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LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotus palveluista sisämarkkinoilla on osa Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston käynnistämää talousuudistusprosessia, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta maailman 
kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 mennessä. 

Direktiivin tavoite on palvelujen todellisten sisämarkkinoiden toteuttaminen. Ehdotuksella 
pyritään luomaan oikeudellinen kehys, jolla poistetaan palveluntarjoajien 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet jäsenvaltioiden välillä.

Asiakirjan periaatteet ovat siis kaiken kaikkiaan kannatettavia, etenkin hallinnon 
yksinkertaistamistoimenpiteet ja keskitettyjen asiointipisteiden perustaminen palveluntarjoajia 
varten, mutta on pidettävä mielessä, että Euroopan unioni on muutakin kuin markkina-alue ja 
maantieteellinen alue: se on historiallinen alue ja kulttuurialue, ja kulttuuri ei ole 
kauppatavaraa.

Onkin tärkeää ottaa huomioon tiettyjen palvelualojen, kuten kulttuuri- ja audiovisuaalisten 
palvelujen, erityisluonne, johon kuuluu sekä taloudellinen että kulttuurinen puoli. Sinällään 
kyseiset palvelut tuovat esiin yksilöllisyyttä ja arvoja, eikä niitä voida tässä mielessä pitää 
muihin tuotteisiin verrattavina kulutus- tai kauppatavaroina.

Muistutettakoon, että toimivalta kulttuurialalla kuuluu jäsenvaltioille, ja unionin 
toimivaltuudet ovat vain täydentäviä. Alan kaikissa toimissa perusperiaatteena on siis 
toissijaisuusperiaate.

Luonnollisestikin ehdotus, joka kattaa niinkin erilaisia aloja kuin arpajaistoiminta ja 
audiovisuaalialan palvelut, aiheuttaa väistämättä ongelmia sekä lainsäätäjälle että julkiselle 
mielipiteelle mutta myös kyseisten alojen ammattilaisille. 

Asiantuntijoiden ja ammattilaisten kuulemiset ovat lisäksi tuoneet direktiivin soveltamisesta 
esiin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mikä herättää yleisesti laajaa huolestuneisuutta.

Sen tähden on täsmennettävä, että direktiiviehdotusta ei sovelleta kansallisiin koululaitoksiin, 
eikä sitä ei myöskään sovelleta jäsenvaltioiden kulttuuri- ja urheilualalle myöntämiin tukiin.

Kulttuurin monimuotoisuus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat unionin tunnustaman 
eurooppalaisen mallin perustekijöitä. Kulttuuri- ja audiovisuaalialan palvelujen 
sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan kuitenkin vaarantaisi yhteisön ja jäsenvaltioiden 
sitoutumisen tämän monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Näillä palveluilla edistetään julkisen 
mielipiteen muodostusta ja jäsenvaltioiden kulttuuri-identiteettien rakentamista – kansallisten 
tukirakenteiden säilyttäminen niiden yhteydessä on siis perusteltua.

Audiovisuaalisiin palveluihin sovelletaan lisäksi yhteisön tasolla alakohtaista lähestymistapaa 
Televisio ilman rajoja -direktiivin kautta (direktiivi 89/552/ETY muutettuna direktiivillä 
97/36/EY).

Jo Televisio ilman rajoja -direktiivi vastaa palveludirektiivissä asetettuihin tavoitteisiin, ts. se 
takaa televisiopalvelujen vapaan tarjonnan sisämarkkinoilla alkuperämaan lainsäädännön 
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mukaisesti vastaanottajamaan lainsäädännön kustannuksella. Tätä alkuperämaan periaatetta 
sovelletaan tässä direktiivissä vain tietyillä koordinoiduilla aloilla joidenkin huomattavien 
korvaustoimenpiteiden kautta (mm. jäsenvaltioiden oikeus asettaa tuotanto- ja 
lähetyskiintiöitä).

On selvää, että Televisio ilman rajoja -direktiivi ei kata ja koordinoi kaikkea. Ensisijalle on 
kuitenkin asetettava audiovisuaalialan ammattilaisten odotuksia paremmin vastaava 
alakohtainen lähestymistapa. Televisio ilman rajoja -direktiivin ja tekijänoikeuksiin liittyvän 
kaapeli- ja satelliittidirektiivin uudelleen tarkastelu antaa tilaisuuden varmistaa, onko 
sisämarkkinoiden kehittämiselle audiovisuaalipalvelujen alalla vielä esteitä.

Palveludirektiivi nykyisessä muodossaan ei vastaa kulttuurispesifisiä tarpeita eikä kunnioita 
riittävästi jäsenvaltioiden toimivaltuuksia niiltä osin kuin unionilla pitäisi olla vain 
täydentävät toimivaltuudet.

Kaikkien näiden ongelmien ja epävarmuustekijöiden vuoksi audiovisuaaliset palvelut on 
jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle (tarkoittaen etenkin televisiolähetystoimintaa, 
yleisradiopalveluja, elokuvia sekä lehdistöä). Direktiivin soveltaminen näihin palveluihin 
johtaisi puhtaasti taloudellisiin kriteereihin ja markkinavaatimukset menisivät viestinten 
moniarvoisuuden ja kulttuurien monimuotoisuuden edelle, vaikka Euroopan unioni puolustaa 
näitä arvoja Unescossa parasta aikaa neuvotteilla olevan kansainvälisen kulttuurien 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimusluonnoksen yhteydessä.

Tämä tavoite on mainittu ja tunnustettu myös Euroopan perustuslakisopimuksessa.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Audiovisuaaliala olisi jätettävä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle sille 
ominaisten erityispiirteiden vuoksi. 
Alakohtaiset säännökset on vahvistettu 
direktiivissä 89/552/ETY1. Myös 
ääniradiolähetykset ja tietoyhteiskunnan 
palvelut, joista on säädetty 
direktiiveissä 95/46/EY2 ja 97/66/EY3, 
joihin niillä on suora liittymä, olisi 

  
1EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. 
Palvelut olisi sisällytettävä 
direktiivin 89/552/ETY soveltamisalaan sen 
tarkistamisen vuoksi.
__________
1 Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 
3 päivänä lokakuuta 1989, 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 
(EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23). Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 
30.7.1997, s. 60).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
(EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/66/EY, annettu 15 päivänä 
joulukuuta 1997, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
televiestinnän alalla (EYVL L 24, 
30.1.1998, s. 1).

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Koska palvelut ovat taloudellisen kasvun 
moottori ja edustavat 70 prosenttia 
useimpien jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta ja työpaikoista, 
sisämarkkinoiden pirstoutumisella on 
negatiivinen vaikutus koko Euroopan 
talouteen, ja varsinkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, ja se estää kuluttajia 
hyödyntämästä suurempaa 
palveluvalikoimaa kilpailukykyisin hinnoin. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
korostaneet, että todellisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien 

(3) Vaikka palvelut ovat taloudellisen 
kasvun moottori ja edustavat 70 prosenttia 
useimpien jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta ja työpaikoista, 
hyvinvoinnin ja työpaikkojen luomisen 
kannalta kulttuuri-, koulutus- ja 
tiedotusvälinealat ovat tärkeä osa 
Euroopan sosiaalista mallia ja niiden 
erityispiirteitä on suojeltava.
Sisämarkkinoiden pirstoutumisella on 
negatiivinen vaikutus koko Euroopan 
talouteen, ja varsinkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, ja se estää kuluttajia 
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oikeudellisten esteiden poistaminen on 
ensisijainen tavoite, kun halutaan saavuttaa 
Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asettama tavoite tehdä Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 
mennessä. Esteiden poistaminen on ehdoton 
edellytys Euroopan talouden elvyttämiselle, 
etenkin työllisyyden ja investointien 
kannalta.

hyödyntämästä suurempaa 
palveluvalikoimaa kilpailukykyisin hinnoin. 
Kilpailukykyiset hinnat eivät ole ainoa 
tavoite, vaan hintojen on myös vastattava 
korkeita eurooppalaisia laatustandardeja. 
Muussa tapauksessa taloudellinen 
polkumyynti johtaisi sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen polkumyyntiin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
korostaneet, että todellisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien 
oikeudellisten esteiden poistaminen on 
ensisijainen tavoite, kun halutaan saavuttaa 
Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asettama tavoite tehdä Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 
mennessä. Esteiden poistaminen on ehdoton 
edellytys Euroopan talouden elvyttämiselle, 
etenkin työllisyyden ja investointien 
kannalta.

Perustelu

Kulttuuriin, koulutukseen ja tiedotusvälineisiin liittyvien palvelujen merkitystä on 
korostettava.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet. 
Oikeudellinen kehys perustuu dynaamiseen 
ja valikoivaan lähestymistapaan, jossa 
tarkoituksena on poistaa ensimmäiseksi ne 
esteet, jotka ovat nopeasti poistettavissa, ja 
aloittaa sen lisäksi muiden esteiden osalta 
erityiskysymyksiä koskeva arviointi-, 
kuulemis- ja yhdenmukaistamismenettely, 
jonka avulla palvelutoimintaa koskevat 
kansalliset sääntelyjärjestelmät 

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet. 
Kulttuuripalvelut ja -tuotteet eivät ole tässä 
mielessä samanlaisia kauppa- tai 
kulutustavaroita kuin muut tuotteet ja 
niihin on sovellettava erityisehtoja ottaen 
huomioon niiden kaksitahoisen luonteen, 
johon kuuluu sekä taloudellinen että 
kulttuurinen puoli, ja pitäen mielessä, että 
markkinat eivät ole kaiken mitta ja että 
erityisesti on varmistettava sananvapaus ja 
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nykyaikaistetaan asteittain ja koordinoidusti, 
jotta palvelujen todelliset sisämarkkinat ovat 
toteutettavissa vuoteen 2010 mennessä. On 
tarpeen säätää tasapainotetuista 
toimenpiteistä, jotka koskevat kohdennettua 
yhdenmukaistamista, viranomaisyhteistyötä, 
alkuperämaaperiaatetta ja kannustamista 
laatimaan käytännesääntöjä tietyistä 
kysymyksistä. Kansallista lainsäädäntöä 
yhteensovittamalla olisi varmistettava, että 
yhteisön oikeudellisen yhdentymisen aste ja 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
suojataso ovat korkeat, varsinkin 
kuluttajansuojan osalta, mikä on 
välttämätöntä jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen vakiinnuttamiseksi.

tiedonvälityksen vapaus. Tässä direktiivissä 
vahvistettu yleinen oikeudellinen kehys 
perustuu dynaamiseen ja valikoivaan 
lähestymistapaan, jossa tarkoituksena on 
poistaa ensimmäiseksi ne esteet, jotka ovat 
nopeasti poistettavissa, ja aloittaa sen lisäksi 
muiden esteiden osalta erityiskysymyksiä 
koskeva arviointi-, kuulemis- ja 
yhdenmukaistamismenettely, jonka avulla 
palvelutoimintaa koskevat kansalliset 
sääntelyjärjestelmät nykyaikaistetaan 
asteittain ja koordinoidusti, jotta palvelujen 
todelliset sisämarkkinat ovat toteutettavissa 
vuoteen 2010 mennessä. On tarpeen säätää 
tasapainotetuista toimenpiteistä, jotka 
koskevat kohdennettua yhdenmukaistamista, 
viranomaisyhteistyötä, 
alkuperämaaperiaatetta ja kannustamista 
laatimaan käytännesääntöjä tietyistä 
kysymyksistä. Kansallista lainsäädäntöä 
yhteensovittamalla olisi varmistettava, että 
yhteisön oikeudellisen yhdentymisen aste ja 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
suojataso ovat korkeat, varsinkin 
kuluttajansuojan osalta, mikä on 
välttämätöntä jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen vakiinnuttamiseksi.

Perustelu

Euroopan parlamentti korosti 17. tammikuuta 2004 kulttuurisen monimuotoisuuden 
säilyttämisestä ja edistämisestä antamassaan päätöslauselmassa tätä kulttuuripalvelujen 
erityisluonnetta.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Tämä direktiivi ei vaikuta Euroopan 
yhteisön asemaan palvelujen kaupasta 
käytävissä neuvotteluissa kansainvälisten 
järjestöjen kanssa, erityisesti GATS-
yleissopimuksen yhteydessä.

Perustelu

Vaikka audiovisuaaliala jätettäisiin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja koko ala 
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määriteltäisiin uudelleen, Euroopan unionin neuvotteluasema parhaillaan käytävissä GATS-
neuvotteluissa ei saisi muuttua.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
jäsenvaltioiden elokuvataiteelle, 
teatteritaiteelle, lehdistölle ja 
amatööriurheilulle myöntämiin tukiin.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään direktiivin soveltamisala

Tarkistus 6
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on jätettävä myös 
audiovisuaaliset palvelut niiden 
lähetystavasta riippumatta ja erityisesti 
televisiolähetyspalvelut sellaisina kuin ne 
on määritelty 3 päivänä lokakuuta 1989 
televisiosta ilman rajoja annetussa 
neuvoston direktiivissä 89/552/ETY¹, 
yleisradiopalvelut, elokuvapalvelut ja 
lehdistöpalvelut. Näillä palveluilla on 
erittäin tärkeä tehtävä Euroopan kulttuuri-
identiteettien ja julkisen mielipiteen 
muodostamisessa. Kulttuurisen 
monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden 
säilyttäminen ja edistäminen edellyttävät 
erityistoimenpiteitä, joiden yhteydessä on 
voitava ottaa huomioon alueelliset ja 
kansalliset erityisolosuhteet. Lisäksi yhteisö 
ottaa toiminnassaan huomioon 
kulttuurinäkökohdat Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti, erityisesti kulttuuriensa 
monimuotoisuuden kunnioittamiseksi ja 
edistämiseksi. Toissijaisuusperiaatteen ja 
yhteisön oikeuden sääntöjen ja erityisesti 
kilpailusääntöjen mukaisesti 
audiovisuaalisten palvelujen sääntelyssä on 
siten otettava huomioon kulttuurisesti ja 
sosiaalisesti tärkeät osatekijät, joiden 
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vuoksi tämän direktiivin määräysten 
soveltaminen ei ole tarkoituksenmukaista.
_________
¹ EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997. s. 60).

Perustelu

Koordinointitarkistus 2 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa; tarkoituksena on sulkea 
audiovisuaaliset palvelut ja lehdistöpalvelut direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Myös rahapelit, joihin 
osallistuminen edellyttää panoksen 
asettamista, eli myös arpajais- ja 
vedonlyöntitoiminta, on jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Kyseisellä tarkistuksella suljetaan 
rahapelit, joihin osallistuminen edellyttää panoksen asettamista, eli myös arpajais- ja 
vedonlyöntitoiminta, direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Rahapelitoimintaa on 
käsiteltävä järjestys- ja sosiaalipoliittisena kysymyksenä, eikä palveludirektiivi ole oikea 
väline tähän tarkoitukseen. Sitä paitsi rahapelitoiminnasta saatavat voitot käytetään 
pääasiassa urheilun tukemiseen.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhteisöllä on jo huomattava määrä 
palvelujen toimialaa koskevaa lainsäädäntöä 
säänneltyjä ammatteja, postipalveluja, 
televisiolähetystoimintaa, tietoyhteiskunnan 
palveluja, sekä matka-, loma- ja 
kiertomatkapaketteihin liittyviä palveluja 
koskevissa säädöksissä. Palvelutoimintaan 
sovelletaan myös muita säädöksiä, jotka 
eivät koske nimenomaisesti tiettyjä 
palveluja, kuten kuluttajansuojasta annettuja 
säädöksiä. Tämä direktiivi on lisä yhteisön 

(13) Yhteisöllä on jo huomattava määrä 
palvelujen toimialaa koskevaa lainsäädäntöä 
säänneltyjä ammatteja, postipalveluja,
tietoyhteiskunnan palveluja, sekä matka-, 
loma- ja kiertomatkapaketteihin liittyviä 
palveluja koskevissa säädöksissä. 
Palvelutoimintaan sovelletaan myös muita 
säädöksiä, jotka eivät koske nimenomaisesti 
tiettyjä palveluja, kuten kuluttajansuojasta 
annettuja säädöksiä. Tämä direktiivi on lisä 
yhteisön säännöstöön ja täydentää sitä. Kun 
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säännöstöön ja täydentää sitä. Kun 
palvelutoimintaan sovelletaan jo yhtä tai 
useampaa yhteisön säädöstä, tätä direktiiviä 
ja mainittuja säädöksiä sovelletaan yhdessä, 
jolloin yhdessä säädöksessä asetetut 
vaatimukset lisätään toisissa säädöksissä 
asetettuihin. Säädösten yhteensopivuuden ja 
yhteisön säädösten johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi on tarpeen antaa 
poikkeuksia koskevia ja muita 
asiaankuuluvia säännöksiä.

palvelutoimintaan sovelletaan jo yhtä tai 
useampaa yhteisön säädöstä, tätä direktiiviä 
ja mainittuja säädöksiä sovelletaan yhdessä, 
jolloin yhdessä säädöksessä asetetut 
vaatimukset lisätään toisissa säädöksissä 
asetettuihin. Säädösten yhteensopivuuden ja 
sen varmistamiseksi, että tämä direktiivi ei 
vaikuta olemassa oleviin välineisiin eikä 
rajoita yhteisön oikeutta tarkistaa niitä ja 
muuttaa niiden soveltamisalaa tai 
yhdenmukaistamisen astetta yhteisön 
tasolla, on tarpeen antaa poikkeuksia 
koskevia ja muita asiaankuuluvia 
säännöksiä.

Perustelu

Koska televisiolähetystoimintaa jo säännellään yhteisön tasolla, tällä alalla etusijalle on 
asetettava alakohtainen lähestymistapa. Lisäksi on tärkeää selventää, että direktiivi ei vaikuta 
olemassa oleviin direktiiveihin ja säännöksiin eikä niihin tulevaisuudessa mahdollisesti 
tehtäviin muutoksiin.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Tämä direktiivi on yhdenmukainen 
direktiivin 89/552/ETY kanssa eikä vaikuta 
siinä vahvistettuihin säännöksiin, etenkään 
direktiivin määritelmään siitä, milloin 
lähetystoiminnan harjoittajan katsotaan 
sijoittautuneen jäsenvaltioon, jota 
sovelletaan edelleen kaikilta osin. Tämä 
direktiivi ei myöskään estä 
direktiivin 89/552/ETY mahdollista 
tarkistamista tulevaisuudessa.

Perustelu

On tärkeää, että lähetystoiminnan harjoittajille taataan oikeusvarmuus lainsäädännössä. 
Televisiodirektiivi on erittäin selkeä tässä kohtaa, minkä vuoksi on tärkeää tähdentää, että 
palveludirektiivissä vahvistetut alkuperämaasäännöt ovat alisteisia televisiodirektiivin 
säännöksille.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 14 kappale
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(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon 
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 
luettuna, audiovisuaaliset palvelut, vapaa-
ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot, terveydenhoitoon ja terveyteen 
tai kotiin liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden joukossa 
ovat: yrityspalvelut, kuten liikkeenjohdon 
konsultointi-, sertifiointi- ja testaus-, 
ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai autonvuokraus, 
matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun käsite 
kattaa kuluttajapalvelut, kuten matkailualan 
palvelut matkaoppaiden toiminta mukaan 
luettuna, vapaa-ajan palvelut ja huvipuistot, 
terveydenhoitoon ja terveyteen tai kotiin 
liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, mitä komissio tarkoittaa urheilukeskuksilla ja näin ollen on joka 
tapauksessa jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle urheilumuodot, joissa 
yhdistykset toteuttavat yleisen edun mukaisia tavoitteita, jolloin yhdistyksillä on 
yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä yhteiskunnassa. Sopimuksessa Euroopan 
perustuslaista ja sen III-282 artiklassa todetaan, että "Unioni myötävaikuttaa Euroopan 
urheiluun liittyvien asioiden edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, 
vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän."

Tarkistus 11
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Korvausominaisuus puuttuu (16) Korvausominaisuus puuttuu 
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toiminnasta, jonka valtio suorittaa 
vastikkeetta sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja 
lainkäyttöalan tehtäviensä täyttämiseksi. 
Mainitut toimet eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
säädetyn määritelmän piiriin eikä niihin näin 
ollen sovelleta tätä direktiiviä.

toiminnasta, jonka valtio suorittaa 
vastikkeetta sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja 
lainkäyttöalan tehtäviensä, kuten 
oppivelvollisuuskoulutuksen yhteydessä 
annetut oppitunnit sekä valtion 
oppilaitoksissa että yksityisissä 
oppilaitoksissa, täyttämiseksi. Mainitut 
toimet eivät kuulu perustamissopimuksen 
50 artiklassa säädetyn määritelmän piiriin 
eikä niihin näin ollen sovelleta tätä 
direktiiviä.

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että valtion opetusjärjestelmän puitteissa 
annettu opetus ei kuulu palveluihin. Se huomauttaa lisäksi, että tähän toimintaan ei vaikuta 
se, että oppilaiden tai heidän vanhempiensa on joissakin tapauksissa maksettava tiettyjä 
kurssi- tai ilmoittautumismaksuja osallistuakseen jossain määrin järjestelmän toimintaa 
tukevien kustannusten kattamiseen (Asia Humble ja Wirth: C-263/86 ja C-109/92).

Tarkistus 12
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä on välttämättä varmistettava 
avoimuus ja tasapuolisuus, ja näin 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei saa 
olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa uusia 
automaattisesti eikä niillä saa millään tavalla 
suosia aikaisempaa palveluntarjoajaa. 
Myönnetyn luvan voimassaoloaika on 
erityisesti asetettava siten, ettei sillä estetä 
tai rajoiteta vapaata kilpailua enempää kuin 
on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
investoinnit poistetaan kirjanpidossa ja 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkinä mainittakoon 
luvan myöntäminen vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä on välttämättä varmistettava 
avoimuus ja tasapuolisuus, ja näin 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei saa 
olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa uusia 
automaattisesti eikä niillä saa millään tavalla 
suosia aikaisempaa palveluntarjoajaa. 
Myönnetyn luvan voimassaoloaika on 
erityisesti asetettava siten, ettei sillä estetä 
tai rajoiteta vapaata kilpailua enempää kuin 
on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
investoinnit poistetaan kirjanpidossa ja 
sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
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sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

Perustelu

Koordinointitarkistus 2 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa; tarkoituksena on sulkea 
audiovisuaaliset palvelut direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 13
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Tutkittaviin rajoituksiin kuuluvat 
kansalliset järjestelmät, joissa muista kuin 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä syistä 
tietyn toiminnan, kuten uhkapelien, 
järjestäminen varataan määrätyille 
palveluntarjoajille. Samoin on tutkittava 
lähetysvelvoitteiden kaltaiset vaatimukset 
(”must carry” –järjestelmät), joita 
sovelletaan kaapelitoiminnan harjoittajiin 
ja joissa palvelunvälittäjälle asetetaan 
velvoite pitää saatavilla määrättyjen 
tarjoajien palveluja, mikä vaikuttaa tämän 
valinnanvapauteen, radiolähetysohjelmien 
vastaanottomahdollisuuksiin ja lopullisten 
vastaanottajien valintamahdollisuuksiin.

(34) Tutkittaviin rajoituksiin kuuluvat 
kansalliset järjestelmät, joissa muista kuin 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä syistä 
tietyn toiminnan, kuten uhkapelien, 
järjestäminen varataan määrätyille 
palveluntarjoajille.

Perustelu

Ns. must carry -säännöistä on jo annettu direktiivi 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi). Koska 
näiden sääntöjen tarkoituksena on suojella kulttuurien monimuotoisuutta tai viestinten 
moniarvoisuutta, niihin ei pidä soveltaa tätä direktiiviä.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

(43 a) Alkuperämaaperiaatetta ei ole syytä 
soveltaa yliopisto-opetuksen yhteydessä, 
sillä valtio, jossa opetus annetaan, 
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menettäisi kaikki mahdollisuutensa valvoa 
opetusta ja ala kuuluu edelleen 
jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Perustelu

On tarpeen varmistaa yliopisto-opetuksen laatu sekä varmistaa, että vastaanottajavaltio 
pystyy valvomaan, noudattaako palvelun tarjoaja lähtömaansa lainsäädäntöä, sillä 
lähtömaalla ei ole sen enempää kiinnostusta kuin käytännön mahdollisuuksiakaan valvoa 
tätä.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 47 kappale

(47) Jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus ryhtyä poikkeustapauksissa 
alkuperämaaperiaatteesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen palveluntarjoajan kohdalla 
yksittäistapauksissa ja määrätyistä syistä, 
kuten palvelujen turvallisuuden vuoksi. 
Tällainen mahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä ainoastaan yhteisön laajuisen 
yhdenmukaistamisen puuttuessa. 
Mahdollisuus ei myöskään oikeuta 
rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen 
aloilla, joilla muiden direktiivien nojalla 
kielletään palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta poikkeaminen, kuten 
direktiivin 1999/93/EY tai ehdolliseen 
pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn 
sisältävien palvelujen oikeussuojasta 
20 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/84/EY tapauksessa, eikä 
laajentamaan tai rajoittamaan 
poikkeamismahdollisuuksia, joista säädetään 
muissa direktiiveissä, kuten 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä 
lokakuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/552/ETY1 tai direktiivissä 
2000/31/EY.

(47) Jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus ryhtyä poikkeustapauksissa 
alkuperämaaperiaatteesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen palveluntarjoajan kohdalla 
yksittäistapauksissa ja määrätyistä syistä, 
kuten palvelujen turvallisuuden vuoksi. 
Tällainen mahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä ainoastaan yhteisön laajuisen 
yhdenmukaistamisen puuttuessa. 
Mahdollisuus ei myöskään oikeuta 
rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen 
aloilla, joilla muiden direktiivien nojalla 
kielletään palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta poikkeaminen, kuten 
direktiivin 1999/93/EY tai ehdolliseen 
pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn 
sisältävien palvelujen oikeussuojasta 
20 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/84/EY22 tapauksessa, eikä 
laajentamaan tai rajoittamaan 
poikkeamismahdollisuuksia, joista säädetään 
muissa direktiiveissä, kuten direktiivissä 
2000/31/EY.

__________
1 EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23, direktiivi 
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sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

Perustelu

Kaikkea mahdollista alakohtaista kehitystä ei pidä jarruttaa vain periaatteen vuoksi yleisistä 
syistä, ottamatta huomioon audiovisuaalisten palvelujen erityispiirteitä.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 72 kappale

(72) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8, 15, 
21 ja 47 artiklassa tunnustetut periaatteet.

(72) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 8, 15, 
21, 22 ja 47 artiklassa tunnustetut 
periaatteet.

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklassa määrätään: "Unioni kunnioittaa 
kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta.".

Tarkistus 17
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta. 

Direktiivissä ei säädetä yleistä taloudellista
etua koskevien palvelujen vapauttamisesta, 
sillä nämä sisältyvät julkis- ja 
yksityisoikeuden piiriin, eikä palveluja 
tuottavien julkisten liikelaitosten 
yksityistämisestä. Direktiivissä ei säädetä 
palvelumonopolien purkamisesta eikä 
jäsenvaltioiden myöntämistä tuista, sillä 
nämä kuuluvat yhteisten 
kilpailusäännösten piiriin.

Perustelu

Kyseessä on direktiivin soveltamisalan selvennys.
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Tarkistus 18
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tämä direktiivi ei vaikuta yhteisön tai 
jäsenvaltioiden tasolla yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti toteutettuihin 
toimenpiteisiin kulttuurisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden edistämiseksi ja 
moniarvoisuuden puolustamisen 
varmistamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön jäsenvaltioiden toimivaltuuksien kunnioittamiseksi kulttuuri- ja 
audiovisuaalialalla. Lisäksi se takaa johdonmukaisuuden direktiivin 2003/31/EY (sähköinen 
kaupankäynti) 1 artiklan 6 kohdassa sekä direktiivin 2002/21/EY (viestintäverkkojen ja 
-palvelujen puitedirektiivi) 1 artiklan 3 kohdassa olevien vastaavankaltaisten määräysten 
kanssa.

Tarkistus 19
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) audiovisuaaliset palvelut niiden 
tuotanto-, lähetys- ja levitystavasta 
riippumatta, mukaan lukien 
ääniradiolähetykset, elokuvapalvelut, 
kulttuuripalvelut, teollis- ja 
tekijänoikeuksia valvovien 
yhteisövalvontajärjestöjen palvelut sekä 
paperi- ja sähköisessä muodossa 
ilmestyvien sanomalehtien julkaisu- ja 
jakelupalvelut;

Perustelu

Audiovisuaalisista palveluista on jo säädetty yhteisön tasolla "televisio ilman rajoja" -
direktiivissä. Palveludirektiivin seuraukset voisivat olla vakavia kansallisten säännösten 
kannalta, etenkin mitä tulee sisältöä koskeviin velvoitteisiin, omistusta koskeviin sääntöihin, 
tiedotusvälineiden keskittymiseen, lupien myöntämistä koskeviin vaatimuksiin, ns. must carry 
-järjestelmään liittyviin sääntöihin sekä tiedotusvälineiden "kronologisointia" koskeviin 
sääntöihin. Audiovisuaalisten ja kulttuuripalvelujen sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan olisi vastoin toissijaisuusperiaatetta ja yhteisön Unescossa käytävissä 
neuvotteluissa puolustamaa kantaa. Lehtien sähköisen jakelun merkitys kasvaa jatkuvasti.
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Tarkistus 20
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) rahapelit, joihin osallistuminen 
edellyttää panoksen asettamista, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;

Perustelu
Arkaa rahapelialaa on käsiteltävä järjestys- ja sosiaalipoliittisena kysymyksenä, eikä 
palveludirektiivi ole oikea väline tähän tarkoitukseen. Sitä paitsi rahapelitoiminnasta 
saatavat voitot käytetään pääasiassa urheilun ja kulttuurin tukemiseen.

Tarkistus 21
3 artiklan 2 kohta

Tämän direktiivin soveltaminen ei estä 
soveltamasta muiden yhteisön säädösten 
säännöksiä niissä säänneltyjen palvelujen 
osalta.

Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta
muiden yhteisön säädösten soveltamiseen
niissä säänneltyjen palvelujen osalta. Jos ne 
ovat ristiriidassa muiden alakohtaisten 
yhteisön säädösten kanssa, sovelletaan 
yhteisön säädöksiä.

Perustelu
Komission käyttämä sanamuoto "ei estä" ei riitä takaamaan, että muut yhteisön säädökset, 
kuten televisio ilman rajoja -direktiivi ja ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa 
direktiivi, olisivat tätä direktiiviä tärkeämpiä.

Tarkistus 22
17 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a) korkea-asteen koulutus.

Perustelu

Jos sovelletaan alkuperämaaperiaatetta, jonkun tietyn yliopiston vastaanottajamaalla ei olisi 
mahdollisuutta valvoa yliopistokursseja sen omien rajojen sisäpuolella kansallisen 
toimivaltansa puitteissa. Lisäksi opiskelijoiden oikeuksia olisi suojeltava. Kun opiskelijat ovat 
kirjoittautuneet johonkin oppilaitokseen, heidän olisi varsin vaikeaa vaihtaa "palvelujen 
tuottajaa", jos sen tarjoamat palvelut osoittautuisivat huonolaatuisiksi.

Tarkistus 23
18 artiklan 1 kohdan b alakohta
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b) rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklan kanssa: rahapelit, joihin osallistuminen edellyttää panoksen 
asettamista, eli myös arpajais- ja vedonlyöntitoiminta, olisi jätettävä tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tästä syystä 18 artiklan 1 kohdan b alakohta on tarpeeton.

Tarkistus 24
40 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) rahapelitoiminta, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina, 
komission kertomuksen ja sidosryhmien 
laajan kuulemisen pohjalta;

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklan kanssa: rahapelit, joihin osallistuminen edellyttää panoksen 
asettamista, eli myös arpajais- ja vedonlyöntitoiminta, olisi jätettävä tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tästä syystä 40 artiklan 1 kohdan b alakohta on tarpeeton.
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