
AD\565137LV.doc PE 353.526v03-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kultūras un izglītības komiteja

2004/0001(COD)

22.4.2005

ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par   
pakalpojumiem iekšējā tirgū
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Atzinumu sagatavoja: Marie-Hélène Descamps



AD\565137LV.doc PE 353.526v03-002/20

LV

PA_Leg



AD\565137LV.doc PE 353.526v03-003/20

LV

ĪSS PAMATOJUMS

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.
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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 
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.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1.a apsvērums (jauns)

  
1 OV vēl nav publicēts.
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1a) ņemot vērā audiovizuālās nozares 
specifiku, tā ir  jāizslēdz no šīs direktīvas 
piemērošanas jomas; Direktīva 
89/552/EEK¹ nosaka šīs nozares specifiskos 
noteikumus. Analoģiski, jāizslēdz arī 
radioapraides programmas un informācijas 
sabiedrības pakalpojumi, uz kuriem 
attiecas Direktīvas 95/46/EK² un 
97/66/EK³.Šie pakalpojumi jāiekļauj 
Direktīvas 89/552/EEK piemērošanas jomā, 
pārskatot to.
_______

1) Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīva 
89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu 
veidošanas un apraides  noteikumu koordinēšanu,
kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos (OV L 298 17.10.1989, 23. 
lpp), Direktīva, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 97/36/EK (OV L 202 
30.7.1997, 60 lpp.).

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. 
oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu 
brīvu apriti ( OV L 281 23.11.1995 , 31. lpp.)

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. 
decembra Direktīva 97/66/EK attiecībā uz personas 
datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
telekomunikāciju sektorā (OV L 24, 
30.1.1998.,1.lpp)

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

3) kaut gan pakalpojumi ir ekonomiskās 
izaugsmes virzītājspēks un veido 70% no 
NKP un darba vietām lielākajā daļā 
dalībvalstu, šī iekšējā tirgus fragmentācija 
negatīvi atsaucas uz visu Eiropas Savienības 
ekonomiku, īpaši uz MVU konkurētspēju un 
liedz patērētājiem pieeju lielākai 
pakalpojumu izvēlei par konkurētspējīgu 
cenu.Eiropas Parlaments un Padome 

3) kaut gan pakalpojumi ir ekonomiskās 
attīstības virzītājspēks un veido 70% no 
NKP un darba vietām lielākajā daļā 
dalībvalstu, kultūras, izglītības un mediju 
nozares ir ļoti svarīgas attiecībā uz 
bagātību un darba vietu radīšanu, ļoti 
svarīga Eiropas Savienības sociālā modeļa 
sastāvdaļa un šo nozaru specifika ir 
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uzsvēra, ka  tiesisku šķēršļu novēršana īstai 
iekšējā tirgus izveidošanai ir prioritāte 
attiecībā uz Lisabonas Padomē izvirzīto 
mērķi līdz 2010. gadam izveidot Eiropas 
Savienību par  konkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstītu 
ekonomiku pasaulē. Šo šķēršļu novēršana ir 
būtisks posms Eiropas Savienības 
ekonomikas uzplakumam īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību un investīcijām.

jāsaglabā.
Iekšējā tirgus fragmentācija negatīvi 
atsaucas uz visu Eiropas Savienības 
ekonomiku, īpaši uz MVU konkurētspēju un 
liedz patērētājiem pieeju lielākai 
pakalpojumu izvēlei par konkurētspējīgu 
cenu.Uzdevums nav tikai sasniegt 
konkurētspējīgas cenas, bet to, lai šīs cenas 
atbilstu Eiropas Savienības augstajiem 
kvalitātes standartiem. Ja tā nav, tad 
ekonomiskā dempinga sekas būs sociālais 
un kultūras dempings.Eiropas Parlaments 
un Padome uzsvēra, ka juridisku šķēršļu 
novēršana patiesai iekšējā tirgus 
izveidošanai ir prioritāte attiecībā uz 
Lisabonas Padomē izvirzīto mērķi līdz 2010. 
gadam izveidot Eiropas Savienību par  
konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz 
zināšanām balstītu ekonomiku. Šo šķēršļu 
novēršana ir būtisks posms Eiropas 
Savienības ekonomikas uzplakumam īpaši 
attiecībā uz nodarbinātību un investīcijām.

 Paskaidrojums

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

Grozījums Nr. 3
6. apsvērums

6) šī direktīva ievieš vispārēju tiesisku 
sistēmu, kas veicina lielu pakalpojumu 
dažādību, ievērojot katra darbības veida vai 
profesijas specifiku un to regulēšanas 
sistēmu. Šī sistēma balstās uz dinamisku un 
selektīvu pieeju, kura izpaužas vispirms to 
šķēršļu novēršanā, kurus var novērst ātri, 
savukārt attiecībā uz citiem šķēršļiem, to 
novērtēšanas, konsultāciju un saskaņošanas 
papildu procesu izveidē par specifiskiem 
jautājumiem, kas ļaus pakāpeniski un 
saskaņoti modernizēt valstu pakalpojumu 
sistēmas regulēšanu, kas nepieciešama, lai 
varētu īstenot reālu pakalpojumu iekšējo 

6) šī direktīva ievieš vispārēju tiesisku 
sistēmu, kas veicina lielu pakalpojumu 
dažādību, ievērojot katra darbības veida vai 
profesijas specifiku un to regulēšanas 
sistēmu. Šajā nozīmē kultūras pakalpojumi 
un produkti nav tādas pašas preces vai 
patēriņa produkti kā pārējie, tādējādi, 
ņemot vērā to divējādo dabu: ekonomisko 
un kultūras aspektu, tie jāpakļauj īpašiem 
noteikumiem, jo tirgus nevar visu regulēt 
un ir nepieciešams īpaši nodrošināt tiesības 
brīvi paust savus uzskatus un informācijas 
brīvību.Vispārējais tiesiskais pamats, kuru 
nosaka šī direktīva, balstās uz dinamisku un 
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tirgu līdz 2010. gadam.Nepieciešams 
paredzēt līdzsvarotu mērķtiecīgas 
saskaņošanas pasākumu kombinēšanu 
attiecībāuz administratīvo sadarbību, 
izcelsmes valsts principu un uzvedības 
kodeksu izstrādāšanas rosināšanu dažos 
jautājumos. Šai valstu tiesību aktu 
saskaņošanai jānodrošina augsta Kopienas 
integrācijas pakāpe un augsts vispārējās 
interesēs izvirzīto mērķu aizsardzības 
līmenis, īpaši patērētāju aizsardzība, kas 
nepieciešama dalībvalstu savstarpējas 
uzticības radīšanai.

selektīvu pieeju, kura izpaužas vispirms to 
šķēršļu novēršanā, kurus var novērst ātri, 
savukārt attiecībā uz citiem šķēršļiem, to 
novērtēšanas, konsultāciju un saskaņošanas 
papildu procesu izveidi par specifiskiem 
jautājumiem, kas ļaus pakāpeniski un 
saskaņoti modernizēt valstu pakalpojumu 
sistēmas regulēšanu, kas nepieciešama, lai 
varētu realizēt īstu pakalpojumu iekšējo 
tirgu līdz 2010.gadam. . Nepieciešams 
paredzēt līdzsvarotu mērķtiecīgas 
saskaņošanas pasākumu kombinēšanu, 
attiecībā uz administratīvo sadarbību, 
izcelsmes valsts principu un uzvedības 
kodeksu izstrādāšanas rosināšanu dažos 
jautājumos. Šai nacionālās likumdošanas 
saskaņošanai jānodrošina augsta Kopienas 
integrācijas pakāpe un augsts vispārējās 
interesēs izvirzīto mērķu aizsardzības 
līmenis, īpaši patērētāju aizsardzība, kas 
nepieciešama dalībvalstu savstarpējas 
uzticēšanās veidošanai.

Paskaidrojums

Résolution du 17 janvier 2004, relative à la préservation et à la promotion de la diversité 
culturelle, cette spécificité des services culturels.

Grozījums Nr. 4
6.a apsvērums (jauns)

6a) šī direktīva neietekmē Eiropas 
Kopienas nostāju sarunās par pakalpojumu 
tirdzniecību starptautiskajās organizācijās, 
īpaši attiecībā uz Vispārējo nolīgumu par 
tirdzniecību ar pakalpojumiem (GATS).

Paskaidrojums

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 



AD\565137LV.doc PE 353.526v03-008/20

LV

cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel

Grozījums Nr. 5
7.a apsvērums (jauns)

7a) šī direktīva neattiecas uz dalībvalstu 
piešķirto palīdzību, īpaši kino, teātra 
mākslai, presei un amatieru sportam.

 Paskaidrojums

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

Grozījums Nr. 6
12.a apsvērums (jauns)

12a) no šīs direktīvas pielietošanas jomas 
jāizslēdz arī audiovizuālie pakalpojumi, 
neatkarīgi no to pārraides veida, īpaši 
televīzijas apraides pakalpojumi, kuri 
noteikti Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā 89/552¹ par televīziju bez 
robežām, radio, kino un preses 
pakalpojumiem. Šiem pakalpojumiem ir 
nozīmīga loma Eiropas Savienības kultūru 
identitāšu un sabiedriskās domas 
veidošanā. Kultūru daudzveidības un 
plurālisma saglabāšanai un veicināšanai ir 
nepieciešami īpaši pasākumi, attiecībā uz 
kuriem jāņem vērā specifiskās reģionālās 
un nacionālās situācijas. Turklāt Kopiena 
ņem vērā kultūras aspektus savā darbībā 
atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma punktiem, lai ievērotu un veicinātu 
Kopienas kultūru daudzveidību.  Ievērojot 
subsidiaritātes principu un Kopienas 
tiesību noteikumus, īpaši konkurences 
noteikumus, audiovizuālo pakalpojumu 
pamatprincipiem jāņem vērā kultūras un 
sociālajā ziņā svarīgi apsvērumi, kuri šī 
direktīvas piemērošanu padara neadekvātu.
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__________________
1 OV L 289 17.10.1989.23.lpp. Direktīva, 
kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 97/36/EK (OV L 202 
30.7.1997,60.lpp)

 Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
12.a apsvērums (jauns)

12.a) no direktīvas piemērošanas jomas 
jāizslēdz arī azartspēles, kas saistītas ar  
likmēm, ieskaitot loterijas un derību 
darījumus.

 Pamatojums

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.

Grozījums Nr.8
13.apsvērums

13. pakalpojumu darbības jau ir svarīgs 
Kopienas acquis objekts, īpaši attiecībā uz 
reglamentētajām profesijām, pasta 
pakalpojumiem, televīzijas apraidi, 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kā 

13. Pakalpojumu darbības jau ir svarīgs 
Kopienas acquis objekts, īpaši attiecībā uz 
reglamentētajām profesijām, pasta 
pakalpojumiem, informācijas sabiedrības 
pakalpojumiem, kā arī ar ceļojumiem, 
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arī ar ceļojumiem, atvaļinājumu un ar 
apmaksātiem braucieniem saistītiem 
pakalpojumiem.Turklāt ar pakalpojumiem 
saistītām darbībām tiek izmantoti arī citi 
instrumenti, kuri nav speciāli attiecināmi uz 
noteiktiem pakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem, kuri saistīti ar patērētāju 
aizsardzību. Šī direktīva tiek pievienota 
acquis, lai to papildinātu.Ja uz kādu 
pakalpojumu darbību jau attiecas viens vai 
vairāki Kopienas instrumenti, šī direktīva un 
šie instrumenti piemērojami kopā, vienā 
paredzētās prasības pievienojot tām 
prasībām, kas paredzētas citos 
instrumentos.Jāparedz atkāpes un citi 
piemēroti noteikumi, lai novērstu nesaderību 
un nodrošinātu atbilstību Kopienas 
instrumentiem.

atvaļinājumu un apmaksātiem braucieniem 
saistītiem pakalpojumiem. Turklāt ar 
pakalpojumiem saistītām darbībām tiek 
izmantoti arī citi instrumenti, kuri nav 
speciāli attiecināmi uz noteiktiem 
pakalpojumiem, piemēram, pakalpojumiem, 
kuri saistīti ar patērētāju aizsardzību. Šī 
direktīva tiek pievienota acquis, lai to 
papildinātu. Ja uz kādu pakalpojumu darbību 
jau attiecas viens vai vairāki Kopienas 
instrumenti, šī direktīva un šie instrumenti 
piemērojami kopā, vienā paredzētās prasības 
pievienojot tām prasībām, kas paredzētas 
citos instrumentos. Jāparedz atkāpes un citi 
piemēroti noteikumi, lai novērstu  
nesaderību un nodrošinātu to, ka šī direktīva 
neierobežo nevienu no esošajiem  
instrumentiem un neatņem Kopienai 
tiesības tos pārskatīt un grozīt to 
pielietošanas jomu vai saskaņošanas līmeni 
Kopienā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 9
13.a apsvērums (jauns)

13a) šī direktīva atbilst Direktīvai 89/552/ 
EEK un neietekmē tās noteikumus, īpaši 
attiecībā uz to gadījumu noteikšanu, kad 
televīzijas raidorganizāciju uzskata par 
nodibinātu dalībvalstī, kas šos noteikumus 
pilnībā piemēro. Šī direktīva neparedz arī 
Direktīvas 89/552/EEK turpmāku 
pārskatīšanu.
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 Pamatojums

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.

Grozījums Nr.10
14.apsvērums

14) Jēdziens “pakalpojumi” ietver ļoti 
dažādas darbības un to nemitīgu attīstību, 
tostarp pakalpojumus uzņēmumiem, 
piemēram, uzņēmumu vadības konsultācijas, 
sertifikācijas un izmēģinājumu 
pakalpojumus, biroju uzturēšanas, 
izmantošanas un drošības pārbaudes 
pakalpojumus, reklāmas un darbinieku 
atlases pakalpojumus, ieskaitot pagaidu 
darba aģentūras, kā arī komercaģentu 
pakalpojumus. Jēdziens “ pakalpojumi” 
ietver arī pakalpojumus, kas vienlaikus tiek 
sniegti gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
piemēram, juridiskās vai nodokļu 
konsultācijas, pakalpojumi, kas saistīti ar 
nekustāmajiem īpašumiem, nekustamo 
īpašumu vai būvniecības aģentūras, tai skaitā 
arhitektu pakalpojumi, tāpat arī transporta, 
distribūcijas pakalpojumi, gadatirgu 
organizēšana vai automašīnu noma, tūrisma 
aģentūras un drošības dienesti. Jēdziens “ 
pakalpojumi” ietver arī pakalpojumus 
patērētājiem, piemēram, tūrisma jomā, tai 
skaitā gidu pakalpojumus, audiovizuālos 
pakalpojumus, izklaides pakalpojumus, 
sporta centrus un atrakciju parkus, 
pakalpojumus, kuri saistīti ar veselības 
aprūpi un veselību, pakalpojumus, kuri 
sniegti mājās, piemēram, atbalsts veciem 
cilvēkiem. Šīs darbības var vienlaikus 
attiekties arī uz  pakalpojumiem, kuru 
sniegšanai nepieciešams, lai pakalpojuma 
sniedzējs un ņēmējs atrastos tuvu viens 

14) Jēdziens “ pakalpojumi” ietver ļoti 
dažādas darbības un to nemitīgu attīstību, 
tostarp pakalpojumus uzņēmumiem, 
piemēram, uzņēmumu vadības konsultācijas, 
sertifikācijas un izmēģinājumu 
pakalpojumus, biroju uzturēšanas, 
izmantošanas un drošības pārbaudes 
pakalpojumus, reklāmas un darbinieku 
atlases pakalpojumus, ieskaitot pagaidu
darba aģentūras, kā arī komercaģentu 
pakalpojumus. Jēdziens “ pakalpojumi” 
ietver arī pakalpojumus, kas vienlaikus tiek 
sniegti gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
piemēram, juridiskās vai nodokļu 
konsultācijas, pakalpojumi, kas saistīti ar 
nekustāmajiem īpašumiem, nekustamo 
īpašumu vai būvniecības aģentūras, tai skaitā 
arhitektu pakalpojumi, tāpat arī transporta, 
distribūcijas pakalpojumi, gadatirgu 
organizēšana vai automašīnu noma, tūrisma 
aģentūras un drošības dienesti. Jēdziens “ 
pakalpojumi” ietver arī pakalpojumus 
patērētājiem, piemēram, tūrisma jomā, tai 
skaitā gidu pakalpojumus, izklaides 
pakalpojumus, un atrakciju parkus, 
pakalpojumus, kuri saistīti ar veselības 
aprūpi un veselību, pakalpojumus, kuri 
sniegti mājās, piemēram, atbalsts vecākiem 
cilvēkiem. Šīs darbības var vienlaikus 
attiekties arī uz pakalpojumiem, kuru 
sniegšanai nepieciešams, lai pakalpojuma 
sniedzējs un ņēmējs atrastos tuvu viens 
otram, kā arī uz tiem pakalpojumiem, kurus 
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otram, kā arī uz tiem pakalpojumiem, kurus 
var sniegt no attāluma, ieskaitot interneta 
izmantošanu.

var sniegt no attāluma, ieskaitot interneta 
izmantošanu.

Pamatojums

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".

Grozījums Nr. 11
16.apsvērums

16) Atlīdzības nav tām darbībām, ko valsts 
veic bez ekonomiskas kompensācijas savu 
uzdevumu ietvaros sociālajā, kultūras, 
izglītības un tieslietu jomā.Šīs darbības nav 
ietvertas Līguma 50. pantā paredzētajā 
definīcijā un tādējādi neattiecas uz šīs 
direktīvas piemērošanas jomu.

16) Atlīdzības nav tām darbībām, ko valsts 
veic bez ekonomiskas kompensācijas savu 
uzdevumu ietvaros sociālajā, kultūras, 
izglītības jomā, piemēram, obligātās 
izglītības ietvaros sniegtie kursi gan valsts, 
gan privātajās izglītības iestādēs un tieslietu 
jomā. Šīs darbības nav ietvertas Līguma 50. 
pantā paredzētajā definīcijā un tādējādi 
neattiecas uz šīs direktīvas piemērošanas 
jomu.

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).

Grozījums Nr. 12
28. apsvērums
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28) Gadījumā, ja pieejamo atļauju skaits 
noteiktai darbībai ir ierobežots, dabas 
resursu nepietiekamības vai tehnisko 
kapacitāšu nepietiekamības dēļ, piemēram, 
lai piešķirtu atļaujas analogā radio 
frekvences vai hidroelektriskās 
infrastruktūras izmantošanai, jāparedz 
atlases procedūra starp vairākiem 
iespējamiem kandidātiem, lai uzlabotu, 
izmantojot brīvo konkurenci, pakalpojumu 
izmantotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti 
un piedāvājuma noteikumus. Šādā procedūrā 
jāņem vērā pārskatāmības un objektivitātes 
garantijas un tas, ka šādi piešķirtas atļaujas 
izmantošanas laiks nedrīkst būt pārāk garš 
un ka tā nav atjaunojama automātiski un 
neparedz nekādas priekšrocības 
pakalpojumu sniedzējam, kura pilnvaru 
termiņš ir beidzies. Piešķirtās atļaujas ilgums 
jānosaka tā, lai nesamazinātu vai 
neierobežotu brīvo konkurenci, ārpus tā, kas 
nepieciešams investīciju amortizācijas un 
taisnīgas peļņas no ieguldītā kapitāla 
nodrošināšanai.Gadījumos, kad atļauju 
skaits ir ierobežots tādu iemeslu dēļ, kuri 
nav saistīti ar dabas resursiem vai 
tehniskajām kapacitātēm, jebkurā gadījumā 
jāievēro citi noteikumi attiecībā uz šajā 
direktīvā paredzēto atļauju režīmu.

28) Gadījumā, ja pieejamo atļauju skaits 
noteiktai darbībai ir ierobežots, dabas 
resursu nepietiekamības vai tehnisko 
kapacitāšu nepietiekamības dēļ, piemēram, 
lai piešķirtu atļaujas hidroelektriskās 
infrastruktūras izmantošanai, jāparedz 
atlases procedūra starp vairākiem 
iespējamiem kandidātiem, lai uzlabotu, 
izmantojot brīvo konkurenci, pakalpojumu 
izmantotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti 
un piedāvājuma noteikumus. Šādā procedūrā 
jāņem vērā pārskatāmības un objektivitātes 
garantijas un tas, ka šādi piešķirtas atļaujas 
izmantošanas laiks nedrīkst būt pārāk garš 
un ka tā nav atjaunojama automātiski un 
neparedz nekādas priekšrocības 
pakalpojumu sniedzējam, kura pilnvaru 
termiņš ir beidzies. Piešķirtās atļaujas ilgums 
jānosaka tā, lai nesamazinātu vai 
neierobežotu brīvo konkurenci, ārpus tā, kas 
nepieciešams  investīciju amortizācijas un 
taisnīgas peļņas no ieguldītā kapitāla 
nodrošināšanai. Gadījumos, kad atļauju 
skaits ir ierobežots tādu iemeslu dēļ, kuri 
nav saistīti ar dabas resursiem vai 
tehniskajām kapacitātēm, jebkurā gadījumā 
jāievēro citi noteikumi attiecībā uz šajā 
direktīvā paredzēto atļauju režīmu.

 Pamatojums

Grozījums Nr. 13
34. apsvērums

34) Izskatāmie ierobežojumi ietver arī 
nacionālos režīmus, kas nevis profesionālās 
kvalifikācijas, bet citu iemeslu dēļ piekļuvi 
tādām darbībām, kā, piemēram, azarta
spēles, atstāj noteiktiem pakalpojumu 
sniedzējiem.Tāpat jāizskata apraides 

34) Izskatāmie ierobežojumi  ietver arī 
nacionālos režīmus, kas nevis profesionālās 
kvalifikācijas, bet citu iemeslu dēļ piekļuvi 
tādām darbībām, kā, piemēram, azarta 
spēles, atstāj noteiktiem pakalpojumu 
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pienākuma(“must carry”)noteikumi, kuri 
piemērojami attiecībā uz kabeļoperatoriem, 
kas uzspiežot  pakalpojumu starpniekam 
pienākumu atļaut piekļuvi atsevišķiem 
noteiktu pakalpojumu sniedzēju sniegtiem 
pakalpojumiem, ierobežo starpnieka brīvu 
izvēli, pieeju radioapraides programmām, 
kā arī gala patērētāju izvēli.

sniedzējiem.

Justification

Grozījums Nr. 14
43.a apsvērums (jauns)

43a) izcelsmes valsts princips nav 
jāpiemēro universitātes izglītības jomā, jo 
tas dalībvalstij, kurā kursi tiek pasniegti, 
liegtu iespēju jebkādā veidā tos kontrolēt   
nozarē, kura paliek dalībvalstu 
kompetencē;

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.

Grozījums Nr. 15
47.apsvērums

47) turklāt šī iespēja neļauj veikt 
ierobežojošus pasākumus tajās jomās, kurās 
citas direktīvas, piemēram, Direktīva 
1993/93/EK °vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes1998. gada 20. novembra Direktīva 
98/84/EK par tiesisku aizsardzību 

47) turklāt šī iespēja neļauj veikt 
ierobežojošus pasākumus tajās jomās, kurās 
citas direktīvas, piemēram, Direktīva 
1993/93/EK °vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 20. novembra Direktīva 
98/84/EK par tiesisku aizsardzību 
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pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu 
piekļuvi, aizliedz jebkādas atkāpes attiecībā 
uz brīvo pakalpojumu apriti, kā arī aizliedz 
paplašināt vai ierobežot atkāpes iespējas, 
kuras noteiktas citās direktīvās piemēram, 
Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīvā 
89/552/EEK, kuras mērķis ir dalībvalstu 
atsevišķu likumdošanas, reglamentējošo vai 
administratīvo noteikumu saskaņošana 
televīzijas apraides jomā vai Direktīva 
200/31/EK.

pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu 
piekļuvi,aizliedz jebkādas atkāpes attiecībā 
uz brīvo pakalpojumu apriti, kā arī aizliedz 
paplašināt vai ierobežot atkāpes iespējas, 
kuras paredzētas citās direktīvās, piemēram, 
Direktīvā 200/31/EK

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.

Grozījums Nr. 16
72. apsvērums

72) šī direktīva respektē  pamattiesības un 
ievēro principus, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8.,15., 21., 
un 47. pantā.

72) šī direktīva respektē pamattiesības un 
ievēro principus, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 8.,15., 21., 
22. un 47. pantā.

 Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
1. pants

Šī direktīva nosaka vispārējus noteikumus, 
kas  atvieglo uzņēmumdarbības veikšanas 
brīvības izmantošanu pakalpojumu 

Šī direktīva nosaka vispārējus noteikumus, 
kas atvieglo uzņēmējdarbības veikšanas 
brīvību pakalpojumu sniedzējiem, kā arī 
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sniedzējiem, kā arī pakalpojumu brīvu apriti. pakalpojumu brīvu apriti.Šī direktīva 
neattiecas uz vispārējo ekonomisko interešu 
pakalpojumiem, kuri ir valsts vai privātu 
struktūru pārziņā, ne arī uz to valsts 
struktūru privatizāciju, kuras sniedz 
pakalpojumus.Šī direktīva neattiecas ne uz 
pakalpojumu sniedzēju monopolu 
atcelšanu, ne arī  dalībvalstu sniegtās 
palīdzības atcelšanu, uz ko attiecas kopīgie 
noteikumi konkurences jomā.

Justification

Clarification du champ d'application.

Grozījums Nr. 18
1. panta 1.a daļa (jauna)

Šī direktīva neapdraud pasākumus, kuri 
veikti Kopienas vai valstu līmenī, ievērojot 
Kopienas tiesības, lai veicinātu kultūras un 
valodu daudzveidību, nodrošinātu 
plurālisma aizsardzību un garantētu preses 
brīvību.

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).

Grozījums Nr. 19
2. panta, 2. punkta b a daļa (jauna)

ba) audiovizuālie pakalpojumi, neatkarīgi no 
to producēšanas, izplatīšanas un 
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pārraidīšanas veida, tostarp skaņas 
radioapraide, kino pakalpojumi, kultūras 
pakalpojumi, intelektuālā īpašuma tiesību 
kolektīvās vadības sabiedrību pakalpojumi, 
drukātās un elektroniskās preses izdošanas 
un izplatīšanas pakalpojumi.

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" 

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.

Grozījums Nr. 20
2. panta 2. punkta b a daļa (jauna)

ba) azartspēļu aktivitātes ar likmēm, tostarp 
loterijas un derību darījumi;

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.

Grozījums Nr. 21
3. panta 2. daļa

Šīs direktīvas piemērošana neizslēdz  citu 
Kopienas instrumentu noteikumu
piemērošanu tiem pakalpojumiem, ko tie 

Šīs direktīvas piemērošana nekaitē citu 
Kopienas instrumentu noteikumu 
piemērošanai tiem pakalpojumiem, ko tie



AD\565137LV.doc PE 353.526v03-0018/20

LV

regulē. regulē.Ja rodas konflikts ar citiem 
Kopienas sektoriāliem instrumentiem, šie 
instrumenti ir prioritāri.

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

Grozījums Nr. 22
17. panta 7.a punkts (jauns)

7a) uz augstāko izglītību;

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 

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.

Grozījums Nr. 23
18. panta 1. punkta b)apakšpunkts

b) uz azartspēļu aktivitātēm, kuras saistītas 
ar naudas likmēm, tostarp loterijām un 
derībām;

svītrots

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 
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directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Grozījums Nr. 24
40. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) azartspēļu aktivitātes, kas saistītas ar 
naudas likmēm, tostarp loterijas un derību 
darījumi, ņemot vērā Komisijas ziņojumu 
un plašās ieinteresēto pušu konsultācijas;

svītrots

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)



AD\565137LV.doc PE 353.526v03-0020/20

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikums par  
pakalpojumiem iekšējā tirgu

Atsauces COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)
Atbildīgā komiteja IMCO
Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
CULT
12.2.2004

Ciešāka sadarbība
Atzinuma sagatavotājs(-a)

Iecelšanas datums
Marie-Hélène Descamps
27.10.2004

Izskatīšana komitejā 25.11.2004 1.2.2005 14.3.2005
Grozījumu pieņemšanas datums 21.4.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

29
2
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, 
Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dickutė, V?ra 
Flasarov?, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy 
Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis 
Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, 
Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, 
Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Ivo Belet, Michael Cramer, Ignasi Guardans Cambó, András Gyürk, 
Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Nina Škottová, Witold Tomczak

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā


	565137lv.doc

