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SHORT JUSTIFICATION

The Service sector in the Community today accounts for almost 70% of GDP and the vast 
majority of work places. At the same time, it is a sector with a huge growth potential also 
attaining the goals of the Lisbon agenda. It is therefore regrettable that now, a full decade 
after the envisaged completion of the internal market, we are far from completing a single 
European market for services. Service providers often find their access to markets in other 
Member States blocked by complex and often incomprehensible formalities, duplication of 
requirements and disproportionate national restrictions. Innovative companies – and 
particularly SMEs – are limited in their expansion possibilities. And consumers on their part 
suffer from high prices and a lack of real choice.

Creating an Internal Market for Services is about enhancing flexibility in the economy, 
fostering competitiveness, and creating welfare and jobs.

While some sectors of the service industries (telecommunications, audiovisual & financial 
services, etc) are already covered by specific Directives, the remaining ones are both so 
diverse and so dynamic in their nature that they cannot be specifically defined. Hence the 
choice of a framework Directive as legal instrument is a good one. However, the 
heterogeneity and the resulting broadness of scope of the proposed framework Directive also 
creates some problems of definition, of unclarity as regards the scope, of unintended side-
effects to minor sectors, and of the inevitable needs for special provisions and exceptions to 
the rules. In the interest of good lawmaking as well as the functioning of the proposed 
Directive, it is important that these definitions and delimitations are made as clear as possible.

The proposal builds on the “country of origin”- principle whereby a product (or in this case: a 
service) provided lawfully in one Member State shall not be subject to restrictions of another 
Member State to the extent that this would lead to an unjustified trade barrier. This principle 
is crucial to the functioning of the internal market and should therefore be clearly defined by 
the directive, which is currently not the case. The principle should not be devalued by 
derogations despite the broad scope of the proposal. Needless to say, this requires effective 
administrative co-operation between Member State authorities in order to ensure effective 
supervision and consumer protection. At the same time excessive burdens on service 
providers must be avoided. The Community has already taken many steps to facilitate 
administrative co-operation across borders and reduce the bulk of “red tape” (i.e. through the 
promotion of e-Government services), and the proposal contains additional initiatives aimed 
at making administration simpler and more efficient. All these initiatives are welcomed by 
your draftsman. However, more could be done by introducing harmonised European forms for 
attestations and certificates as well as EU-wide databases containing information on 
established service providers, enabling authorities to have, via e-Government services, a 
better control.

No Member State can be forced under this Directive to liberalise or privatise additional public 
services.

Although this is the case, misunderstandings have arisen about the impact of liberalisation on 
workers’ rights and on sensitive sectors such as health-related services. It could therefore be 
of some value to clarify what the proposed measure is not and does not do.
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Your draftsman proposes a clause specifying that "the directive does not affect measures 
taken at community or national level, in order to promote cultural and linguistic diversity and 
to ensure the defence of pluralism "

Firstly, the proposed Directive does not reduce workers’ rights or otherwise facilitate “social 
dumping”. Any posting of workers to another Member State must respect that Member State’s 
employment conditions including minimum wages, working hours, and holiday rules.

Secondly, the proposed Directive does not prevent the recipient Member State from defining 
and enforcing relevant national standards. It could still carry out spot checks and demand all 
relevant information from the company which has posted workers there or from the relevant 
authorities in the country of origin. After all, the all-embracing approach with regards to 
clearly defined exceptions by the European Court of Justice is welcomed by your draftsman.
It is a precondition for the completion of the Single Market.

Finally, we assume that the "Country of Origin Principle" will apply for the authorisation 
procedures of a service in the recipient countries but that the control of the modalities under 
which a service is provided will still be governed by the laws of the recipient countries.

In order to make this approach applicable to all member states and to all sectors, one possible 
approach could be the phasing in of the country of origin principle in certain sensitive issues 
with clearly fixed deadlines in order to allow that mechanisms of administrative cooperation 
are solidly established.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub lisada vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1 a (uus)

1 a) Konkurentsivõimeline teenuste turg on 
ELi majanduskasvu ja tööhõive 
edendamise põhialus. Praegu on mitmed 
siseturu tõkked paljudele 
teenindusettevõtetele, eriti VKEdele 
takistuseks üle riigipiiride laienemisel ja 
siseturust täiel määral kasu saamisel. See 
ei ohusta mitte ainult ELi 
teenusepakkujate, vaid ka üha enam 
kõrgekvaliteedilistele teenustele toetuva 

  
1 OJ C ... /Not yet published in OJ.
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tööstuse ülemaailmset konkurentsivõimet.
Lisaks tagaks mittediskrimineeriv turg, kus 
liikmesriikidel on kohustused kõrvaldada 
piirangud piiriüleste teenuste kasutamiselt, 
koos suuremate läbipaistvuse ja teavitamise 
nõuetega teenuseosutajatele, Euroopa 
tarbijatele madalamate hindadega paremad 
teenused, säilitades nende õigused teenuse 
kasutajatena.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

7) Oluline on tähtsustada 
kutseorganisatsioonide ja kutseühingute 
tähtsust teenuste osutamise reguleerimisel ja 
kutse-eeskirjade arendamisel.

7) Oluline on tunnustada 
kutseorganisatsioonide ja kutseühingute 
tähtsust teenuste osutamise reguleerimisel ja 
kutse-eeskirjade arendamisel, kuid need 
rollid ei tohi takistada suuremat ettevõtjate 
vahelist konkurentsi.

Justification

It is important to stress that the basic aim of the directive is to increase competition, even if 
special circumstances are recognised.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Käesolev direktiiv ei käsitle üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
rahastamist ega kehti liikmesriikidele 
antava abi kavade suhtes, eelkõige 
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ning 
audiovisuaalses ja kultuurisektoris, mille 
suhtes kehtivad EÜ asutamislepingu VI 
jaotise I peatükis toodud 
konkurentsieeskirjad.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 7 b (uus)

7 b) Euroopas, kus soovitakse saavutada 
konkurentsivõimet, on vajadus luua 
võimalused elukestvaks õppeks erasektoris 
ja vältida selle takistusi.
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Justification

In order to achieve the objectives of the Lisbon Strategy, a strong boost needs to be given to 
lifelong learning for professionals.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7 c (uus)

7 c) Mis puutub üldist huvi pakkuvatesse 
teenustesse, siis käesolev direktiiv hõlmab 
vaid üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid, st majandusliku iseloomuga 
teenuseid. Lisaks on teatavad üldist 
majandushuvi pakkuvad (näiteks 
transpordi valdkonda kuuluvad) teenused 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
jäetud. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust kooskõlas 
ühenduse õigusaktidega määrata, millised 
teenused nende arvates kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste alla, 
kuidas neid teenuseid korraldada ja 
milliseid kohustusi nad järgima peavad.
Käesolev direktiiv ei ole komisjoni 
üldhuviteenuste valge raamatu järelmeede.

Justification

This directive does not apply to public services.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 12

12) Kuna transporditeenused on juba kaetud 
mitmete ühenduse vastava valdkonna 
õigusaktidega, tuleks need jätta käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja ulatuses, 
mis on reguleeritud muude 
asutamislepingu artikli 71 ning artikli 80 
lõike 2 alusel vastu võetud ühenduse 
õigusaktidega. Siiski kohaldub käesolev 
direktiiv  transpordialaste eriõigusaktidega 
reguleerimata teenustele nagu
sularahavedu või surnukeha transport.

12) Kuna transporditeenused on juba kaetud 
mitmete ühenduse vastava valdkonna 
õigusaktidega, tuleks need jätta välja 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast. Siiski 
kohaldub käesolev direktiiv  sularahaveole
ja surnukeha transpordile, kuna selles 
valdkonnas on tõstatunud siseturu 
probleemid.

Justification

It should be clear what kinds of transport are excluded from the scope of the Directive. Simply 
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stating “to the extent that they are governed by other Community instruments” is less than 
accurate. Since the Commission does not wish to include the transport sector as a whole, it is 
more logical to exclude it as a whole. Otherwise this sector will be governed by unnecessarily 
complex rules with transport under 3.5 tons falling under the application of the current 
Directive and transport over 3.5 tons falling under other Community rules, which again could 
lead to unfair competition.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 13

13) Juba on loodud märkimisväärsel arvul 
teenuseid puudutavaid ühenduse õigusakte, 
eelkõige reguleeritud kutsealadel, 
postiteenuste osas, teleringhäälingu 
edastamise, reisimise, puhkuste ja 
pakettreiside osas. Teenuste suhtes on 
kohaldatavad ka teistsugused instrumendid, 
mis ei puuduta kindlaid teenuste 
kategooriaid, näiteks neid, mis seonduvad 
tarbijakaitsega. Käesolev direktiiv aitab 
rajada ning täiendada ühenduse õigustikku.
Kui teenus on reguleeritud ühe või enama 
ühenduse instrumendiga, siis kohaldatakse 
nii käesolevat direktiivi kui teisi 
instrumente, lisades ühe poolt kehtestatud 
nõuded teistele. Vastavalt sellele tuleks 
kehtestada sobivad sätted, sealhulgas 
erandite tegemiseks, et hoida ära 
kokkusobimatus ja tagada kooskõla kõikide 
ühenduse instrumentide vahel.

13) Juba on loodud märkimisväärsel arvul 
teenuseid puudutavaid ühenduse õigusakte, 
eelkõige reguleeritud kutsealadel, 
postiteenuste osas, teleringhäälingu 
edastamise, reisimise, puhkuste ja 
pakettreiside osas. Teenuste suhtes on 
kohaldatavad ka teistsugused instrumendid, 
mis ei puuduta kindlaid teenuste 
kategooriaid, näiteks neid, mis seonduvad 
tarbijakaitsega. Käesolev direktiiv aitab 
rajada ning täiendada ühenduse õigustikku.
Kui teenus on reguleeritud ühe või enama 
ühenduse instrumendiga, siis kohaldatakse 
nii käesolevat direktiivi kui teisi 
instrumente, lisades ühe poolt kehtestatud 
nõuded teistele. Vastavalt sellele tuleks 
kehtestada sobivad sätted, sealhulgas 
erandite tegemiseks, et hoida ära 
kokkusobimatus ja tagada kooskõla kõikide 
ühenduse instrumentide vahel.

Käesolev direktiiv ei avalda mõju ühelegi 
olemasolevale ühenduse instrumendile või 
instrumentide võimalikule läbivaatamisele 
ühenduse poolt ega nende reguleerimisala 
muutmisele või ühenduse ühtlustamise 
tasemele.

Justification

It should be made clear that the Services Directive affects neither existing directives or 
regulations nor any future changes thereof.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 16 a (uus)

16 a) Samuti ei ole direktiiv kohaldatav 
nendele kutsealadele ega ametitele, mis on 
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alaliselt või ajutiselt seotud avaliku võimu 
teostamisega ning on seetõttu käsitletavad 
EÜ asutamislepingu artiklis 45 sätestatud 
eranditena.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 19 a (uus)

19 a) Vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu 
pretsendendiõigusele on teenuste 
osutamisvabaduse nõude ja 
asutamisvabaduse nõude määratlemisel 
otsustav asjaolu see, kas turul osaleja on 
etableeritud selles liikmesriigis, kus ta 
vastavat teenust osutab. Kui ettevõtja on 
etableeritud selles liikmesriigis, kus ta 
teenust osutab, siis on tegemist 
asutamisvabaduse nõudega. Teisalt, kui 
turul osaleja ei ole etableeritud selles 
liikmesriigis, kus teenust saadakse, on ta 
piiriülene teenusepakkuja, kel on õigus 
nõuda teenuste osutamisvabadust.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 27 a (uus)

27 a) Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale 
on rahvatervise, tarbijakaitse, loomade 
tervise ja linnakeskkonna eesmärgid 
avalikkuse huvi peamised põhjused, mis 
võivad õigustada loa andmise süsteemide ja 
muude piirangute rakendamist tervishoiu-
või sotsiaalteenuste valdkonnas. Siiski ei 
tohi sellised lubade andmise skeemid või 
piirangud olla diskrimineerivad taotleja 
päritoluriigi suhtes ega olla sõnastatud 
viisil, millega takistatakse liikmesriikide 
nõudmistega kooskõlas olevate piiriüleste 
teenuste osutamist. Lisaks tuleb alati 
järgida vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 28

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
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saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
analoograadiosageduste eraldamise või
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem, kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 
korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu.
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem, kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 
korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu.
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

Justification

Rules regarding the award of radio frequencies is already dealt with within the community 
framework for electronic communications services and networks, and associated facilities and 
services. The Telecom package is excluded from the scope of the Services Directive. This 
should also apply with respect to the award of radio frequencies.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 29

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

29) Ülekaalukate avaliku huviga seotud 
põhjustena, millele käesoleva direktiivi 
teatud ühtlustamist käsitlevates sätetes 
viidatakse ja mida tunnustab Euroopa 
Kohus, on eelkõige seotud avaliku korra, 
julgeoleku ja rahvatervisega, sotsiaal- ja 
kultuuripoliitikaga, tarbijate, teenuse 
saajate, töötajate, keskkonna, sh
linnakeskkonna, loomade tervise ja 
intellektuaalse omandi kaitsega ning 
riikliku ajaloolise ja kunstilise pärandi 
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säilitamisega.

Justification

ECJ case law should be taken in its entirety, including social policy and cultural policy.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 33 a (uus)

33 a) Vastastikuse hindamise menetluse 
tulemus on erinev sõltuvalt tegevuste 
olemusest ja asjakohasest avalikust huvist.
Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele tuleks eriti rahvatervise 
või sotsiaalpoliitika eesmärkide 
saavutamiseks kohaldatavate nõuete osas
läbiviidavat vastastikust hindamist 
üksikasjalikult põhjendada.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 34

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

34) Läbivaatamisele kuuluvate nõuete seas 
on kaablioperaatoritele kohaldatavad nn 
"must carry" reeglid, mis mõjutavad tema 
valikuvabadust, juurdepääsu programmidele 
ja vastuvõtja valikut, kehtestades 
vahendusteenuse pakkujale kohustuse tagada 
juurdepääs teatud teenustele, mida teatud 
teenuseosutajad pakuvad.

Justification

"Must carry" rules are already covered by Directive 2002/22/EC (Universal Service). Since 
"must carry" rules serve to safeguard cultural diversity and media pluralism they should not 
be affected by the Services Directive.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 35
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35) Asjakohane on käesoleva direktiivi 
asutamisvabadust puudutavate sätete 
kohaldamine vaid selles ulatuses, et 
asjassepuutuvad tegevused on konkurentsile 
avatud ning ei sunni liikmesriike 
olemasolevaid monopole, eeskätt loteriid, 
keelustama või teatavaid sektoreid 
erastama.

35) Asjakohane on käesoleva direktiivi 
asutamisvabadust puudutavate sätete 
kohaldamine vaid selles ulatuses, et 
asjassepuutuvad tegevused on konkurentsile 
avatud ning ei sunni liikmesriike üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
liberaliseerima, selliseid teenuseid 
osutavaid riigiettevõtteid erastama või 
olemasolevaid monopole, eeskätt loteriid ja 
teatavaid jaotuskette keelustama;

Justification

This directive does not apply to public services.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 38 a (uus)

38 a) Päritoluriigiks oleva liikmesriigi 
pädevate ametiasutuste järelevalvekohustus 
ei nõua, et päritoluriigi ametiasutused 
peaksid sihtriigi territooriumil ise 
ülevaatusi ja kontrolle läbi viima. Neid 
kontrolle ja ülevaatusi viivad läbi sihtriigi 
ametiasutused kooskõlas vastastikuse 
haldusabi andmise nõuete ja käesoleva 
direktiivi toel loodud partnerlustega, 
sealhulgas elektroonilises koostöös 
liikmesriikide ametiasutuste vahel.

Justification

Requires clarification.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 41 a (uus)

41 a) Direktiiviga 96/71/EÜ reguleeritud 
küsimustes päritoluriigi põhimõtte 
väljajätmine hõlmab liikmesriikide, kus 
teenust pakutakse, õigust teha kindlaks 
töösuhte olemasolu ning erinevus 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja töötajate, 
sealhulgas "teeseldud füüsilisest isikust 
ettevõtjate" vahel. Sellega seoses on 
vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele asutamislepingu artikli 
39 kohase töösuhte peamiseks tunnuseks 
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asjaolu, et isik pakub teatud ajaperioodi 
vältel teise isiku juhtimisel sellele isikule 
teenuseid, mille eest teenuse pakkuja saab 
tasu; igasugust tegevust, mida isik teeb 
väljaspool alluvussuhet, tuleb käsitada 
füüsilisest isikust ettevõtjana tehtud tööna 
vastavalt asutamislepingu artiklitele 43 ja 
49.

Justification

This recital clarifies the scope of the derogation in article 17§5 concerning the posting of 
workers.

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 47 a (uus)

47 a) Päritoluriigi põhimõtte kohaldamist 
tervishoiusektoris tuleb piirata eriti 
seetõttu, et paljude tervishoiuteenuste 
puhul nõutakse etableerimist liikmesriigis, 
kus teenust osutatakse, ning seepärast ei 
saa nende teenuste osas kohaldada 
päritoluriigi põhimõtet. Lisaks kehtivad 
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamisel 
olulised ja üldised päritoluriigi põhimõtte 
erandid, näiteks kutsekvalifikatsiooni ja 
hügieeninõuetega seonduvalt. Lisaks on 
avaliku julgeoleku tagamiseks tähtis, et 
liikmesriigid säilitavad võimaluse sekkuda 
igal üksikjuhtumil eraldi.  

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 57 a (uus)

57 a) Kuna ajutistele töötajatele 
kohaldatavad tingimused on sätestatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikes 9, siis ei 
kohaldata neile käesolevas direktiivis 
sätestatud päritoluriigi põhimõtet. Lisaks 
on välja arvatud ka tingimused töötajate 
vahendamisele, sealhulgas tingimused 
ajutise tööjõu vahendamise agentuuride 
pakutavate töötajate vahendamisele, mis 
tähendab, et vastuvõtva liikmesriigi 
kehtestatud piiranguid või keelde saab 
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kohaldada muuhulgas vahendatud 
töötajate puhul, seades piiranguid näiteks 
ajutise töö kestusele jmt.

Justification

This recital clarifies the scope of the provisions concerning the posting of workers.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 59 a (uus)

59 a) Liikmesriigi, kus teenust osutatakse, 
ametiasutustele deklaratsiooni esitamise 
nõude keelustamine ainult takistab 
liikmesriigil nõuda süstemaatilist 
eeldeklaratsioonide esitamist igal töötaja 
teise riiki saatmisel ja ei takista neil 
nõudmast, et teenuseosutajad esitaks 
deklaratsioone või täidaks näidisvorme 
tööle võtmisega seonduvate spetsiifiliste 
kohustuste kohta, nagu näiteks 
näidisvormid puhkusetasude fondidesse 
tehtavate osamaksete kohta, eeldusel, et 
taolisi deklaratsioone saab esitada pärast 
teenuse pakkumise alustamist.  

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 59 b (uus)

59 b) Direktiiv takistab liikmesriikidel 
nõuda, et  teenuseosutajad, kes lähetavad 
töötajaid nende territooriumile, saadaksid 
süstemaatiliselt kõik tavaliselt ettevõtte 
tegevuskohas hoitavad tööle võtmist 
puudutavad dokumendid nende 
territooriumile ja säilitaksid neid seal;
siiski ei kohaldata käesolevat direktiivi 
dokumentide kohta, mis luuakse ja hoitakse 
töökohal igapäevase töö käigus, nagu 
näiteks tööajatabelid, see ei takista ka 
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutustel 
nõuda otse teenuseosutajatelt dokumentide 
esitamist ülevaatuseks või kontrolliks või 
kohaldada sundi selle nõude mittetäitmise 
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korral.

Justification

It is important to clarify that Article 24 (2) does not prevent the host MS from obliging the 
service provider or his workers to  present as quickly as possible the documents with 
information mentioned under Article 24 (2)  (a) to (f) if requested by the competent authority 
of the host country.

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 60 a (uus)

60 a) Töötajate lähetamise nõudeid 
kohaldatakse ka kolmandate riikide 
kodanike lähetamisel.

Justification

It is necessary to clarify that requirements concerning the posting of workers also apply in 
case of posting of third country nationals.

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 66 a (uus)

66 a) Liikmesriikide vaheline tõhusa 
koostöö eeltingimus on hästitoimiv 
elektrooniline infosüsteem, nagu on IDA, 
et võimaldada pädevatel ametiasutustel 
hõlpsasti määratleda oma olulised 
koostööpartnerid teistes liikmesriikides 
ning vahetada tõhusalt teavet, samuti 
vahetada kiiresti ja usaldusväärselt 
dokumente ning tõendusmaterjali.
Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
edendama meetmeid, eriti kokkuleppeid ja 
eeskirju Euroopa tasandil, et luua õiguslik 
raamistik halduskaasuste tunnustamiseks 
ja täitmiseks.

Justification

Muudatusettepanek 24
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Põhjendus 71 a (uus)

71 a) Ühendus võib eriti võtta õiguslikke 
meetmeid, et kohustada liikmesriike tegema 
tõhusat koostööd piiriülese teabevahetuse 
ja kontrolli haldusküsimustes. Ühendus 
võib võtta meetmeid, et vältida 
mitmekordset kontrolli või järelevalvet ning 
dokumenteerimist.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 1

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

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

Käesolev direktiiv ei puuduta 
majandushuvi pakkuvate teenuste 
liberaliseerimist ega selliseid teenuseid 
osutavate riiklike organisatsioonide 
erastamist. Direktiiv ei piira ka ühenduse 
konkurentsi ja abi puudutavate sätete 
kohaldamist.
Käesolev direktiiv ei käsitle ei teenust 
osutavate monopolide kaotamist ega 
liikmesriikide antavat abi, mida käsitlevad 
asutamislepingus kehtestatud konkurentsi 
puudutavad sätted.
Käesolev direktiiv ei mõjuta ühenduse või 
riiklikul tasandil võetud meetmeid 
kultuurilise või keelelise mitmekesisuse või 
meediakanalite paljususe kaitseks või 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 lõike 2 punkt a

a) finantsteenused, mis on määratletud 
direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punktis b;

a) panga-, krediidi-, kindlustus-, ameti- ja 
personaalpensioni, investeerimis- või 
makseteenused;

Justification

Financial services are excluded from the scope of the Directive. However, it is important that 
it is clear exactly what the term "financial services" includes.
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Muudatusettepanek 27
Artikli 2 lõike 2 punkt c

c) transporditeenused, mis on reguleeritud 
muude ühenduse õigusaktidega, mille 
õiguslik alus on asutamislepingu artikkel 
71 või artikli 80 lõige 2.

c) transporditeenused, välja arvatud 
surnukeha transport ja sularahavedu, 
tingimusel, et järgitakse siseriiklikke 
ohutus- ja hügieeninõudeid;

Muudatusettepanek 28
Artikli 2 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) energiateenused, mis on reguleeritud 
muude ühenduse õigusaktidega;

Justification

In order to avoid legal uncertainty, activities covered by the gas and electricity directives 
should not fall under this directive.

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõike 2 punkt c b (uus)

c b) hasartmängudega seotud tegevus;

Justification

Gambling is not an EU competence and should not be covered by this directive.

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 lõike 2 punkt c c (uus)

c c) üldhuviteenused;

Justification

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 lõike 2 punkt c d (uus)

c d) tegevused, mis on määratletud 
asutamislepingu artiklis 45 ja mis on kasvõi 
mingil määral seotud avaliku võimu 
teostamisega;
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Justification

The scope of this directive should not include activities covered by Article 45 of the Treaty, 
which stipulates that freedom of establishment does not apply to activities connected with the 
exercise of official authority, with these being regulated by the Member States in accordance 
with the principle of subsidiarity.

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 lõike 2 punkt c e (uus)

c e) üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused;

Justification

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive.

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 punkt 3

3) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
maksustamise valdkonnas, välja arvatud 
artiklid 14 ja 16 sel määral, et seal 
määratletud piirangud ei ole sätestatud 
maksude ühtlustamist puudutavates 
ühenduse õigusaktides.

3) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
maksustamise valdkonnas.

Justification

The proposed version of the Article 2 par. 3 suggests that the Commission considers levying 
taxes as a burden to the free movement of services. I do not agree with this starting point and 
on the contrary I am convinced that the tax competition represents an important impetus for 
the development of the free movement of services. The consequence of the proposed 
formulation would be that only the country of origin would have the right to levy taxes.
Therefore it would be better to exclude taxation in general.

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõige 2

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

Käesolev direktiiv ei piira muude 
konkreetseid teenuseid reguleerivate 
ühenduse õigusaktide kohaldamist.
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Justification

The Directive, in its current drafting, applies to the major part of the gas activity chain 
(supply, distribution, construction and operation of infrastructures as well as to other related 
services).
It is therefore crucial that the Directive takes into account and is reconciled with the pre-
existing and specific EU rules applicable to the energy sector which have been elaborated at 
length on the basis of the specificities of this sector and ensure a balance between all the 
interests.

It is of the essence to prioritize the specific rules of the sectorial directives.

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

Ühenduse õigusaktid, mis reguleerivad 
asutamisvabadust ja teenuste osutamise 
vabadust siseturu teatud valdkondades või 
kutsealadel, on käesoleva direktiivi suhtes 
ülimuslikud.

Muudatusettepanek 36
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Käesolevat direktiivi ei või mingil moel 
tõlgendada  liikmesriikides ja põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhiõiguste teostamise 
mõjutamisena.

Justification

This directive should not inhibit the legal guarantee of fundamental rights, including the right 
or freedom to collective action.

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 punkt 10

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

kustutatud



AD\565442ET.doc 19/30 PE 350.237v02-00

ET

Justification

Hospital care should be mentioned only in connection with reimbursement claims (Article 
23).

Muudatusettepanek 38
Artikli 5 lõige 3

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

3. Lõige 2 ei kehti dokumentide puhul, 
millele on viidatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi../../EÜ erialase 
kvalifikatsiooni tunnustamise kohta artiklis 
46, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ, 
milles käsitletakse ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamist1 artikli 45 lõikes 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 90/5/EÜ, 
millega hõlbustatakse alalist tegutsemist 
advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui 
see, kus omandati kutsekvalifikatsioon2 

artikli 3 lõikes 2.
-----------
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114, muudetud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2004 (ELT 
L 326, 29.10.2004, lk 17.)
2 ELT L 77, 14.3.1998, lk 36, muudetud 2003. 
aasta ühinemislepinguga.

Justification

.

Muudatusettepanek 39
Artikli 5 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid võtavad vajadusel 
kasutusele ühtlustatud Euroopa 
näidisvormid, mis oleksid samaväärsed 
tunnistuste, tõendite või muude ettevõttega 
seotud dokumentidega.
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Justification

The development of an harmonised European form will contribute to co-operation between 
supervising authorities in the country of origin and the host country. However, given that the 
procedures are very different between Member State legal systems and that the objective is 
not to harmonise them, the development of an harmonised European form would be feasible 
only in  limited cases.

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõige 1

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembril 2008. aastal on teenusteosutajal 
võimalik järgnevad menetlused ja 
formaalsused täita ühtses kontaktpunktis:

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembril 2008. aastal on teenusteosutajal 
võimalik järgnevad menetlused ja 
formaalsused täita ühtses kontaktpunktis,
mis asub kas tema päritoluriigis või 
liikmesriigis, kus teenust osutatakse, ja 
mille võib valida teenuseosutaja:

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

Ühtsete kontaktpunktide määramine 
liikmesriikides ei mõjuta kohustuste 
jaotumist liikmesriikides.

Justification

Muudatusettepanek 42
Artikli 7 lõike 1 punkt a

a) teenuseosutajatele nende territooriumil 
kehtivad nõuded, eriti nõuded, mis 
puudutavad teenuse pakkumise alustamist ja 
teostamist käsitlevaid menetlusi ja 
formaalsusi;

a) teenuseosutajatele nende territooriumil 
kehtivad nõudmised, eriti nõudmised, mis 
puudutavad sotsiaalseid, tööalaseid ning 
ametiühingualaseid õigusi, keskkonna- ja 
tarbijakaitse küsimusi kui ka neid 
nõudmisi, mis puudutavad teenuse 
pakkumise alustamist ja teostamist 
käsitlevaid menetlusi ja formaalsusi;

Justification

The single points of contact should provide this information to ensure that service providers 
have access to the applicable collective agreements, social legislation, environmental rules 
and consumer protection systems.
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Muudatusettepanek 43
Artikli 8 lõige 2

2. Lõiget 1 ei kohaldata ruumide kontrolliks, 
kus teenust pakutakse, teenuseosutaja poolt 
kasutatava varustuse kontrolliks ega 
teenuseosutaja võimekuse füüsiliseks 
kontrolliks.

2. Lõiget 1 ei kohaldata ruumide kontrolliks, 
kus teenust pakutakse, teenuseosutaja poolt 
kasutatava varustuse kontrolliks ega 
teenuseosutaja võimekuse füüsiliseks 
kontrolliks, kuid liikmesriigid tagavad, et 
kõik sellised kontrolli ja tunnustamise 
menetlused on lihtsad, üheselt mõistetavad 
ja mittediskrimineerivad.

Justification

Inspection and certification procedures should not be burdensome for the service provider 
and should not be used as a means of discriminating against service providers from another 
Member State.

Muudatusettepanek 44
Artikli 9 lõike 1 punkt a

a) loa andmise süsteem ei tohi 
diskrimineerida käsitletavat teenuseosutajat;

a) loa andmise süsteem ei tohi 
diskrimineerida käsitletavat teenuseosutajat 
kohalike teenuseosutajatega võrreldes ja 
tunnustada tuleb teenuseosutaja 
päritoluriigi vastavat loa andmise süsteemi;

Justification

It should be made clearer that the aim is to create a level playing field for domestic and 
foreign service providers.

Muudatusettepanek 45
Artikli 10 lõige 5

5. Luba antakse niipea, kui asjakohase 
uurimise tulemusel on kindlaks tehtud, et loa 
saamiseks vajalikud tingimused on täidetud.

5. Luba antakse niipea, kui asjakohase 
uurimise tulemusel on kindlaks tehtud, et loa 
saamiseks vajalikud tingimused on täidetud, 
ja selle võib tühistada üksnes loa andnud 
asutus.

Muudatusettepanek 46
Artikli 16 lõike 1 teine lõik
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Lõige 1 käsitleb riiklikke õigusnorme 
teenuste osutamise tegevuse alustamise ja 
sellel alal tegutsemise kohta, eelkõige neid 
nõudeid, mis reguleerivad teenuseosutaja 
käitumist, teenuse kvaliteeti või sisu, 
reklaamimist, lepinguid ning 
teenuseosutaja vastutust.

Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
teenuse osutamise tegevuse alustamise ja 
sellel alal tegutsemise loa andmisel.
Vastuvõtjariigis osutatavaid teenuseid 
reguleerivad edasi vastuvõtjariigi 
õigusnormid ning järelevalvet selle üle 
teostab vastvõtjariik küsimustes, mis 
puudutavad rahvatervist, ohutust ja 
turvalisust, kuni need on 
proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 47
Artikli 16 lõike 3 sissejuhatus

3. Liikmesriigid ei sea nende territooriumil 
teenuse osutamise tegevuse alustamise ja 
teostamise tingimuseks diskrimineerivatele 
nõuetele vastamist, mis põhinevad kas 
otseselt või kaudselt rahvusel või 
registrijärgsel asukohal.

3. Liikmesriigid ei tohi kooskõlastatud 
valdkonda kuuluvatel põhjustel piirata 
teenuse osutamise vabadust juhul, kui 
teenuseosutaja on etableeritud mõnes muus 
liikmesriigis, eriti esitades mõnda 
järgnevatest nõuetest:

Liikmesriigid ei tohi kooskõlastatud 
valdkonda kuuluvatel põhjustel piirata 
teenuse osutamise vabadust juhul, kui 
teenuseosutaja on etableeritud mõnes muus 
liikmesriigis, eriti esitades mõnda 
järgnevatest nõuetest:

Järgnevad nõuded on seetõttu keelatud:

Muudatusettepanek 48
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Teenuste direktiivi rakendamine kahes 

järgus
1) Välja arvatud käesolevas osas toodud 
sätete puhul, jõustub päritoluriigi põhimõte 
kahes järgus.
2) Hiljuti registreeritud  ja reguleerimata 
kutsealasid puudutavate teenuste puhul 
kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklit 
45.
3) Nende teenuste puhul, mis on 
liikmesriikides karmimalt reguleeritud 
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näiteks seetõttu, et siseriiklikul tasandil 
teenuseosutajatelt nõutakse praegu teatud 
teenuse osutamise loa saamiseks pikemat 
õppeperioodi, erilisi eksameid või 
tunnistusi, võib nõukogu mitte hiljem kui 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval 
anda nõusoleku kahe, vastavalt viie- (A-
rühm) ja kümneaastase (B-rühm) 
üleminekuperioodi sisseviimisega, mille 
jooksul peab ka nende teenuste osas 
jõustama käesoleva direktiivi.
4) Nõukogu jagab lõikes 3 nimetatud 
teenused kahte rühma (A ja B). A-rühma 
teenuste osas (leebemalt reguleeritud 
tegevusalad) ei ületa üleminekuaeg viit 
aastat ja B- rühma teenuste osas ei ületa 
see kümmet aastat artiklis 45 määratud 
kuupäevast.
Üleminekuperioodi ei tule, kui nõukogul ei 
õnnestu määratleda lõigetes 3 ja 4 
nimetatud rühmi enne artiklis 45 määratud 
kuupäeva.

Muudatusettepanek 49
Artikli 17 lõiked 2–4

2) elektri jaotamise teenused Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 2 punkti 5 tähenduses;

2) elektri edastamise, jaotamise ja tarnimise 
teenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 punkti 5 
tähenduses;

3) gaasi jaotamise teenused Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 2 punkti 5 tähenduses;

3) gaasi edastamise, jaotamise, tarnimise, 
hoidmise ja veeldatud maagaasi teenused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 2 punkti 5 tähenduses;

3) veejaotusteenused; 4) vee võtmise, jaotamise, varustuse ja 
puhastamise teenused;

Justification

In the proposal the derogation from the country of origin principle only concerns the 
distribution of gas. There is no objective justification to such a limited derogation : Directive 
2003/55/EC which applies to all gas activity in the EU, encompasses indeed the transmission, 
distribution, supply and storage of natural gas according to its Article 1. Consequently, it is 
appropriate to extend the initial derogation to the above-mentioned gas activities in order to 
treat them on an equal basis and thus to avoid to having two different legal regimes for 
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unjustified reasons.

Muudatusettepanek 50
Artikli 17 lõige 6 a (uus)

6 a) reguleeritud kutsealade töötajad, kes 
teostavad avalikku võimu või selle 
täitmiseks vajalikke abiülesandeid;

Justification

It must be specified that the general derogation from the country of origin principle applies to 
regulated professions in the exercise of their official authority mission, and also to all the acts 
intrinsic to that mission.

Muudatusettepanek 51
Artikli 18 lõike 1 punkt b

b) hasartmängud, mille hulka kuuluvad 
rahalise panusega õnnemängud, kaasa 
arvatud loteriid ja kihlvedude sõlmimised;

kustutatud

Justification

There are no grounds for excluding gambling activities.

Muudatusettepanek 52
Artikli 23 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et ei keelduta loa 
andmisest mõnes teises liikmesriigis saadud 
haiglaravi kulude hüvitamiseks nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
nimetatud ravi kuulub selle liikmesriigi 
õigusaktidega, mille sotsiaalkindlustuse
alla haige kuulub, määratud soodustuste 
hulka ja kui sellist ravi ei saa haigele anda 
sellise aja jooksul, mis meditsiinilisest 
seisukohast vastab tema tervise 
hetkeseisukorrale ja haiguse tõenäolisele 
arengule.

2. Luba haiglaravi hüvitamiseks antakse 
kooskõlas määruse (EMÜ) nr 1408/71 
artikliga 22 ja määruse (EÜ) nr 883/2004 
artikliga 20. Haiglaravi tähendab igasugust 
meditsiinilist ravi, mida osutatakse selle 
liikmesriigi, kus patsient on kindlustatud,  
haiglas, kusjuures asutuse nimi, korraldus 
ja rahastamine ei ole olulised sellise ravi 
haiglaravi alla liigitamiseks.

Justification

Muudatusettepanek 53
Artikli 24 lõike 1 teine lõik
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Siiski ei või vastuvõttev liikmesriik esitada 
teenuseosutajale või lähetatud töötajale 
seoses artikli 17 punktis 5 toodud 
küsimustega ühtegi järgnevat nõuet:

Siiski ei või vastuvõttev liikmesriik esitada 
teenuseosutajale või lähetatud töötajale 
ühtegi nõuet, mis jääb väljapoole direktiivi 
96/71/EÜ nõudeid.

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

Justification

Directive 96/71/EC has proved satisfactory in practice and should hence continue to apply.
Further, in order not to mix the reference to the existing provisions with new obligations for 
holding and providing documentation, it is more relevant to specify the documents to be held 
and the conditions under which they must be provided under Paragraph 2 of this Article.

Muudatusettepanek 54
Artikli 24 lõike 2 esimene lõik

2. Lõikes 1 nimetatud asjaoludel tagab 
päritoluliikmesriik, et teenuseosutaja võtaks 
tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et 
edastada kahe aasta jooksul alates lähetuse 
lõpust nii enda kui ka vastuvõtva liikmesriigi 
pädevatele ametiasutustele järgmine teave:

2. Teenuseosutaja peab kandma endaga 
kaasas isikut tõendavat dokumenti ning 
koopiaid lubadest, mis on vajalikud vastava 
teenuse osutamiseks ning mis on välja 
antud päritoluriigi pädeva ametiasutuse 
poolt. Need dokumendid peavad olema 
teenuse osutamisel alati kaasas.
Teenuseosutaja peab need dokumendid 
esitama nõudmisel vastuvõtva riigi 
pädevale ametiasutusele. Päritoluliikmesriik
tagab, et teenuseosutaja võtaks tarvitusele 
kõik vajalikud meetmed, et edastada kahe 
aasta jooksul alates lähetuse lõpust nii enda 
kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevatele 
ametiasutustele järgmine teave:

a) lähetatud töötaja isikuandmed, a) lähetatud töötaja isikuandmed, 
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b) tema täidetavate tööülesannete olemus, b) tema täidetavate tööülesannete olemus,
c) teenuse saaja kontaktandmed, c) teenuse saaja kontaktandmed,

d) tööle asumise koht, d) tööle asumise koht,
e) lähetuse eeldatavad algus- ja 
lõppkuupäevad,

e) lähetuse eeldatav alguskuupäev ja 
lõppkuupäev (kui teada),

f) lähetatud töötaja tööle võtmise ja 
töötamise tingimused;

f) lähetatud töötaja tööle võtmise ja 
töötamise tingimused;

Justification

If requested by the competent authority of the host country, the provider should be able to 
present the minimum documentation, namely proof of identity and the relevant licenses if any.
The other documentation mentioned should be exchanged electronically (e.g. by IDA or other 
eGovernment services) between national administrations upon request, and it should 
therefore not be compulsory for the provider to carry this at all times.
The end date may not be known or may be indefinite at start of posting.

Muudatusettepanek 55
Artikli 25 lõige 2

2. Lõige 1 ei piira liikmesriikide võimalust 
nõuda kolmandate riikide kodanikelt, kellele 
ei laiene Schengeni lepingu rakendamise 
konventsiooni artiklis 21 sätestatud 
vastastikuse tunnustamise skeem, lühiajalist 
viisat.

2. Lõige 1 ei piira liikmesriikide võimalust 
nõuda kolmandate riikide kodanikelt, kellele 
ei laiene Schengeni lepingu rakendamise 
konventsiooni artiklis 21 sätestatud 
vastastikuse tunnustamise skeem, lühiajalist 
viisat, kuid selle andmisest mujal ELis 
asuvate äriühingute teenistujatele ei tohiks 
põhjendamatult keelduda.

Justification

It is costly and time consuming for a company which wants to bring in people from outside 
the EU to obtain separate work visas and residence permits for each country to which they 
are posting the worker.  It is important, therefore, that third country nationals should not be 
faced with unreasonable restrictions when posted to or from a country which is not party to 
the Schengen Agreement.

Muudatusettepanek 56
Artikli 26 lõike 1 punkt e

e) reguleeritud kutsealade puhul iga 
kutseorganisatsioon või sarnane 
institutsioon, mille juures teenuseosutaja on 

e) reguleeritud kutsealade puhul iga 
kutseorganisatsioon või sarnane 
institutsioon, mille juures teenuseosutaja on 
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registreeritud, kutsenimetus ja liikmesriik, 
kus see kutsenimetus omistati;

registreeritud, registrinumber, kutsenimetus 
ja liikmesriik, kus see kutsenimetus omistati;

Muudatusettepanek 57
Artikli 26 lõike 1 punkt g a (uus)

g a) juhul kui tuleb võtta ametialane 
vastutuskindlustus või esitada teine 
sarnane tagatis, siis artikli 27 esimeses 
lõikes nimetatud informatsioon ja eriti 
üksikasjad kindlustusandja või garandi 
kohta, kutse- ja territooriumialase 
kindlustuse katvuse kohta ja tõendus, et 
kindlustusandjale on tehtud õigeaegsed 
maksed.

Muudatusettepanek 58
Artikli 26 lõige 4 a (uus)

4 a. Et tagada tõhusat järelevalvet ja 
tarbijakaitset, peaksid liikmesriigid 
kasutama ka komisjoni poolt esitatud e-
valitsuse meetmeid.
Kõik piiriüleselt teenuseid pakkuvad 
teenuseosutajad tuleks registreerimisel 
kasutada komisjoni poolt koostatud kogu 
ühenduses kehtivat tüüpvormi.

Justification

Muudatusettepanek 59
Artikli 27 lõige 5

5. Esimese lõike rakendamiseks võib
komisjon kooskõlas artikli 42 lõikes 2 
osutatud menetlusega koostada nimekirja 
teenustest, millel on lõikes 1 nimetatud 
tunnused, ja kehtestada lõikes 1 osutatud 
kindlustuste ja tagatiste jaoks ühtsed näitajad 
selle määratlemiseks, mis on sobiv antud 
riski olemust ja ulatust arvesse võttes.

5. Esimese lõike rakendamiseks koostab
komisjon kooskõlas artikli 42 lõikes 2 
osutatud menetlusega nimekirja teenustest, 
millel on lõikes 1 nimetatud tunnused, ja 
kehtestab lõikes 1 osutatud kindlustuste ja 
tagatiste jaoks ühtsed näitajad selle 
määratlemiseks, mis on sobiv antud riski 
olemust ja ulatust arvesse võttes.



PE 350.237v02-00 28/30 AD\565442ET.doc

ET

Muudatusettepanek 60
Artikli 35 lõike 3 teine lõik

Saades teada teenuseosutaja mistahes
ebaseaduslikust käitumisest või 
konkreetsetest tegudest, mis võivad 
liikmesriigile põhjustada tõsist kahju, 
teavitavad liikmesriigid sellest võimalikult 
kiiresti päritoluliikmesriiki.

Saades teada teenuseosutaja mistahes 
ebaseaduslikust käitumisest või 
konkreetsetest tegudest, mis võivad 
liikmesriigile põhjustada tõsist kahju, 
teavitavad liikmesriigid sellest võimalikult 
kiiresti päritoluliikmesriiki ja 
vastuvõtjaliikmesriiki.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Muudatusettepanek 61
Artikli 36 lõike 2 esimene lõik

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

2. Lõikes 1 nimetatud pädevad 
ametiasutused teostavad päritoluliikmesriigi 
taotlusel tõhusa järelevalve tagamiseks 
vajalikke kontrolle, inspekteerimisi ja 
uurimisi. Seda tehes tegutsevad pädevad 
ametivõimud päritoluliikmesriigis 
sarnastele ametasutustele antud volituste 
ulatuses.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Muudatusettepanek 62
Artikli 37 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud liikmesriigid paluvad 
päritoluliikmesriigil võtta teenuseosutaja 
suhtes tarvitusele meetmed ja esitavad 
selleks asjassepuutuvat teenust puudutava 
informatsiooni ja juhtumi üksikasjad.

2. Lõikes 1 osutatud liikmesriigid paluvad 
päritoluliikmesriigil esitada oma kohene 
arvamus ja esitavad selleks asjassepuutuvat 
teenust puudutava informatsiooni ja juhtumi 
üksikasjad.

Päritoluliikmesriik kontrollib võimalikult 
kiiresti, kas teenuseosutaja toimib seadusega 
kooskõlas, ja kontrollib esitatud fakte.

Päritoluliikmesriik kontrollib võimalikult 
kiiresti, kas teenuseosutaja toimib seadusega 
kooskõlas, ja kontrollib esitatud fakte.
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Päritoluliikmesriik teavitab palve esitanud 
liikmesriiki nii kiiresti kui võimalik 
tarvituselevõetud või kavandatavatest 
meetmetest või põhjustest, miks meetmeid ei 
ole võetud.

Päritoluliikmesriik teavitab palve esitanud 
liikmesriiki nii kiiresti kui võimalik 
meetmetest, mida tuleks 
päritoluliikmesriigis võtta, või põhjustest, 
miks meetmeid ei tuleks võtta.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.
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