operaatoritele ette teatud 
edastuskohustusi ("must carry"), sundides 
vahendusteenusepakkujat tagama 
juurdepääsu teatud teenuseosutajatele ja 
mõjutades sel viisil tema vaba valikut, teiste 
edastatavate programmide 
juurdepääsuvõimalusi ja lõpptarbijate 
valikut.

34) Läbivaadatavate piirangute hulgas on 
muuhulgas riiklikud õigusnormid, mis muul 
põhjusel kui kutsealase kvalifikatsiooni 
alusel võimaldavad juurdepääsu mõningatele 
valdkondadele, nagu näiteks hasartmängud, 
ainult teatavatele teenusepakkujatele.

Justification

Les règles de « must carry » font déjà l’objet de la directive 2002/22 CE (Service universel). 
Dans la mesure où ces règles servent à protéger la diversité culturelle ou le pluralisme des 
médias, elles ne devraient pas être affectées par la présente directive.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 43 a (uus)

43 a) Päritolumaa põhimõtet ei tohiks 
rakendada ülikoolihariduse valdkonnas, 
kuna nii kaotaks riik, kus vastavaid kursusi 
korraldatakse, selle üle igasuguse kontrolli, 
kuigi antud valdkond kuulub endiselt 
liikmesriikide pädevusse.

Justification

Il faut garantir la qualité de l'enseignement universitaire et veiller à ce que le pays d'accueil 
ait la possibilité de s'assurer que le prestataire de services respecte ou non les lois de son 
pays d'origine, étant donné que ce dernier ne sera guère encouragé à effectuer ces contrôles 
et éprouvera des difficultés évidentes à les effectuer.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 47
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47) Võimalus teha erandit ei tähenda 
kitsendavate meetmete võimaldamist 
valdkondades, kus teised direktiivid 
keelavad igasugused erandid teenuste vaba 
liikumise suhtes, 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 võimalda see laiendada ega 
kitsendada teiste direktiividega ettenähtud 
erandeid, näiteks nõukogu 3. oktoobri 1989. 
aasta direktiiv 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate
liikmesriikide teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise kohta või direktiiv 
2000/31/EÜ.

47) Võimalus teha erandit ei tähenda 
kitsendavate meetmete võimaldamist 
valdkondades, kus teised direktiivid 
keelavad igasugused erandid teenuste vaba 
liikumise suhtes, 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 võimalda see laiendada ega 
kitsendada teiste direktiividega ettenähtud 
erandeid, näiteks direktiiv 2000/31/EÜ.

Justification

Il n'y a pas de raison de freiner par principe toute évolution sectorielle éventuelle par 
référence à un principe général qui ne tient pas compte de la spécificité des services 
audiovisuels.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 72

72) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eriti artiklites 8, 15, 21 ja 47.

72) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mis on 
kehtestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eriti artiklites 8, 15, 21, 22 ja 47.

Justification

L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: "L'Union 
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique"

Muudatusettepanek 17
Artikkel 1

Käesolev direktiiv määrab kindlaks 
üldsätted, mis hõlbustavad teenuste 
osutajatel asutamisevabaduse kasutamist ja 
soodustavad teenuste vaba liikumist.

Käesolev direktiiv määrab kindlaks 
üldsätted, mis hõlbustavad teenuste 
osutajatel asutamisvabaduse kasutamist ja 
soodustavad teenuste vaba liikumist. 
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Käesolev direktiiv ei käsitle avalikele või 
eraasutustele reserveeritud üldiste 
majandushuvidega seotud teenuste 
liberaliseerimist ega teenuseid osutavate 
avalike asutuste erastamist.
Käesolev direktiiv ei käsitle 
teenusemonopolide kaotamist ega 
liikmesriikide antavat abi, mida 
reguleerivad üldised konkurentsieeskirjad.

Justification

Clarification du champ d'application.

Muudatusettepanek 18
Artikli 1 esimene lõik' a (uus)

Käesolev direktiiv ei mõjuta ühenduse 
tasandil või siseriiklikul tasandil kooskõlas 
ühenduse õigusega võetud meetmeid, mis 
aitavad edendada kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust, kaitsta pluralismi ja tagada 
ajakirjandusvabadust.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour respecter les compétences des États membres en matière 
de politique culturelle et audiovisuelle. Il garantit d’autre part la cohérence avec des 
dispositions similaires présentes dans l'article 1, paragraphe 6, de la directive 2003/31/CE 
(directive sur le commerce électronique) et dans l’article 1, paragraphe 3, de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre sur les réseaux et services de communications).

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) audiovisuaalteenused, sõltumata nende 
tootmis-, levitamis- ja edastamisviisist, 
muuhulgas raadioringhääling, 
kinoteenused, kultuuriteenused, autoritasu 
kogumise ühingute teenused ning kirjutava 
ja elektroonilise pressi kirjastamis- ja 
levitamisteenused.

Justification

Les services audiovisuels font déjà l'objet d'une approche spécifique au niveau 
communautaire à travers la directive "Télévision sans frontières". La directive "Services" 
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pourrait avoir des conséquences graves sur les réglementations nationales, notamment sur les 
obligations en matière de contenu, les règles s'appliquant à la propriété et à la concentration 
des médias, les exigences concernant l'octroi des licences, les règles relatives au "must carry" 
et les réglementations relatives à la chronologie des médias. Cet assujettissement des services 
audiovisuels et culturels au régime général de la directive serait contraire au principe de 
subsidiarité et aux positions défendues dans le cadre des négociations en cours à 
l'UNESCO.La diffusion électronique revêt également une importance croissante pour la 
presse.

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 lõike 2 punkt b a (uus)

b a) hasartmängualane tegevus, mis 
sisaldab panuste tegemist, muuhulgas 
loteriid ja kihlveod;

Justification

Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que 
ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les
recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 teine lõik

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei takista 
muude ühenduse õigusaktide sätete 
kohaldamist teenuste puhul, mida need 
sätted reguleerivad.

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
muude ühenduse õigusaktide sätete 
kohaldamist teenuste puhul, mida need 
sätted reguleerivad. Vastuolu korral 
valdkonnapõhiste ühenduse õigusaktidega 
lähtutakse viimastest.

Justification

La formule "n’exclut pas" utilisée par la commission n’est pas suffisante pour assurer la 
primauté sur la présente directive d’autres instruments communautaires importants tels que 
la directive "Télévision sans frontières" ou la directive sur les qualifications professionnelles.
Il est préférable de préciser que les dispositions communautaires sectorielles prévalent en cas 
de différend.

Muudatusettepanek 22
Artikli 17 punkt 7 a (uus)

7 a) kõrghariduse puhul;

Justification

En appliquant le principe du pays d'origine, le pays récepteur d'un centre universitaire 
n'aurait aucun contrôle sur les études universitaires fournies dans son propre pays dans un 
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domaine qui relève des compétences nationales. En plus, les droits des étudiants doivent être 
protégés car une fois immatriculés, il serait pour eux extrêmement difficile de changer de 
"prestataire de services", dans un cas de manque de qualité.

Muudatusettepanek 23
Artikli 18 lõike 1 punkt b

b) hasartmängualane tegevus, mis sisaldab 
rahalise väärtusega panuste tegemist 
õnnemängudes, muuhulgas loteriid ja 
kihlveod;

kustutatud

Justification

Conformément à l'article 2, les jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris, doivent être exclus du champ d'application de la 
directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Muudatusettepanek 24
Artikli 40 lõike 1 punkt b

b) hasartmängualane tegevus, mis sisaldab 
rahalise väärtusega panuste tegemist 
õnnemängudes, muuhulgas loteriid ja 
kihlveod, võttes arvesse komisjoni aruannet 
ja laiaulatuslikku konsulteerimist huvitatud 
pooltega;

kustutatud

Justification

Conformément à l'article 2, les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les 
loteries et les transactions portant sur des loteries, doivent être exclues du champ 
d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces 
activités à l'article 40, paragraphe 1, point b).
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