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LYHYET PERUSTELUT

Palvelusektori edustaa yhteisössä nykyään lähes 70:tä prosenttia BKT:sta ja suurta 
enemmistöä työpaikoista. Samanaikaisesti se on valtavien kasvumahdollisuuksien aluetta 
myös ajatellen Lissabonin toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Näin ollen on 
valitettavaa, että nyt, täysi vuosikymmen sen jälkeen, kun sisämarkkinoiden piti olla 
todellisuutta, olemme kaukana yhtenäisten eurooppalaisten markkinoiden luomisesta 
palveluille. Palveluntarjoajat huomaavat usein markkinoille pääsynsä estyvän muissa 
jäsenvaltioissa monimutkaisten ja usein käsittämättömien muodollisuuksien, vaatimusten 
päällekkäisyyden ja kohtuuttomien kansallisten rajoitusten vuoksi. Innovatiivisten yritysten –
ja erityisesti pk-yritysten – laajentumismahdollisuuksia rajoitetaan. Kuluttajat puolestaan 
joutuvat maksamaan korkeita hintoja, ja heiltä puuttuvat todelliset valinnan mahdollisuudet.

Palveluiden sisämarkkinoiden luominen merkitsee talouden joustavuuden lisäämistä, 
kilpailukyvystä huolehtimista ja hyvinvoinnin sekä työpaikkojen luomista.

Jotkut palvelualojen sektorit ovat jo erityisten direktiivien kattamia, mutta jäljelle jäävät 
sektorit ovat niin erilaisia ja niin muuttuvia, ettei niitä voida täsmällisesti määritellä. Näin 
ollen puitedirektiivin valitseminen oikeudelliseksi välineeksi on hyvä ratkaisu. Kuitenkin 
ehdotetun puitedirektiivin heterogeenisyys ja siitä seuraava soveltamisalan laajuus myös luo 
joitakin määrittelyongelmia, direktiivin laajuudesta johtuvia epäselvyyden ongelmia sekä 
ongelmia, jotka liittyvät vähäisempiin sektoreihin kohdistuviin tahattomiin sivuvaikutuksiin ja 
väistämättömään tarpeeseen laatia erityissäännöksiä ja tehdä poikkeuksia säännöistä. Hyvän 
lainsäädännän sekä ehdotetun direktiivin toimivuuden nimissä on tärkeää, että nämä 
määritelmät ja rajoitukset tehdään niin selviksi kuin mahdollista.

Ehdotus rakentuu alkuperämaaperiaatteen varaan, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa 
laillisesti tuotettuun tuotteeseen ei saa kohdistaa rajoituksia toisessa jäsenvaltiossa siinä 
määrin, että tämä merkitsisi aiheetonta kaupan estettä. Tämä periaate on hyvin tärkeä 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja näin ollen se olisi määriteltävä selkeästi direktiivissä, 
mutta näin ei ole vielä tehty. Periaatetta ei pitäisi heikentää poikkeuksilla, vaikka ehdotetun 
direktiivin soveltamisala onkin laaja. Tarpeetonta sanoa, että tämä edellyttää tehokasta 
hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä tehokkaan valvonnan ja 
kuluttajansuojan varmistamiseksi. Samanaikaisesti on vältettävä asettamasta 
palveluntarjoajille liiallisia rasitteita. Yhteisö on jo ryhtynyt moniin toimiin helpottaakseen 
rajat ylittävää hallinnollista yhteistyötä ja vähentääkseen byrokratian määrää (nimittäin 
sähköisen hallinnon palveluiden edistämisen kautta), ja ehdotus sisältää lisäaloitteita, joiden 
tavoitteena on hallinnon yksinkertaistaminen ja tehostaminen. Valmistelijanne pitää kaikkia 
näitä aloitteita myönteisinä. Enemmän kuitenkin voitaisiin tehdä ottamalla käyttöön 
yhdenmukaiset eurooppalaiset lomakkeet todistusten ja vakuutusten antamista varten sekä 
EU:n laajuiset tietokannat, jotka sisältävät tietoja vakinaisista palveluntarjoajista, mikä auttaa 
viranomaisia parantamaan valvontaa sähköisen hallinnon palvelujen kautta.

Mitään jäsenvaltiota ei voida tämän direktiivin perusteella pakottaa lisäämään julkisten 
palveluiden vapauttamista tai yksityistämistä.
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Vaikka näin on, työntekijöiden oikeuksiin liittyvän vapauttamisen ja herkkien alojen, 
esimerkiksi terveyteen liittyvien alojen, vapauttamisen vaikutusten suhteen on syntynyt 
väärinkäsityksiä. Näin ollen olisi ehkä jossakin määrin hyödyksi selkiyttää, mitä ehdotettu 
toimenpide merkitsee, ja mitä se ei merkitse. Valmistelijanne ehdottaa lauseketta, jossa 
täsmennetään, että "direktiivi ei vaikuta yhteisön tai jäsenvaltion tasolla toteutettuihin toimiin, 
joiden tarkoituksena on edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja taata 
moniarvoisuuden puolustaminen".

Ehdotettu direktiivi ei ensiksikään vähennä työntekijöiden oikeuksia tai muutoin edistä 
"sosiaalista polkumyyntiä". Aina kun työntekijöitä lähetetään tilapäisesti toiseen 
jäsenvaltioon, on noudatettava kyseisen toisen jäsenvaltion työehtoja, vähimmäispalkka, 
työajat ja lomia koskevat säännöt mukaan lukien.

Toiseksi ehdotettu direktiivi ei estä vastaanottavaa jäsenvaltiota puolustamasta ja 
täytäntöönpanemasta asiaa koskevia kansallisia standardeja. Se voi edelleen suorittaa 
pistokokeita ja vaatia kaikkia asiaankuuluvia tietoja yritykseltä, joka on lähettänyt tilapäisesti 
työntekijöitä sen alueelle, tai alkuperämaan toimivaltaisilta viranomaisilta. Loppujen lopuksi 
valmistelijanne pitää myönteisenä tätä kaikenkattavaa lähestymistapaa, ottaen kuitenkin 
huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen selvästi määrittelemät poikkeukset.

Lopuksi todettakoon, että valmistelija olettaa, että alkuperämaaperiaatetta sovelletaan 
vastaanottajavaltioissa menettelyihin, jotka koskevat luvan myöntämistä palvelulle, mutta että 
vastaanottajavaltioiden lait sääntelevät edelleen sitä, millä tavalla palvelu tuotetaan.

Eräs menetelmä, jolla tämä lähestymistapa voidaan muokata sellaiseksi, että se on 
sovellettavissa kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin aloihin, voisi olla alkuperämaaperiaatteen 
ottaminen käyttöön vaiheittain tietyissä aroissa kysymyksissä, asettaen selvät määräajat, jotta 
hallinnollisen yhteistyön mekanismit voitaisiin lujasti vakiinnuttaa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Kilpailukykyiset palvelumarkkinat 
ovat ratkaisevan tärkeät EU:n 
talouskasvulle ja työllisyydelle. 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Sisämarkkinoilla on vielä suuri joukko 
esteitä, joiden takia monet palveluyritykset,
varsinkaan pk-yritykset, eivät pysty 
laajentumaan yli kansallisten rajojen ja 
hyödyntämään sisämarkkinoita 
täysitehoisesti. Tämä heikentää 
kansainvälistä kilpailukykyä, eikä 
ainoastaan EU:n palveluntarjoajien 
kohdalla, vaan myös teollisuudessa, joka 
on yhä suuremmassa määrin riippuvainen 
korkealaatuisista palveluista. Lisäksi 
markkinat, joilla ei esiinny syrjintää, ja 
jäsenvaltioille asetettavat velvoitteet poistaa 
rajat ylittävien palveluiden käyttämistä 
koskevat rajoitukset, yhdessä suuremman 
avoimuuden ja palveluntarjoajille 
asetettavien tietojen antamista koskevien 
vaatimusten kanssa, tarjoaisivat 
eurooppalaisille kuluttajille parempia 
palveluita alhaisemmilla hinnoilla samalla 
kun he säilyttäisivät heille palvelujen 
käyttäjinä kuuluvat oikeutensa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 kappale

(7) On aiheellista tunnustaa ammattiala- ja 
ammatillisten järjestöjen aseman tärkeys 
palvelutoiminnan sääntelyssä ja 
ammattialasääntöjen kehittämisessä.

(7) On aiheellista tunnustaa ammattiala- ja 
ammatillisten järjestöjen aseman tärkeys 
palvelutoiminnan sääntelyssä ja 
ammattialasääntöjen kehittämisessä, mutta 
se ei saa estää useampien toimijoiden 
lisääntynyttä kilpailua.

Perustelu

On tärkeää painottaa, että direktiivin tavoitteena on pohjimmiltaan kilpailun lisääminen, 
vaikka erityisolosuhteet tunnustetaan.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Tämä direktiivi ei koske 
yleishyödyllisten palvelujen rahoitusta eikä 
sitä sovelleta perustamissopimuksen 
VI osaston 1 lukuun sisältyvien 
kilpailusääntöjen mukaisiin jäsenvaltioiden 
tukijärjestelmiin etenkään terveys- ja 
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sosiaalialalla eikä audiovisuaali- ja 
kulttuurialalla.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

(7 b) Jos Euroopassa halutaan parantaa 
kilpailukykyä, yksityissektorilla on tarpeen 
luoda jatkuvaa koulutusta koskevia 
mahdollisuuksia ja poistaa niiden esteitä.

Perustelu

Lissabonin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen edistää vakaasti 
ammatti-ihmisten jatkuvaa koulutusta.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

(7 c) Mitä yleishyödyllisiin palveluihin 
tulee, direktiivi kattaa ainoastaan yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
taloudellisluontoiset palvelut. Lisäksi tietyt 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät 
palvelut esimerkiksi liikenteen alalla on 
jätetty tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tämä direktiivi ei rajoita 
jäsenvaltioiden vapautta yhteisön oikeuden 
mukaisesti määritellä, mitä palveluja ne 
pitävät yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvinä palveluina, miten nämä palvelut 
olisi järjestettävä ja rahoitettava ja mitä 
velvoitteita niihin olisi sovellettava. Tämä 
direktiivi ei ole jatkoa komission valkoiselle 
kirjalle yleishyödyllisistä palveluista.

Perustelu

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin palveluihin.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Ottaen huomioon, että kuljetuspalvelut 
ovat jo alaa koskevan yhteisön 
erityissäädöskokonaisuuden aiheena, ne olisi 

(12) Ottaen huomioon, että kuljetuspalvelut 
ovat jo alaa koskevan yhteisön 
erityissäädöskokonaisuuden aiheena, ne olisi 
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suljettava pois tämän direktiivin 
soveltamisalasta siltä osin kuin niitä 
säännellään perustamissopimuksen 
71 artiklaan tai 80 artiklan 2 kohtaan 
perustuvilla muilla yhteisön säädöksillä. 
Toisaalta tätä direktiiviä sovelletaan 
palveluihin, joita ei säännellä 
kuljetusalaan sovellettavilla 
erityissäännöksillä, kuten arvokuljetuksiin 
ja vainajien kuljetuksiin.

suljettava pois tämän direktiivin 
soveltamisalasta. Toisaalta tätä direktiiviä 
sovelletaan arvokuljetuksiin ja vainajien 
kuljetuksiin, sillä sisämarkkinoilla on 
tunnistettu ongelmia tällä alalla.

Perustelu

Olisi oltava selvää, minkätyyppiset kuljetukset on suljettu direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. On epätäsmällistä todeta vain "siltä osin kuin niitä säännellään muilla yhteisön 
säädöksillä". Koska komissio ei halua ottaa kuljetusalaa kokonaisuudessaan mukaan, on 
johdonmukaisempaa jättää se kokonaan direktiivin ulkopuolelle. Muussa tapauksessa tätä 
alaa sääntelisivät tarpeettoman monimutkaiset säännöt alle 3,5 tonnin kuljetusten kuuluessa 
nykyisen direktiivin soveltamisalaan ja yli 3,5 tonnin kuljetusten kuuluessa muiden yhteisön 
sääntöjen alaisuuteen, mikä puolestaan voisi johtaa epäreiluun kilpailuun.

Tarkistus 7
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 
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.

(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 
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. Tämä direktiivi 
ei rajoita mitään voimassa olevaa yhteisön 
säädöstä eikä yhteisön mahdollisuutta 
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tarkistaa tällaisia säädöksiä ja muuttaa 
niiden soveltamisalaa tai yhteisön 
harmonisoinnin tasoa.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että palveludirektiivi ei vaikuta voimassa oleviin direktiiveihin tai 
asetuksiin eikä mihinkään niitä koskeviin tuleviin muutoksiin.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(16 a) Direktiiviä ei myöskään sovelleta 
ammatteihin ja toimintaan, joihin liittyy 
jatkuvasti tai ajoittain julkisen vallan 
käyttöä jäsenvaltiossa ja joihin siksi 
sovelletaan sopimuksen 45 artiklan 
poikkeussääntöjä.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Erotettaessa toisistaan palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevan oikeuden 
käyttö ja sijoittautumisvapauden käyttö on 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan ratkaiseva tekijä 
määriteltäessä onko markkinatoimijalla 
oikeus käyttää palveluiden tarjoamisen 
vapautta tai sijoittautumisvapautta, on se, 
onko toimija sijoittautunut siihen 
jäsenvaltioon, jossa hän tuottaa kyseisen 
palvelun, vai ei. Jos markkinatoimija on 
sijoittautunut jäsenvaltioon, jossa hän 
tuottaa palvelun, hänellä on oikeus käyttää 
sijoittautumisvapautta. Jos 
markkinatoimija sitä vastoin ei ole 
sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa 
palvelu vastaanotetaan, hän on rajat 
ylittävä palvelujen tarjoaja, jolla on oikeus 
käyttää palvelujen tarjoamisen vapautta.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
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(27 a) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan 
kansanterveyteen, kuluttajansuojaan, 
eläinten terveyteen ja 
kaupunkiympäristöön liittyvät tavoitteet 
edustavat yleisen edun mukaisia pakottavia 
syitä, jotka voivat oikeuttaa 
lupajärjestelmät ja muut terveydenhuoltoon 
tai sosiaalipalveluihin sovellettavissa olevat 
rajoitukset. Kuitenkaan millään tällaisella 
lupajärjestelmällä tai rajoituksella ei voida 
harjoittaa syrjintää hakijan alkuperämaan 
perusteella, tai niitä ei voida laatia 
sellaisiksi, että niillä estetään rajat ylittävä 
palvelut, jotka ovat jäsenvaltioiden 
vaatimusten mukaisia. Lisäksi 
tarveharkintaa ja suhteellisuutta koskevia 
kriteereitä on aina noudatettava.

Tarkistus 11
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 
sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
vesivoimakäyttöisen infrastruktuurin 
hyödyntäminen, 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 tuotto. Tapaukset, 
joissa lupien lukumäärä on rajoitettu muista 
kuin vähäisistä luonnonvaroista tai teknisistä 
valmiuksista johtuvista syistä, kuuluvat joka 
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luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

tapauksessa muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen lupajärjestelmiä koskevien 
säännösten soveltamisen piiriin.

Perustelu

Sääntöjä, jotka koskevan luvan myöntämistä radiotaajuuksille, on jo käsitelty sähköisiä 
viestintäpalveluita ja verkkoja sekä liitännäistoimintoja ja -palveluita koskevissa yhteisön 
puitteissa. Telecom-paketti on jätetty palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä 
olisi sovellettava myös radiotaajuuksien myöntämiseen.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Yleisen edun mukaiset pakottavat syyt, 
joihin tämän direktiivin eräissä 
yhdenmukaistamissäännöksissä viitataan, 
ovat perustamissopimuksen 43 ja 
49 artiklaa koskevassa yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
tunnustettuja, kuten kuluttajien, palvelujen 
vastaanottajien, työntekijöiden tai
kaupunkiympäristön suojelu.

Yleisen edun mukaiset pakottavat syyt, 
joihin tämän direktiivin eräissä 
yhdenmukaistamissäännöksissä viitataan, 
ovat yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tunnustettuja ja liittyvät 
erityisesti yleiseen järjestykseen, yleiseen 
turvallisuuteen, kansanterveyteen, 
kuluttajien, palvelujen vastaanottajien ja
työntekijöiden, ympäristön, myös 
kaupunkiympäristön, eläinten terveyden 
sekä immateriaalioikeuksien suojeluun ja 
kansallisen historiallisen perinnön ja 
taideperinnön säilyttämiseen.

Perustelu

EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö olisi otettava huomioon kokonaisuudessaan, mukaan 
lukien sosiaali- ja kulttuuripolitiikka.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

(33 a) Keskinäisen arviointimenettelyn 
tulokset ovat erilaisia riippuen toiminnan 
luonteesta ja kyseessä olevasta yleisestä 
edusta. Erityisesti, yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, 
tämän keskinäisen arvioinnin kohteena 
olevat vaatimukset voisivat olla täysin 
perusteltuja, kun niillä pyritään 
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kansanterveyteen tai sosiaalipolitiikkaan 
liittyviin tavoitteisiin.

Tarkistus 14
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) 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.

Perustelu

"Must carry" -järjestelmiä koskee jo direktiivi 2002/22/EY (yleispalvelu). Koska "must carry" 
-säännöillä turvataan kulttuurinen monimuotoisuus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus, 
palveludirektiivin ei pitäisi koskea niitä.
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Tarkistus 15
Johdanto-osan 35 kappale

(35) Tämän direktiivin 
sijoittautumisvapautta koskevia säännöksiä 
on syytä soveltaa ainoastaan siltä osin kuin 
asianomainen toiminta on kilpailulle 
avointa, joten niillä ei velvoiteta 
jäsenvaltioita poistamaan nykyisiä 
monopoleja etenkään arpajaistoiminnan 
osalta tai yksityistämään tiettyjä aloja.

(35) Tämän direktiivin 
sijoittautumisvapautta koskevia säännöksiä 
on syytä soveltaa ainoastaan siltä osin kuin 
asianomainen toiminta on kilpailulle 
avointa, joten niillä ei velvoiteta 
jäsenvaltioita vapauttamaan yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluita, yksityistämään tällaisia 
palveluita tarjoavia julkisia laitoksia tai 
poistamaan nykyisiä muita toimintoja 
harjoittavia monopoleja etenkään 
arpajaistoiminnan osalta ja tiettyjä 
jakelupalveluita.

Perustelu

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin palveluihin.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

(38 a) Alkuperämaan toimivaltaisten 
viranomaisten valvontavastuu ei velvoita 
alkuperämaan viranomaisia itse 
suorittamaan tarkastuksia 
vastaanottajamaan alueella. 
Vastaanottajamaan viranomaiset 
suorittavat nämä tarkastukset ja 
valvontatoimet keskinäistä virka-apua 
koskevien velvoitteiden ja tässä direktiivissä 
säädetyn kumppanuuden mukaisesti, 
yksittäisten jäsenvaltioiden viranomaisten 
sähköinen yhteistyö mukaan lukien.

Perustelu

Selkeyttää tekstiä.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

(41 a) Poikkeaminen 
alkuperämaaperiaatteesta direktiivin 
96/71/EY kattamissa asioissa merkitsee 
muun muassa sitä, että jäsenmailla, joissa 
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palvelu tuotetaan, on oikeus määritellä, 
onko kyseessä työsuhde ja mikä on 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
palkattujen työntekijöiden, "näennäisesti 
itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan 
lukien ", välinen ero. Yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
perustamissopimuksen 39 artiklassa 
tarkoitetun työsuhteen olennainen piirre on 
se, että henkilö tekee toiselle tämän johdon 
alaisena tietyn ajan työtä, josta hän saa 
vastikkeena palkkaa; kaikki toiminta, jonka 
henkilö suorittaa riippuvuussuhteen 
ulkopuolella, on luokiteltava itsenäisen 
ammatinharjoittajan ominaisuudessa 
suoritetuksi toiminnaksi 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan 
tarkoittamassa merkityksessä.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale selventää 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
soveltamisalan koskien työntekijöiden tilapäistä lähettämistä.

Tarkistus 18
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

(47 a) Alkuperämaaperiaatteen 
soveltamista terveydenhuoltopalveluihin 
olisi rajoitettava myös siksi, että monet 
terveydenhuoltopalvelut edellyttävät 
sijoittautumista siihen jäsenvaltioon, jossa 
palvelut tuotetaan, eikä tällaisiin 
palveluihin siksi voida soveltaa 
alkuperämaaperiaatetta. Rajat ylittäviin 
terveydenhuoltopalveluihin sovelletaan 
lisäksi merkittäviä yleisiä poikkeuksia 
alkuperämaaperiaatteesta esimerkiksi 
ammattipätevyyden ja hygieniavaatimusten 
osalta. Yleisen turvallisuuden suojelun 
merkittävyyden kannalta vaikuttaa lisäksi 
tarkoituksenmukaiselta antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuus puuttua asiaan 
tapauskohtaisesti.
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Tarkistus 19
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

(57 a) Koska tilapäisiin työntekijöihin 
sovellettavista työehdoista ja työoloista 
säädetään direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
9 kohdassa, niihin ei sovelleta tämän 
direktiivin alkuperämaaperiaatetta. Lisäksi 
työntekijöiden vuokraamista koskevat 
ehdot, tilapäistä työvoimaa välittävien 
yritysten harjoittamaa työntekijöiden 
toimittamista koskevat ehdot mukaan 
lukien, muodostavat poikkeuksen, mikä 
merkitsee sitä, että vastaanottajavaltion 
määräämiä rajoituksia ja kieltoja, 
esimerkiksi vuokratyöntekijöiden käyttöä 
tai tilapäisen työsuhteen enimmäiskestoa 
koskevia rajoituksia jne., voidaan soveltaa.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale selventää työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevien 
säännösten soveltamisalaa.

Tarkistus 20
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

(59 a) Kielto vaatia ilmoituksen tekemistä 
sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa 
palvelu tuotetaan, estää jäsenvaltioita vain 
vaatimasta säännönmukaisia 
ennakkoilmoituksia aina, kun työntekijä 
tilapäisesti lähetetään toiseen 
jäsenvaltioon, eikä se estä jäsenvaltioita 
vaatimasta, että palveluntarjoajat tekevät 
ilmoituksia tai täyttävät lomakkeita, jotka 
liittyvät erityisiin työvelvollisuuksiin, kuten 
esimerkiksi lomakkeet, jotka liittyvät 
maksuihin, edellyttäen että tällaiset 
ilmoitukset voidaan tehdä 
palveluntarjoamisen aloittamisen jälkeen.

Tarkistus 21
Johdanto-osan 59 b kappale (uusi)
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(59 b) Direktiivi estää jäsenvaltioita 
vaatimasta, että niiden alueelle tilapäisesti 
työntekijöitä lähettävät palveluntarjoajat 
lähettäisivät järjestelmällisesti kaikki 
työntekijöitä koskevat ja normaalisti 
yrityksen toimipaikassa säilytettävät 
asiakirjat niiden alueelle ja säilyttäisivät 
niitä siellä; tätä direktiiviä ei sovelleta 
asiakirjoihin, jotka tuotetaan normaalisti 
työn aikana ja joita säilytetään työpaikalla, 
esimerkiksi kellokortteja, eikä sillä estetä 
vastaanottajavaltion viranomaisia 
vaatimasta palveluntarjoajalta välitöntä 
asiakirjojen toimittamista tarkastusta tai 
valvontatoimea varten, tai ryhtymästä 
pakkotoimenpiteisiin, mikäli vaatimuksia ei 
noudateta.

Perustelu

On tärkeää selventää, että 24 artiklan 2 kohta ei estä vastaanottajavaltiota velvoittamasta 
palveluntarjoajaa tai sen työntekijöitä esittämään mahdollisimman nopeasti asiakirjat, jotka 
sisältävät 24 artiklan 2 kohdan a–f alakohdissa mainitut tiedot, mikäli vastaanottajavaltion 
toimivaltainen viranomainen tätä pyytää.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

(60 a) Työntekijöiden tilapäistä 
lähettämistä koskevia vaatimuksia 
sovelletaan myös kolmansien maiden 
kansalaisten tilapäiseen lähettämiseen.

Perustelu

On tarpeen selventää, että työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat vaatimukset 
koskevat myös kolmansien maiden kansalaisten tilapäistä lähettämistä.

Tarkistus 23
Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

(66 a) Jäsenvaltioiden välisen tehokkaan 
yhteistyön edellytys on hyvin toimiva 
sähköinen tietojärjestelmä kuten HVT, 
jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat 
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helposti tunnistaa vastaavat 
keskustelukumppaninsa muissa 
jäsenvaltioissa ja kommunikoida 
tehokkaasti sekä vaihtaa asiakirjoja ja 
tietoja nopeasti ja luotettavasti. 
Jäsenvaltioiden ja komission on edistettävä 
toimia, erityisesti Euroopan tasolla tehtäviä 
sopimuksia ja asetuksia, oikeudellisen 
kehyksen luomiseksi tunnustamiselle ja 
täytäntöönpanolle hallintoasioissa.

Perustelu

Direktiivin toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että elinkeinoelämää ja työmarkkinoita 
valvovien viranomaisten määräämät sanktiot voidaan panna heti täytäntöön siinäkin 
tapauksessa, että säännösten rikkoja ei ole sanktiot määräävän viranomaisen alueella.

Tarkistus 24
Johdanto-osan 71 a kappale (uusi)

(71 a) Yhteisö voi erityisesti ottaa käyttöön 
oikeudellisia toimenpiteitä, jotka 
velvoittavat jäsenvaltiot tekemään 
tehokkaasti yhteistyötä rajat ylittävän 
tietojen jakamisen ja valvonnan 
hallinnollisten näkökohtien suhteen. 
Yhteisö voi ryhtyä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin tarkastusten tai valvonnan 
päällekkäisyyden sekä dokumentoinnin 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

Tarkistus 25
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.

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
yleishyödyllisten palvelujen vapauttamiseen 
eikä tällaisia palveluja tuottavien 
julkisoikeudellisten laitosten 
yksityistämiseen. Muuttumattomina 
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säilyvät myös kilpailua ja tukia koskevat 
yhteisön määräykset.
Tässä direktiivissä ei käsitellä palveluja 
tarjoavien monopolien eikä jäsenvaltioiden 
myöntämien tukien poistamista, mitä 
koskevat EY:n perustamissopimuksessa 
määritellyt kilpailusäännöt.
Tämä direktiivi ei vaikuta yhteisön tai 
kansallisella tasolla toteutettuihin 
toimenpiteisiin, joilla suojellaan tai 
edistetään kulttuurista tai kielellistä 
monimuotoisuutta tai tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta.

Tarkistus 26
2 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) rahoituspalvelut, sellaisina kuin ne on 
määritelty direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan 
b alakohdassa;

a) pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilölliset 
eläkejärjestely-, sijoitus- ja maksupalvelut;

Perustelu

Rahoituspalvelut on jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kuitenkin on tärkeätä, että 
on selvää, mitä käsitteeseen "rahoituspalvelut" sisältyy.

Tarkistus 27
2 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) kuljetuspalvelut siltä osin kuin niitä 
säännellään perustamissopimuksen 
71 artiklaan tai 80 artiklan 2 kohtaan 
perustuvissa muissa yhteisön säädöksissä.

c) kuljetuspalvelut vainajien kuljetuksia ja 
arvokuljetuksia lukuun ottamatta, 
edellyttäen että kansallisia turvallisuus- ja 
hygieniavaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 28
2 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) energiapalvelut siltä osin kuin niitä 
säännellään muissa yhteisön säädöksissä;

Perustelu

Jotta vältettäisiin lainsäädännöllistä epävarmuutta, kaasu- ja sähködirektiivin alaan 
kuuluvien toimien ei pitäisi kuulua tähän direktiiviin.



PE 350.237v02-00 18/32 AD\565442FI.doc

FI

Tarkistus 29
2 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) uhkapeliin liittyvät toimet;

Perustelu

Uhkapeli ei kuulu EU:n toimivaltaan, eikä sen pitäisi kuulua tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 30
2 artiklan 2 kohdan c c alakohta (uusi)

c c) yleishyödylliset palvelut;

Perustelu

Yleishyödyllisten palveluiden ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden olisi 
kuuluttava puitedirektiiviin, jossa määritellään niiden perusperiaatteet ja varmistetaan niiden 
julkinen rahoitus. Palvelut kuten terveydenhuolto, kulttuuri, yleisradiolähetykset, 
sosiaalipalvelut tai koulutuspalvelut on selvästi jätettävä ehdotetun direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 31
2 artiklan 2 kohdan c d alakohta (uusi)

c a) perustamissopimuksen 45 artiklassa 
tarkoitetut toimet, joihin liittyy, vaikka vain 
tilapäisestikin, julkisen vallan käyttöä;

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalaan ei pitäisi sisällyttää perustamissopimuksen 45 artiklassa 
tarkoitettuja toimia, koska tässä artiklassa määrätään, että sijoittautumisvapautta ei sovelleta 
toimiin, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä ja koska niistä säätävät jäsenvaltiot 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 32
2 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

c b) yleisen taloudellisen edun mukaiset 
palvelut;

Perustelu

Yleishyödyllisten palveluiden ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden olisi 
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kuuluttava puitedirektiiviin, jossa määritellään niiden perusperiaatteet ja varmistetaan niiden 
julkinen rahoitus. Palvelut kuten terveydenhuolto, kulttuuri, yleisradiolähetykset, 
sosiaalipalvelut tai koulutuspalvelut on selvästi jätettävä ehdotetun direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 33
2 artiklan 3 kohta

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta verotusta 
koskeviin asioihin, lukuun ottamatta 14 ja 
16 artiklaa siltä osin kuin niissä 
tarkoitettuja rajoituksia ei ole säännelty 
verotuksen yhdenmukaistamista koskevassa 
yhteisön säädöksessä.

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta verotusta 
koskeviin asioihin.

Perustelu

Ehdotetun version 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio pitää verojen kantamista 
rasitteena palveluiden vapaalle liikkuvuudelle. En ole samaa mieltä tämän lähtökohdan 
kanssa, vaan päinvastoin olen vakuuttunut, että verokilpailulla voidaan merkittävästi 
vauhdittaa palveluiden vapaan liikkuvuuden kehittymistä. Ehdotetun sanamuodon 
seurauksena olisi se, että alkuperämaalla olisi oikeus kantaa veroja. Siksi verotus olisi 
parasta jättää kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 34
3 artiklan 2 kohta

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

Tällä direktiivillä ei rajoiteta muiden 
erityispalveluista annettujen voimassa 
olevien yhteisön säädösten soveltamista.

Perustelu
Direktiiviä sovelletaan tämänhetkisen ehdotuksen mukaan suurimmassa osassa kaasuketjua 
(toimitus, jakelu, infrastruktuurin rakentaminen ja toiminta sekä muut siihen liittyvät 
palvelut).

Sen tähden on ratkaisevaa, että direktiivissä otetaan huomioon kaikki aikaisemmat ja erityiset 
energia-alalla sovellettavat EU:n säännöt, jotka on laadittu pitkälti tämän alan 
erikoispiirteiden pohjalta ja joilla varmistetaan kaikkien etujen välinen tasapaino. On tärkeää 
priorisoida alakohtaisten direktiivien erityiset säännöt.

Tarkistus 35
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
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Yhteisön säädökset, joilla säädetään 
erityisalojen tai -ammattien 
sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen 
tarjoamisen vapaudesta, ovat ensisijaisia 
tähän direktiiviin nähden.

Tarkistus 36
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Tätä direktiiviä ei voi miltään osin tulkita 
siten, että se vaikuttaisi jäsenvaltioissa ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettujen 
perusoikeuksien harjoittamiseen, mukaan 
lukien oikeus tai vapaus ryhtyä 
yhteistoimiin sekä oikeudet ja vapaudet 
ryhtyä muihin työmarkkinasuhteita 
koskevien järjestelmien mukaisiin toimiin.

Perustelu

Tällä direktiivillä ei saisi kieltää perusoikeuksien lainsäädännöllistä turvaa, mukaan lukien 
oikeus tai vapaus ryhtyä yhteistoimiin.

Tarkistus 37
4 artiklan 10 alakohta

10. ’sairaalahoidolla’ lääketieteellistä 
hoitoa, jota voidaan antaa ainoastaan 
sairaanhoitolaitoksessa ja joka 
periaatteessa edellyttää hoitoa saavan 
henkilön majoittumista laitokseen; 
asianomaisen sairaanhoitolaitoksen nimi, 
organisaatio ja rahoitustapa eivät ole 
olennaisia kyseisen hoidon määrittelyn 
kannalta;

Poistetaan.

Perustelu

Sairaalahoito on mainittava vain korvausvaatimusten yhteydessä (23 artikla).

Tarkistus 38
5 artiklan 3 kohta

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin ../../EY 

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
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46 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin ../../EY 45 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin ../../EY 46 artiklassa, julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/18/EY1 45 artiklan 3 kohdassa ja 
asianajajan ammatin pysyvän 
harjoittamisen helpottamisesta muussa 
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ammatillinen pätevyys on hankittu, 
16 päivänä helmikuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/5/EY2 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin asiakirjoihin.

_______________
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. 
Muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 1874/2004 (EYVL L 326, 29.10.2004, 
s. 17).

2 EYVL. L 77, 14.3.1998, s. 36. Muutettuna 
liittymisasiakirjalla vuonna 2003.

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään poikkeuksia ja määritellään ne tarkemmin.

Tarkistus 39
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on otettava tarvittaessa 
käyttöön yhdenmukaistetut yhteisön 
lomakkeet, jotka vastaavat sertifikaatteja, 
todistuksia tai muita sijoittautumista 
koskevia asiakirjoja.

Perustelu

Yhteisön yhdenmukaistetun lomakkeen kehittäminen edistää yhteistyötä alkuperämaan ja 
vastaanottavan maan valvovien viranomaisten välillä. Koska jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien välillä menettelyissä on suuria eroja ja koska tavoitteena ei ole niiden 
harmonisoiminen, yhteisön yhdenmukaistetun lomakkeen kehittäminen olisi toteutettavissa 
vain rajoitetuissa tapauksissa.
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Tarkistus 40
6 artiklan johdantokappale

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 
palveluntarjoaja pystyy hoitamaan yhdessä 
yhteyspisteessä, jäljempänä ’keskitetty 
asiointipiste’ seuraavat menettelyt ja 
muodollisuudet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 
palveluntarjoaja pystyy hoitamaan yhdessä 
yhteyspisteessä, jäljempänä ’keskitetty 
asiointipiste’, joko alkuperämaassaan tai 
jäsenvaltiossa, jossa palvelua tarjotaan, 
kumman tahansa palveluntarjoaja 
valitseekin, seuraavat menettelyt ja 
muodollisuudet:

Tarkistus 41
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

Keskitettyjen asiointipisteiden tai 
yhteyspisteiden perustaminen 
jäsenvaltioihin ei vaikuta jäsenvaltioiden 
sisäiseen toimivallanjakoon.

Perustelu

Direktiivillä ei puututa jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 42
7 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) jäsenvaltion alueelle sijoittautuneisiin 
palveluntarjoajiin sovellettavat vaatimukset, 
erityisesti palvelutoiminnan aloittamisessa ja 
harjoittamisessa noudatettavat menettelyt ja 
muodollisuudet;

a) jäsenvaltion alueelle sijoittautuneisiin 
palveluntarjoajiin sovellettavat vaatimukset, 
erityisesti sosiaaliturvaa, työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia sekä ympäristöä 
ja kuluttajasuoja-asioita koskevat 
vaatimukset, sekä palvelutoiminnan 
aloittamisessa ja harjoittamisessa 
noudatettavat menettelyt ja muodollisuudet;

Perustelu

Keskitetyn asiointipisteen olisi annettava nämä tiedot, jotta varmistetaan, että palveluiden 
tarjoajien saatavilla ovat voimassa olevat keskitetyt työehtosopimukset, tiedot 
sosiaalilainsäädännöstä, ympäristömääräyksistä ja kuluttajasuojajärjestelmistä.

Tarkistus 43
8 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa ei tarkoiteta palvelun 
tuottamispaikalla tehtäviä tai 

2. Edellä 1 kohdassa ei tarkoiteta palvelun 
tuottamispaikalla tehtäviä tai 
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palveluntarjoajan käyttämiä laitteita tai 
palveluntarjoajan fyysisten valmiuksien 
tarkastamista.

palveluntarjoajan käyttämiä laitteita tai 
palveluntarjoajan fyysisten valmiuksien 
tarkastamista, mutta jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki tällaiset 
tarkastus- ja sertifiointimenettelyt ovat 
yksinkertaisia, selviä ja syrjinnän estäviä.

Perustelu

Tarkastus- ja sertifiointimenettelyt eivät saisi olla palveluiden tarjoajia rasittavia, eikä niitä 
saisi käyttää syrjinnän välineinä toisesta jäsenvaltiosta tulevia palveluiden tarjoajia vastaan.

Tarkistus 44
9 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) lupajärjestelmä ei ole ketään 
palveluntarjoajaa syrjivä;

a) lupajärjestelmä ei ole kyseistä 
palveluntarjoajaa syrjivä suhteessa 
kotimaisiin tarjoajiin, ja palveluntarjoajan 
alkuperämaan vastaavat lupajärjestelmät 
hyväksytään;

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että tarkoituksena on luoda kotimaisille ja ulkomaisille 
palveluntarjoajille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus 45
10 artiklan 5 kohta

5. Lupa on myönnettävä, kun luvansaantia 
koskevat ehdot on tutkittu ja kun on 
selvitetty, että ne täyttyvät.

5. Lupa on myönnettävä, kun luvansaantia 
koskevat ehdot on tutkittu ja kun on 
selvitetty, että ne täyttyvät, ja lupa voidaan 
peruuttaa, mutta vain sen myöntäneen 
viranomaisen toimesta.

Tarkistus 46
16 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisessä alakohdassa kansallisilla 
säännöksillä tarkoitetaan säännöksiä, jotka 
koskevat palvelutoiminnan aloittamista ja 
harjoittamista, ja erityisesti säännöksiä, 
joilla säännellään palveluntarjoajan 

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
vain palvelutoiminnan aloittamiseen ja 
harjoittamiseen. Vastaanottajamaassa 
tuotettuihin palveluihin sovelletaan 
edelleen vastaanottajamaan säännöksiä ja 
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käyttäytymistä, palvelun laatua tai sisältöä, 
mainontaa, sopimuksia ja 
palveluntarjoajan vastuuta.

valvontaa yleistä terveyttä ja turvallisuutta 
koskevissa kysymyksissä mikäli ne ovat 
oikeasuhteisia.

Tarkistus 47
16 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
palvelutoiminnan aloittamisen tai 
harjoittamisen ehdoksi syrjiviä 
vaatimuksia, jotka suoraan tai epäsuorasti 
perustuvat kansalaisuuteen tai 
kotipaikkaan.

3. Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun 
alaan liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 
vapaata liikkuvuutta, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, eivätkä jäsenvaltiot 
voi asettaa etenkään seuraavia 
vaatimuksia:

Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun 
alaan liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 
vapaata liikkuvuutta, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon.

Kiellettyjä ovat erityisesti seuraavat 
vaatimukset:

Tarkistus 48
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Palveludirektiivin soveltaminen 

kaksivaiheisesti
1. Alkuperämaaperiaate tulee tässä osassa 
mainittuja määräyksiä lukuun ottamatta 
voimaan kaksivaiheisesti.
2. Uusiksi ilmoitettuihin ja 
sääntelemättömiin ammatteihin kuuluviin 
palveluihin sovelletaan tämän direktiivin 
45 artiklaa.
3. Palveluista, joihin jäsenvaltioissa 
sovelletaan tiukempia säännöksiä, 
esimerkiksi koska tällä hetkellä 
omanmaalaisilta palveluntarjoajilta 
vaaditaan useampivuotista koulutusta, 
erityiskokeita tai sertifikaatteja luvan 
saamiseksi tai kyseisen palvelun 
tarjoamiseksi, neuvosto voi sopia 
viimeistään tämän direktiivin 
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voimaantulopäivänä ottavansa käyttöön 
kaksi siirtymäaikaa (viisi vuotta ryhmä A ja 
kymmenen vuotta ryhmä B), joiden 
kuluessa direktiiviä on ryhdyttävä 
soveltamaan myös näihin palveluihin.
4. Neuvoston on jaettava 3 kohdassa 
mainitut palvelut kahteen alaryhmään 
(A ja B). Ryhmän A (kevyesti säännellyt 
ammatit) palveluihin sovellettava 
siirtymäaika voi olla enintään viisi vuotta ja 
ryhmän B palveluihin sovellettava 
siirtymäaika voi olla enintään kymmenen 
vuotta 45 artiklassa säädetystä määräajasta 
laskettuna.
Mikäli neuvosto ei pysty määrittelemään 
3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja ryhmiä ennen 
45 artiklassa tarkoitettua määräaikaa, 
siirtymäaikoja ei ole.

Tarkistus 49
17 artiklan 2–4 alakohta

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/54/EY37 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin sähkön 
jakelupalveluihin;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/54/EY37 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin sähkön siirto-, 
jakelu- ja toimituspalveluihin;

3) Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/55/EY38 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin maakaasun 
jakelupalveluihin;

3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/55/EY38 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin maakaasun siirto-, 
jakelu-, toimitus- ja varastointipalveluihin;

4) veden jakelupalveluihin; 4) veden jakelu- ja vesihuoltopalveluihin 
sekä jätevesihuoltoon;

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, mihin aloihin alkuperämaaperiaatetta ei sovelleta.

Ehdotuksessa alkuperämaaperiaatteesta poikkeaminen koskee ainoastaan kaasun jakelua. 
Tällaista poikkeusta koskevia objektiivisia perusteita ei ole. Direktiiviin 2003/55/EY, jota 
sovelletaan kaikkeen kaasua koskevaan toimintaan EU:ssa, sisältyvät todella kaasun jakelu, 
toimitus ja varastointi sen 1 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi on asianmukaista laajentaa 
alkuperäistä poikkeusta yllä mainittuihin kaasutoimintoihin, jotta niitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja näin vältetään kaksi perusteetonta erilaista oikeudellista järjestelmää.

Tarkistus 50
17 artiklan 6 a alakohta (uusi)
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6 a) ammatteihin, joihin liittyy julkisen 
vallan käyttöä tai siihen liittyviä toimia, 
joita ei voida pitää erillisinä julkisen vallan 
käytöstä;

Perustelu

On syytä täsmentää, että yleinen poikkeus alkuperämaaperiaatteesta koskee ammatteja, joihin 
liittyy julkisen vallan käyttöä tai toimia, joita ei voida erottaa julkisen vallan käytöstä.

Tarkistus 51
18 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole mitään syytä olla soveltamatta direktiiviä rahapelitoimintaan.

Tarkistus 52
23 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 
korvausten suorittamiseksi edellytettävää 
lupaa toisessa jäsenvaltiossa annettavaan 
sairaalahoitoon ei evätä, kun hoito kuuluu 
jäsenvaltion, jossa henkilö on vakuutettu, 
lakisääteisiin hoitopalveluihin ja kun sitä ei 
voida antaa potilaalle lääketieteellisesti 
hyväksyttävän ajan kuluessa ottaen 
huomioon potilaan senhetkinen 
terveydentila ja sairauden todennäköinen 
eteneminen.

2. Lupa sairaalahoitoon myönnetään 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan ja 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 20 artiklan 
mukaisesti. Sairaalahoidoksi katsotaan 
kaikki lääketieteellinen hoito, joka 
annetaan potilaalle sairaalassa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän on vakuutettu. 
Laitoksen nimellä, organisaatiolla ja 
rahoitusmuodolla ei ole merkitystä hoidon 
luokittelulle sairaalahoidoksi.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että sairaalahoidon kustannusten korvaamiseen sovelletaan 
alkuperämaan kriteereitä.

Tarkistus 53
24 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
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Tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltio ei 
voi kuitenkaan asettaa palveluntarjoajalle tai 
tämän tilapäisesti lähettämälle työntekijälle 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen 
kysymysten osalta:

Tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltio ei 
voi kuitenkaan asettaa palveluntarjoajalle tai 
tämän tilapäisesti lähettämälle työntekijälle 
mitään velvoitteita, jotka ylittävät 
direktiivin 96/71/EY vaatimukset.

a) velvoitetta hakea lupa toimivaltaisilta 
viranomaisiltaan tai antaa ilmoitus 
toimivaltaisille viranomaisille tai tulla 
merkityksi tällaisen viranomaisen 
rekisteriin, tai muuta vastaavaa velvoitetta;
b) velvoitetta antaa ilmoitus, lukuun 
ottamatta direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitettua toimintaa koskevia ilmoituksia, 
jotka voidaan pitää voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2008;
c) velvoitetta käyttää edustajaa kyseisen 
jäsenvaltion alueella;
d) velvoitetta pitää yllä ja säilyttää 
työntekijöitä koskevia asiakirjoja kyseisen 
jäsenvaltion alueella tai sen alueella 
sovellettavin edellytyksin.

Perustelu

Direktiivi 96/71/EY on osoittautunut käytännössä tyydyttäväksi ja se olisi näin ollen pidettävä 
edelleen voimassa. Lisäksi, jottei viittausta nykyisiin säännöksiin sekoitettaisi uusiin 
asiakirjojen säilyttämistä ja toimittamista koskeviin velvoitteisiin, on tärkeämpää täsmentää 
tämän artiklan 2 kohdassa, mitä asiakirjoja on säilytettävä, sekä niiden toimittamista 
koskevat ehdot.

Tarkistus 54
24 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa alkuperäjäsenvaltion on 
varmistettava, että palveluntarjoaja toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että alkuperäjäsenvaltion ja 
lähettämisen kohdejäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan 
kahden vuoden kuluessa siirron 
päättymisestä seuraavat tiedot:

Palveluntarjoajan on kuljetettava 
mukanaan asiakirjoja, joilla hän voi 
todistaa henkilöllisyytensä, sekä kopioita 
alkuperämaan toimivaltaisten 
viranomaisten myöntämistä luvista, joita 
edellytetään kyseisen palvelun 
tarjoamiseksi. Näiden asiakirjojen on aina 
oltava mukana palvelun tuottamisen 
aikana. Tarjoajan on pyydettäessä 
esitettävä nämä asiakirjat 
vastaanottajavaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Alkuperäjäsenvaltion on 
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varmistettava, että palveluntarjoaja toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että alkuperäjäsenvaltion ja 
lähettämisen kohdejäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan 
kahden vuoden kuluessa siirron 
päättymisestä seuraavat tiedot:

a) tilapäisesti lähetetyn työntekijän 
henkilötiedot;

a) tilapäisesti lähetetyn työntekijän 
henkilötiedot;

b) työntekijälle annettujen tehtävien luonne; b) työntekijälle annettujen tehtävien luonne;

c) vastaanottajan yhteystiedot; c) vastaanottajan yhteystiedot;
d) tilapäisen lähettämisen kohteena oleva 
paikka;

d) tilapäisen lähettämisen kohteena oleva 
paikka;

e) tilapäisen lähettämisen alkamis- ja 
päättymispäivät;

e) tilapäisen lähettämisen alkamispäivä ja 
päättymispäivä (jos se on tiedossa);

f) tilapäisesti lähetetyn työntekijän työehtoja 
ja -oloja koskevat tiedot.

f) tilapäisesti lähetetyn työntekijän työehtoja 
ja -oloja koskevat tiedot.

Perustelu

Jos vastaanottajavaltion toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, palveluntarjoajan olisi 
kyettävä esittämään vähimmäisvaatimusten edellyttämät asiakirjat, nimittäin todistus 
henkilöllisyydestään ja tarvittavat luvat, jos sellaisia edellytetään. Muiden mainittujen 
asiakirjojen vaihdon olisi tapahduttava pyynnöstä sähköisesti kansallisten hallintojen välillä 
(esimerkiksi HVT:n tai muiden sähköisen hallinnon palveluiden kautta), eikä näin ollen
palveluntarjoajaa pitäisi velvoittaa kuljettamaan näitä asiakirjoja jatkuvasti mukanaan.

Tarkistus 55
25 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden 
mahdollisuuteen asettaa tilapäisen siirron 
tapauksessa vaatimus niiden kolmansien 
maiden kansalaisille lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnettävästä viisumista, joihin ei 
sovelleta Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
21 artiklassa määrättyä vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmää.

2. Edellä 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden 
mahdollisuuteen asettaa tilapäisen siirron
tapauksessa vaatimus niiden kolmansien 
maiden kansalaisille lyhytaikaista oleskelua 
varten myönnettävästä viisumista, joihin ei 
sovelleta Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
21 artiklassa määrättyä vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmää, mutta sitä ei 
saisi perusteettomasti evätä muualle 
EU:hun sijoittautuneiden yritysten 
työntekijöiltä.
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Perustelu

Yritykselle, joka haluaa tuoda työntekijöitä EU:n ulkopuolelta, on kallista ja aikaa vievää 
hankkia erilliset työviisumit ja oleskeluluvat kustakin maasta, johon ne siirtävät työntekijöitä. 
Siksi on tärkeätä, että kolmannen maan kansalaisille ei saisi asettaa kohtuuttomia rajoituksia, 
kun heidät siirretään maahan tai maasta, joka ei kuulu Schengenin sopimukseen.

Tarkistus 56
26 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) säänneltyjen ammattien osalta 
ammattialajärjestö tai vastaava elin, jonka 
rekisteriin palveluntarjoaja on merkitty, ja 
ammattinimike ja jäsenvaltio, jossa nimike 
on annettu;

e) säänneltyjen ammattien osalta 
ammattialajärjestö tai vastaava elin, jonka 
rekisteriin palveluntarjoaja rekisterinumero
on merkitty, ja ammattinimike ja jäsenvaltio, 
jossa nimike on annettu;

Tarkistus 57
26 artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) siinä tapauksessa, että on pakollista 
ottaa ammatillinen vastuuvakuutus tai sitä 
vastaava takaus, 27 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot, erityisesti 
vakuutuslaitosta tai takauksen antavaa 
tahoa, ammatillista ja maantieteellistä 
kattavuutta koskevat tiedot ja todistus siitä, 
että vakuutusmaksut on suoritettu ajoissa.

Tarkistus 58
26 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Jäsenvaltioiden on tehokkaan 
valvonnan ja toimivan kuluttajansuojan 
takaamiseksi käytettävä myös sähköistä 
hallintoa (e-governement), kuten komissio 
jo on ehdottanut.
Rajat ylittäviä palveluja tuottavat 
palveluntarjoajat rekisteröidään 
käyttämällä komission laatimaa 
yhdenmukaista lomaketta, joka on 
voimassa koko yhteisössä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä on parannettava, jotta palveluntarjoajia 
voidaan valvoa paremmin. Byrokratian vähentämiseksi on samalla tehtävä muodollisuuksista 
mahdollisimman yksinkertaisia ja nykyaikaisia.
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Tarkistus 59
27 artiklan 5 kohta

5. Edellä 1 kohdan täytäntöönpanon 
yhteydessä komissio voi vahvistaa
42 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen luettelon palveluista, joilla on 
1 kohdassa tarkoitetut ominaispiirteet, ja 
yhteisistä perusteista, joilla mainitussa 
kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai takuun 
tarkoituksenmukaiset ominaispiirteet 
voidaan määritellä riskin luonne ja laajuus 
huomioon ottaen.

5. Edellä 1 kohdan täytäntöönpanon 
yhteydessä komissio on vahvistettava
42 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen luettelo palveluista, joilla on 
1 kohdassa tarkoitetut ominaispiirteet, ja 
yhteisistä perusteista, joilla mainitussa 
kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai takuun 
tarkoituksenmukaiset ominaispiirteet 
voidaan määritellä riskin luonne ja laajuus 
huomioon ottaen.

Tarkistus 60
35 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jos niiden tietoon on tullut palveluntarjoajan 
laittomia toimia tai nimenomaisia seikkoja, 
jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
jäsenvaltiossa, niiden on ilmoitettava tästä 
viipymättä alkuperäjäsenvaltiolle.

Jos niiden tietoon on tullut palveluntarjoajan 
laittomia toimia tai nimenomaisia seikkoja, 
jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
jäsenvaltiossa, niiden on ilmoitettava tästä 
viipymättä alkuperäjäsenvaltiolle sekä 
tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltiolle.

Perustelu

Lähettämisen kohdejäsenvaltion on oltava vastuussa valvonnasta, koska vain se on todella 
motivoitunut sen suorittamiseen.

Tarkistus 61
36 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä paikalla 
tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia, 
jotka ovat välttämättömiä 
alkuperäjäsenvaltion valvonnan 
tehokkuuden varmistamiseksi. Kyseiset 
viranomaiset toimivat niiden valtuuksien 
puitteissa, jotka niille on annettu 
jäsenvaltiossaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä paikalla 
tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia, 
jotka ovat välttämättömiä 
alkuperäjäsenvaltion valvonnan 
tehokkuuden varmistamiseksi. Kyseiset 
viranomaiset toimivat niiden valtuuksien 
puitteissa, jotka niitä vastaavilla 
viranomaisilla on alkuperämaassa.

Perustelu

Lähettämisen kohdejäsenvaltion on oltava vastuussa valvonnasta, koska vain se on todella 
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motivoitunut sen suorittamiseen.

Tarkistus 62
37 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio 
pyytää alkuperäjäsenvaltiota toteuttamaan 
asianomaista palveluntarjoajaa koskevia 
toimenpiteitä antamalla kaikki olennaiset 
tiedot palvelusta sekä asiaan liittyvistä 
olosuhteista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio 
pyytää alkuperäjäsenvaltiota antamaan 
viipymättä lausunnon ja ilmoittaa kaikki 
olennaiset tiedot palvelusta sekä asiaan 
liittyvistä olosuhteista.

Alkuperäjäsenvaltion on tarkistettava 
viipymättä, harjoittaako palveluntarjoaja 
toimintaansa laillisesti, sekä pyynnön 
aiheena olevat seikat. Sen on viipymättä 
annettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 
tiedoksi toteutetut tai suunnitellut 
toimenpiteet tai mahdolliset perusteet, joiden 
vuoksi toimenpiteitä ei ole toteutettu.

Alkuperäjäsenvaltion on tarkistettava 
viipymättä, harjoittaako palveluntarjoaja 
toimintaansa laillisesti, sekä pyynnön 
aiheena olevat seikat. Sen on viipymättä 
annettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 
tiedoksi alkuperämaassa tällaisessa 
tapauksessa toteutettavat tai suunnitellut 
toimenpiteet tai mahdolliset perusteet, joiden 
vuoksi toimenpiteitä ei toteutettaisi.

Perustelu

Lähettämisen kohdejäsenvaltion on oltava vastuussa valvonnasta, koska vain se on todella 
motivoitunut sen suorittamiseen.
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