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ĪSS PAMATOJUMS

Kopienas Pakalpojumu sektors šodien sastāda gandrīz 70 % no iekšzemes kopprodukta un 
nodrošina milzums daudz darba vietu. Vienlaicīgi tas ir sektors, kam ir liels izaugsmes 
potenciāls, izpildot arī Lisabonas darba kārtības uzdevumus. Tas ir nožēlojami, ka tagad 
desmit gadus pēc paredzētās iekšējā tirgus izveidošanas, mēs atrodamies tālu no vienota 
Eiropas iekšējā pakalpojumu tirgus izveides. Pakalpojumu sniedzēji atklāj, ka viņu ceļu uz 
citu dalībvalstu tirgiem bloķē sarežģītas un bieži nesaprotamas formalitātes, prasību 
pārklāšanās un nesamērīgi nacionālie ierobežojumi. Firmām, kas nodarbojas ar 
jauninājumiem – un īpaši MVU – ir ierobežotas attīstības iespējas. Patērētāji no savas puses 
cieš augsto cenu un izvēles trūkuma dēļ.

Iekšējā pakalpojumu tirgus izveide nozīmē ekonomiskā elastīguma palielināšanu, 
konkurences veicināšanu un labklājības un darba vietu radīšanu.

Kamēr dažus pakalpojumu industrijas sektorus (telekomunikācijas, audiovizuālie & finansu 
pakalpojumi u.c.) jau aptver noteiktas direktīvas, pārējās ir tik atšķirīgas un dinamiskas, ka tās 
ir grūti definēt. Tādejādi, ietvardirektīvas kā likumīga instrumenta izvēle ir laba. Tomēr 
neviendabīgums un no tā izrietošais ierosinātās ietvardirektīvas darbības sfēras plašums rada 
grūtības to nodefinēt, neskaidrības attiecībā uz darbības sfēras plašumu, neplānotām blakus 
parādībām, kas skar mazāk svarīgus sektors, un neizbēgamo vajadzību pēc īpašiem 
noteikumiem un likumu izņēmumiem. Labas likumdošanas interesēs, kā arī lai ierosinātā 
direktīva varētu darboties, ir svarīgi, lai šīs definīcijas un norobežojumi būtu pēc iespējas 
skaidrāki.

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. Šis princips ir 
vitāli svarīgs iekšējā tirgus darbībai, un tāpēc tam ir jābūt skaidri definētam, kas pašreiz nav 
izdarīts. Nevajag mazināt principa vērtību ierobežojumu dēļ, neskatoties uz plašo 
priekšlikuma darbības lauku. Nav vajadzīgs pieminēt, ka tas pieprasa efektīvu administratīvu 
sadarbību starp dalībvalstu pilnvarotajām personām, lai nodrošinātu efektīvu pārraudzību un 
patērētāju aizsardzību. Vienlaicīgi jāizvairās no pārmērīgām nastām, kas tiek uzkrautas 
pakalpojumu sniedzējiem. Kopiena jau ir daudz ko darījusi, lai veicinātu administratīvu 
sadarbību pāri robežām un samazinātu sarkanās lentes robežu. (piemēram, caur e-pārvaldes 
pakalpojumu sekmēšanu) un priekšlikums ietver papildus iniciatīvas, kuru mērķis ir padarīt 
administrāciju vienkāršāku un efektīvāku. Jūsu sastādītājs aicina iesniegt visas iniciatīvas. 
Tomēr, būtu iespējams paveikt vairāk, ja tiktu ieviestas vienotas Eiropas atestācijas un 
sertifikātu veidlapas, kā arī visā Eiropā pieejama datu bāze ar informāciju par zināmiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kas ļauj pilnvarotajām personām ar e-pārvaldes starpniecību labāk 
kontrolēt situāciju. 

Nevienu dalībvalsti saskaņā ar šo direktīvu nevar piespiest liberalizēt vai privatizēt papildus 
sociālos pakalpojumus.

Šajā gadījumā ir izcēlušās nesaprašanās par liberalizācijas ietekmi uz strādnieku tiesībām un 
uz tādiem jūtīgiem sektoriem kā ar veselību saistītie pakalpojumi. Tāpēc varētu būt vērtīgi 
noskaidrot, ko ierosinātais tiesību akts nenosaka un nedara.
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Jūsu likumprojekta sastādītājs piedāvā pantu, kas norāda, ka “direktīva neietekmē tiesību 
aktus, kas pieņemti sabiedrības vai nacionālajā līmenī, lai veicinātu kultūras un lingvistisko 
dažādību un lai nodrošinātu plurālisma aizsardzību".

Pirmkārt, piedāvātā direktīva nesamazina strādnieku tiesības vai citādi sekmē “sociālo 
izstumšanu”. Jebkurai strādnieku nosūtīšanai uz citu dalībvalsti jāatbilst attiecīgās dalībvalsts 
nodarbinātības nosacījumiem, ieskaitot minimālo algu, darba laiku un atvaļinājuma un 
svinamo dienu noteikumus.

Otrkārt, piedāvātā direktīva neierobežo saņēmēja dalībvalsti noteikt un ieviest atbilstošus 
nacionālos s standartus. Tā joprojām varētu veikt reidus un pieprasīt attiecīgo informāciju no 
firmas, kas ir nosūtījusi darbiniekus uz turieni vai arī pieprasīt to no attiecīgajām izcelsmes 
valsts atbildīgajām iestādēm. Galu galā likumprojekta sastādītājs atbalsta visaptverošu pieeju 
izņēmumiem, ko skaidri noteikusi Eiropas Tiesa. Tas ir priekšnoteikums vienota tirgus 
izveidei.

Visbeidzot, mēs pieņemam, ka “izcelsmes valsts princips” atbildīs pakalpojuma autorizēšanas 
kārtībai saņemējvalstīs, bet modalitāšu kontroli, saskaņā ar kurām pakalpojums tiek sniegts, 
joprojām regulēs saņēmējvalsts likumdošana.

Lai šo pieeju piemērotu visām dalībvalstīm un visiem sektoriem, viena iespējama pieeja 
varētu būt izcelsmes valsts principa ieviešana zināmu delikātu jautājumu risināšanā, kam ir 
noteikti skaidri termiņi, tādejādi ļaujot administratīvo mehānismu sadarbībai nostabilizēties.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut sekojošos grozījumus:

Komisijas piedāvātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. a apsvērums (jauns)

a) Konkurētspējīgs pakalpojumu tirgus ir 
nepieciešams, lai veicinātu ekonomikas 
izaugsmi un nodarbinātību ES. Pašlaik 
neskaitāmie šķēršļi iekšējā tirgū daudziem 
pakalpojumu sniedzējiem, īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk –
MVU), traucē izvērst savu darbību ārpus 
attiecīgās dalībvalsts robežām un neļauj 
pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās 
iespējas. Tas apdraud ne tikai ES 

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.



AD\565442LV.doc 5/3 PE 350.237v03-00

LV

pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju 
pasaules mērogā, bet arī pašu šo nozari, 
kas arvien vairāk ir atkarīga no augstas 
kvalitātes pakalpojumiem.
Turklāt nediskriminējošs tirgus, kas uzliek 
saistības dalībvalstīm atcelt ierobežojumus 
pārrobežu pakalpojumu izmantošanai, 
nodrošina lielāku pārredzamību un prasa 
no pakalpojumu sniedzējiem informāciju, 
nodrošinātu Eiropas patērētājiem labākus 
pakalpojumus par zemākām cenām, 
saglabājot viņu kā pakalpojumu ņēmēju 
tiesības.

Grozījums Nr. 2
7. apsvērums

7. Ir jāatzīst profesionālo organizāciju un 
profesionālo apvienību nozīmīgā loma 
pakalpojumu darbības regulēšanā un 
profesionālo noteikumu izstrādē.

7. Ir jāatzīst profesionālo organizāciju un 
profesionālo apvienību nozīmīgā loma 
pakalpojumu darbības regulēšanā un 
profesionālo noteikumu izstrādē, tomēr šī 
loma nedrīkst kavēt konkurences 
palielināšanu, iesaistoties lielākam skaitam 
tirgus dalībnieku.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka direktīvas galvenais mērķis ir paaugstināt konkurenci, pat ja tiek atzīti 
īpaši apstākļi.

Grozījums Nr. 3
7. a apsvērums (jauns)

7a) Šī direktīva neattiecas uz vispārējās 
ekonomiskās intereses pakalpojumu 
finansēšanu un to nepiemēro dalībvalstu 
atbalsta shēmām, it īpaši veselības un 
sociālās aizsardzības nozarēs, kā arī 
audiovizuālajā un kultūras sektorā, uz ko 
attiecas Līguma VI sadaļas 1. nodaļā 
minētie konkurences noteikumi. 

Grozījums Nr. 4
7. b apsvērums (jauns)
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7b) Eiropā, kas vēlas sasniegt 
konkurētspēju, ir jārada iespējas 
mūžizglītībai privātajā sektorā un jāizvairās 
no apstākļiem, kas traucē to īstenot.

Pamatojums

Lai sasniegtu Lisabonas Stratēģijas mērķus, ir jāsniedz spēcīgs atbalsts profesionāļu 
mūžizglītībai.

Grozījums Nr. 5
7. c apsvērums (jauns)

7c) Attiecībā uz vispārējās intereses 
pakalpojumiem šī direktīva aptver tikai 
vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumus, tas ir, ekonomiskas dabas 
pakalpojumus. Turklāt atsevišķi vispārējās 
ekonomiskās intereses pakalpojumi, 
piemēram, transporta jomā, tiek izslēgti no 
direktīvas piemērošanas loka. Direktīva 
neietekmē dalībvalstu brīvību atbilstīgi 
Kopienas tiesību normām definēt, ko tās 
uzskata par vispārējās ekonomiskās 
intereses pakalpojumiem, noteikt, kā šie 
pakalpojumi ir jāorganizē un jāfinansē, un 
noteikt konkrētās saistības, kam šie 
pakalpojumi ir pakļauti. Šī direktīva 
neattiecas uz paveiktā darba kontroli 
saistībā ar Komisijas Baltajā grāmatā par 
vispārējās intereses pakalpojumiem 
minētajiem uzdevumiem.

Pamatojums

Šī Direktīva neattiecas uz sabiedriskiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 6
12. apsvērums

12. Tā kā transporta pakalpojumus jau 
regulē Kopienas tiesību akti, kas attiecas 
tieši uz šo jomu, tie ir jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas tiktāl, cik tos 
regulē citi kopienas tiesību akti, kas 
pieņemti atbilstīgi Līguma 71. pantam un 
80. panta 2. punktam. Tomēr šī direktīva 
attiecas uz pakalpojumiem, kurus neregulē 

12. Tā kā transporta pakalpojumus jau 
regulē Kopienas tiesību akti, kas attiecas 
tieši uz šo jomu, tie ir jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas. Tomēr, šī 
direktīva attiecas uz naudas pārvadāšanu un
mirstīgo palieku transportēšanu, jo šajā 
jomā ir atklātas iekšējā tirgus problēmas.
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specifiski transportam veltīti tiesību akti, 
piemēram, naudas pārvadāšanu vai mirstīgo 
atlieku transportēšanu.

Pamatojums

Jānoskaidro, kādus transporta veidus neiekļaut šajā direktīvā. Vienkārši pateikt “tos regulē 
citi Kopienas dokumenti” ir vairāk kā neprecīzi. Tā kā Komisija nevēlas iekļaut transporta 
sektoru kā vienu veselu, tad loģiski šķiet to neiekļaut vispār. Pretējā gadījumā šo sektoru 
regulēs nevajadzīgi sarežģīti noteikumi, kas noteiks, ka transports vieglāks par 3,5 tonnām, 
pakļauts pašreizējai direktīvai, bet transports, kas smagāks par 3,5 tonnām, pakļauts citiem 
Kopienas noteikumiem, kas savukārt var novest pie negodīgas konkurences.

Grozījums Nr. 7
13. apsvērums

13. Jau pastāv krietni liels Kopienas tiesību 
kopums par pakalpojumu darbībām, īpaši 
par reglamentētām profesijām, pasta 
pakalpojumiem, televīzijas apraidi, 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem un 
pakalpojumiem attiecībā uz ceļošanu, 
brīvdienām un grupas braucieniem. Uz 
pakalpojumu darbībām attiecas arī citi 
tiesību akti, kas nav saistīti ar konkrētu 
pakalpojumu kategorijām, piemēram, tiesību 
akti par patērētāju aizsardzību. Šī direktīva 
pamatojas uz Kopienas acquis un tādējādi 
to papildina. Gadījumos, kad uz kādu 
pakalpojuma darbību jau attiecas viens vai 
vairāki Kopienas tiesību akti, tiks piemērota 
šī direktīva un šie tiesību akti, direktīvā 
noteiktās prasības papildinās citos aktos 
noteiktās prasības. Tādēļ ir jāizstrādā 
piemēroti noteikumi, ieskaitot noteikumus 
par atkāpēm, lai izvairītos no nesaderības un 
nodrošinātu saskaņu kā starp visiem šiem 
Kopienas tiesību aktiem.

13. Jau pastāv krietni liels Kopienas tiesību 
kopums par pakalpojumu darbībām, īpaši 
par reglamentētām profesijām, pasta 
pakalpojumiem, televīzijas apraidi, 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem un 
pakalpojumiem attiecībā uz ceļošanu, 
brīvdienām un grupas braucieniem. Uz 
pakalpojumu darbībām attiecas arī citi 
tiesību akti, kas nav saistīti ar konkrētu 
pakalpojumu kategorijām, piemēram, tiesību 
akti par patērētāju aizsardzību. Šī direktīva 
pamatojas uz Kopienas acquis un tādējādi 
to papildina. Gadījumos, kad uz kādu 
pakalpojuma darbību jau attiecas viens vai 
vairāki Kopienas tiesību akti, tiks piemērota 
šī direktīva un šie tiesību akti, direktīvā 
noteiktās prasības papildinās citos aktos 
noteiktās prasības. Tādēļ ir jāizstrādā 
piemēroti noteikumi, ieskaitot noteikumus 
par atkāpēm, lai izvairītos no nesaderības un 
nodrošinātu saskaņu kā starp visiem šiem 
Kopienas tiesību aktiem.

Šī direktīva neietekmē nevienu no šādiem 
jau pastāvošajiem tiesību aktiem vai iespēju 
Kopienai pārstrādāt šos tiesību aktus un 
mainīt to piemērošanas apjomu vai 
Kopienas saskaņošanas līmeni.
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Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka Pakalpojumu direktīva neietekmē ne esošās direktīvas vai regulas, ne 
jebkādas nākotnes izmaiņas sakarā ar tām.

Grozījums Nr. 8
16. a apsvērums (jauns)

16a) Direktīva arī nav piemērojama 
profesijām un amatiem, kas pastāvīgi vai 
laiku pa laikam ir saistīti ar valsts varas 
pienākumu veikšanu dalībvalstī un tāpēc uz 
tiem atteicas izņēmumi, kas izklāstīti 
Līguma 45. pantā.

Grozījums Nr. 9
19. a apsvērums (jauns)

19a) saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
prasi, izšķirošais faktors, pieņemot lēmumu 
par to, vai tirgus dalībniekam ir tiesības 
pretendēt uz brīvību sniegt pakalpojumus 
vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, ir tas, vai 
šis tirgus dalībnieks ir izveidots tajā 
dalībvalstī, kurā viņš sniedz attiecīgo 
pakalpojumu. Ja operators ir izveidots 
dalībvalstī, kurā tas sniedz kādu 
pakalpojumu, tad tam ir tiesības pretendēt 
uz brīvību veikt uzņēmējdarbību. Turpretī, 
ja tirgus operators nav izveidots dalībvalstī, 
kurā pakalpojums tiek saņemts, tas ir 
pārrobežu pakalpojuma sniedzējs, kam ir 
tiesības pretendēt uz brīvību sniegt 
pakalpojumus. 

Grozījums Nr. 10
27. a apsvērums (jauns)

27a) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
praksi sabiedrības veselība, patērētāju 
aizsardzība, dzīvnieku veselība un pilsētas 
vides mērķi ir sevišķi svarīgi ar sabiedrības 
interesēm saistīti iemesli, kas var attaisnot 
tādu atļauju sistēmu un citu ierobežojumu 
izmantošanu, kuri attiecas uz veselības 
aprūpi vai sociālajiem pakalpojumiem. 
Tomēr šāda atļauju sistēma vai 
ierobežojums nedrīkst diskriminēt pēc 
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pieteicēja izcelsmes valsts principa vai tikt 
formulēti tādējādi, lai kavētu pārrobežu 
pakalpojumus, kuri atbilst dalībvalstu 
prasībām. Turklāt vienmēr ir jāievēro 
nepieciešamības un samērības kritēriji.

Grozījums Nr. 11
28. apsvērums

28. Gadījumos, kad pieejamais atļauju skaits 
vienai darbībai ir ierobežots dabas resursu 
nepietiekamības vai tehniskā nodrošinājuma 
dēļ, kā tas varētu būt, piemēram, attiecībā uz 
analogo radio frekvenču piešķiršanu vai 
hidroelektrostacijas izmantošanu, ir 
jāpieņem procedūra, kā izvēlēties vienu no 
vairākiem potenciālajiem kandidātiem, lai ar 
atklātu konkurenci uzlabotu lietotājiem 
pieejamo pakalpojumu kvalitāti un 
pakalpojumu sniegšanas apstākļus. Šādai 
procedūrai jānodrošina pārredzamības un 
objektivitātes garantijas, un tādā veidā 
izsniegtai atļaujai nav jābūt pārmērīgi 
ilgstošai vai saistītai ar automātisku 
atjaunošanu, vai jāpiešķir jebkāda 
priekšrocība veiksmīgam pakalpojumu 
sniedzējam. Izsniegtās atļaujas ilgums ir 
īpaši jānosaka tādā veidā, lai tā neierobežo 
un nesašaurina brīvo konkurenci vairāk kā 
nepieciešams, lai dotu pakalpojumu 
sniedzējam iespēju atgūt investīciju 
izmaksas un gūt mērenu peļņu no ieguldītā 
kapitāla. Gadījumos, kad atļauju skaits ir 
ierobežots nevis dabas resursu 
nepietiekamības vai tehniskā nodrošinājuma, 
bet gan citu iemeslu dēļ, tomēr paliek 
saistoši šīs direktīvas citi atļauju sistēmām 
veltītie noteikumi.

28. Gadījumos, kad pieejamais atļauju skaits 
vienai darbībai ir ierobežots dabas resursu 
nepietiekamības vai tehniskā nodrošinājuma 
dēļ, kā tas varētu būt, piemēram, attiecībā uz 
hidroelektrostacijas izmantošanu, ir 
jāpieņem procedūra, kā izvēlēties vienu no 
vairākiem potenciālajiem kandidātiem, lai ar 
atklātu konkurenci uzlabotu lietotājiem 
pieejamo pakalpojumu kvalitāti un 
pakalpojumu sniegšanas apstākļus. Šādai 
procedūrai jānodrošina pārredzamības un 
objektivitātes garantijas, un tādā veidā 
izsniegtai atļaujai nav jābūt pārmērīgi 
ilgstošai vai saistītai ar automātisku 
atjaunošanu, vai jāpiešķir jebkāda 
priekšrocība veiksmīgam pakalpojumu 
sniedzējam. Izsniegtās atļaujas ilgums ir 
īpaši jānosaka tādā veidā, lai tā neierobežo 
un nesašaurina brīvo konkurenci vairāk kā 
nepieciešams, lai dotu pakalpojumu 
sniedzējam iespēju atgūt investīciju 
izmaksas un gūt mērenu peļņu no ieguldītā 
kapitāla. Gadījumos, kad atļauju skaits ir 
ierobežots nevis dabas resursu 
nepietiekamības vai tehniskā nodrošinājuma, 
bet gan citu iemeslu dēļ, tomēr paliek 
saistoši šīs direktīvas citi atļauju sistēmām 
veltītie noteikumi.

Pamatojums

Jautājumi attiecībā uz analogo radio frekvenču piešķiršanu ir risināti Kopienas darbā par 
elektroniskajiem komunikāciju pakalpojumiem un tīkliem, un saistītiem aprīkojumiem un 
pakalpojumiem. Telekomunikāciju pakete izslēgta no Pakalpojumu direktīvas darbības loka. 
Tas attiecas arī uz analogo radio frekvenču piešķiršanu.

Grozījums Nr. 12
29. apsvērumi
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29. Ar sabiedrības interesēm saistītais 
svarīgais iemesls, uz kuru ir atsauce 
konkrētos šīs direktīvas saskaņošanas aktos, 
ir tie, ko atzīst Eiropas Kopienu Tiesa 
attiecībā uz Līguma 43. un 49. pantu, proti, 
patērētāju, pakalpojumu saņēmēju, 
darbinieku interešu un pilsētvides 
aizsardzība.

29. Ar sabiedrības interesēm saistītais 
svarīgais iemesls, uz kuru ir atsauce 
konkrētos šīs direktīvas saskaņošanas aktos, 
ir tie, ko atzīst Eiropas Kopienu Tiesa un 
kas jo īpaši attiecas uz sabiedrisko kārtību, 
sabiedrības drošību, veselības aizsardzību, 
sociālo un kultūras politiku, patērētāju, 
pakalpojumu saņēmēju, darbinieku interešu, 
vides, tostarp pilsētvides, dzīvnieku 
veselības, intelektuālā īpašuma un valsts 
vēsturiskā un mākslinieciskā mantojuma 
aizsardzību.

Pamatojums

Eiropas Kopienas Tiesas tiesu prakse jāuztver kopumā, ieskaitot sociālo politiku un kultūras 
politiku.

Grozījums Nr. 13
33. a apsvērums (jauns)

33a) Iznākums abpusējam novērtēšanas 
procesam atšķirsies saskaņā ar darbības 
veidu un ar to saistītajām sabiedrības 
interesēm. Jo īpaši saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas praksi, prasības, kas 
pakļautas šai abpusējai novērtēšanai, 
varētu pilnībā pamatot, ja tās ir saistītas ar 
veselības aizsardzības un sociālās politikas 
mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 14
34. apsvērums

34. Izskatāmo ierobežojumu skaitā ir 
jāiekļauj valsts tiesību normas, kuras 
atsevišķiem sniedzējiem ļauj uzsākt tādas 
darbības kā laimes spēles, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas nav saistīti ar viņu 
profesionālo kvalifikāciju. Tāpat starp 
izskatāmajām prasībām ir arī kabeļtelevīzijas 
raidsabiedrībām saistošie “noteikumi, kas 
jāievēro”, kuri, uzliekot starpnieka 
pakalpojumu sniedzējam pienākumu 
nodrošināt pieeju noteiktiem 
pakalpojumiem, ko piegādā konkrēti 

34. Starp izskatāmajām prasībām ir arī 
kabeļtelevīzijas raidsabiedrībām saistošie 
“noteikumi, kas jāievēro”, kuri, uzliekot 
starpnieka pakalpojumu sniedzējam 
pienākumu nodrošināt pieeju noteiktiem 
pakalpojumiem, ko piegādā konkrēti 
pakalpojumu sniedzēji, ietekmē viņa izvēles 
brīvību, pieeju programmām un saņēmēju 
izvēli. 
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pakalpojumu sniedzēji, ietekmē viņa izvēles 
brīvību, pieeju programmām un saņēmēju 
izvēli. 

Pamatojums

Noteikumi par "nesēju” jau ir iekļauti Direktīvā 2002/22/EK (Vispārējie pakalpojumi). Tā kā 
“nesēja” noteikumi kalpo, lai sargātu kultūras daudzveidību un viedokļu dažādību 
plašsaziņas līdzekļos, Pakalpojumu direktīvai tie nav jāietekmē.

Grozījums Nr. 15
35. apsvērums

35. Ir atbilstoši, ka šīs direktīvas noteikumi 
attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību, ir 
jāpiemēro tikai tādā apjomā, ka 
apspriežamās darbības ir atvērtas 
konkurencei, tā lai tās neuzliktu dalībvalstīm 
pienākumu likvidēt esošos monopolus, it 
īpaši tos, kas nodarbojas ar loteriju 
organizēšanu, vai privatizēt konkrētas 
nozares.

35. Ir atbilstoši, ka šīs direktīvas noteikumi 
attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību, ir 
jāpiemēro tikai tādā apjomā, ka 
apspriežamās darbības ir atvērtas 
konkurencei, tā lai tās neuzliktu dalībvalstīm 
pienākumu liberalizēt vispārējās 
ekonomiskās intereses pakalpojumus, 
privatizēt sabiedriskos uzņēmumus, kas 
sniedz šādus pakalpojumus vai likvidēt
esošos monopolus, kas nodarbojas ar citām 
darbībām, it īpaši ar loteriju organizēšanu
un konkrētiem izplatīšanas pakalpojumiem;

Pamatojums

Šī Direktīva neattiecas uz sabiedriskiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 16
38. a apsvērums (jauns)

38a) Izcelsmes dalībvalsts kompetento 
iestāžu uzraudzības pienākums neuzliek 
izcelsmes valstīm pienākumu šīs valsts 
iestādēm pašām veikt inspekcijas un 
pārbaudes galamērķa valsts teritorijā. Šīs 
pārbaudes un inspekcijas veiks galamērķa 
valsts iestādes, tostarp atsevišķu valstu 
iestādēm sadarbojoties elektroniski, 
saskaņā ar abpusējās administratīvās 
palīdzības prasībām un partnerībām, kas, 
dibinātas saskaņā ar šo direktīvu. 
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Pamatojums

Prasa skaidrojumu.

Grozījums Nr. 17
41. a apsvērums (jauns)

41a) Atkāpē no izcelsmes valsts principa 
jautājumos, ko regulē Direktīva 96/71/EC, 
ietilpst tās dalībvalsts tiesības, kur 
pakalpojums tiek sniegts, noskaidrot, vai 
pastāv darba attiecības, kā arī atšķirību 
starp pašnodarbinātām personām un 
nodarbinātām personām, tostarp arī “viltus 
pašnodarbinātām personām”. Šajā ziņā 
saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi 
svarīga darba attiecību iezīme Līguma 
39. panta izpratnē ir fakts, ka zināmu laika 
brīdi persona citas personas vadībā sniedz 
pakalpojumus par to saņemot atlīdzību; 
jebkuras darbības, ko minētā persona veic 
ārpus nodarbinātā attiecībām, jāklasificē 
kā darbs, ko veikusi pašnodarbināta 
persona saskaņā ar Līguma 43. un 
49. pantu.

Pamatojums

Šis apsvērums padara skaidrākus ierobežojumus, kas norādīti 17. panta 5. paragrāfā 
attiecībā par strādnieku nosūtīšanu.

Grozījums Nr. 18
47. a apsvērums (jauns)

47a) Tikpat lielā mērā ir jāierobežo 
izcelsmes valsts principa piemērošana, jo 
daudziem veselības dienestiem ir jādibina 
filiāle tajā dalībvalstī, kur šis veselības 
pakalpojums tiek sniegts, un tādēļ uz šāda 
veida pakalpojumiem nevar attiecināt 
izcelsmes valsts principu. Turklāt 
pārrobežu veselības aprūpes pakalpojuma 
sniegšanas gadījumā ir svarīgi izcelsmes 
valsts vispārēji izņēmumi no izcelsmes 
valsts principa, piemēram, attiecībā uz 
profesionālo kvalifikāciju vai higiēnas 
noteikumiem. Bez tam, ņemot vērā 
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sabiedrības drošības aizsardzību, 
dalībvalstīm ir jāsaglabā iespēja iejaukties 
konkrētos gadījumos.  

Grozījums Nr. 19
57. a apsvērums (jauns)

57a) Tā kā noteikumi un nosacījumi par 
pagaidu strādniekiem ir minēti 
Direktīvas 96/71/EC 3. panta 9. punktā, uz 
tiem neattiecas šajā direktīvā noteiktā 
izcelsmes valsts principa pielietošana. 
Turklāt izcelsmes valsts princips neattiecas 
uz nosacījumiem par darbinieku izīrēšanu, 
tostarp arī nosacījumiem attiecībā uz 
gadījumiem, kad darbiniekus piegādā 
pagaidu darba aģentūras, kas nozīmē to, ka
spēkā stājas uzņemšanas dalībvalsts 
ierobežojumi un aizliegumi, kas, piemēram, 
attiecas uz izīrētu darbinieku izmantošanu, 
ierobežojumiem, kas attiecas uz pagaidu 
darba maksimālo ilgumu, utt.

Pamatojums

Šis apsvērums padara skaidrākus tiesību aktus, kas saistīti ar strādnieku nosūtīšanu.

Grozījums Nr. 20
59. a apsvērums (jauns)

59a) Aizliegums pieprasīt deklarāciju, kas 
jāiesniedz tās dalībvalsts atbildīgajām 
iestādēm, kur pakalpojums tiek sniegts, 
tikai attur dalībvalstis pieprasīt sistemātisku 
iepriekšēju deklarāciju katrā strādnieka 
nosūtīšanas gadījumā, bet neattur tās 
pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzēji 
iesniedz deklarācijas vai aizpilda veidlapas, 
kas attiecas uz konkrētās nodarbinātības 
saistībām, piemēram, anketas par 
ieguldījumiem fondos, kas domāti 
brīvdienu apmaksāšanai, ar noteikumu, ka 
šādas deklarācijas var tikt aizpildītas pēc 
pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas. 
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Grozījums Nr. 21
59. b apsvērums (jauns)

59b) Šī direktīva attur dalībvalstis pieprasīt, 
lai pakalpojumu sniedzēji, kas norīko 
darbiniekus strādāt šo dalībvalstu teritorijā, 
sistemātiski sūtītu visus nodarbinātības 
dokumentus, ko tie parasti glabā 
uzņēmuma reģistrācijas vietā, uz šo 
dalībvalstu teritoriju un glabātu tos tur;
tomēr šī direktīva neattiecas uz 
dokumentiem, ko sastāda darba procesā un 
glabā darba vietā, piemēram, darba laika 
uzskaites grafikus, un tā nekavē uzņēmējas 
dalībvalsts atbildīgās iestādes vērsties tieši 
pie pakalpojumu sniedzēja un pieprasīt 
dokumentus inspekcijas vai pārbaudes 
veikšanai, vai ieviest šo prasību 
neatbilstības gadījumā.  

Pamatojums

Ir svarīgi noskaidrot, ka 24. panta 2. punkts neattur saņēmējdalībvalsti pieprasīt, lai 
pakalpojuma sniedzējs vai viņa strādnieki nekavējoties uzrādītu dokumentus ar informāciju, 
kas noteikta 24. panta 2. punktā no a) līdz f), ja to pieprasa saņēmējvalsts kompetentā 
institūcija.

Grozījums Nr. 22
60. a apsvērums (jauns)

60a) Prasības, kas attiecas uz strādnieku 
nosūtīšanu, attiecas arī uz ārpuskopienas 
valstu pilsoņiem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 23
66. a apsvērums (jauns)

66a) Priekšnoteikums efektīvai dalībvalstu 
sadarbībai ir labi funkcionējoša 
elektroniskās informācijas sistēma, 
piemēram, IDA (datu apmaiņa starp 
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pārvaldes iestādēm), lai ļautu 
kompetentajām iestādēm bez grūtībām 
noteikt atbilstīgos sarunu biedrus citās 
dalībvalstīs un sazināties ar tiem, 
izmantojot efektīvus saziņas līdzekļus, kā 
arī ātri un droši apmainīties ar 
dokumentiem un faktiem. Dalībvalstīm un 
Komisijai ir jāveicina pasākumi, it īpaši 
Eiropas līmeņa nolīgumi un noteikumi, ar 
mērķi veidot atzīšanas un piemērošanas 
tiesisko regulējumu administratīvo lietu 
izskatīšanas gadījumos.

Pamatojums

Grozījums Nr. 24
71. a apsvērums (jauns)

71a) Kopiena var pieņemt juridiskus 
pasākumus, kuri liktu dalībvalstīm efektīvi 
sadarboties administratīvajos jautājumos, 
kas saistās ar dalīšanos ar informāciju 
starp dalībvalstīm un tās kontroli. Kopiena 
var veikt pasākumus, lai izvairītos no 
divkāršām pārbaudēm vai divkāršas 
uzraudzības un no dokumentu dublēšanās. 

Grozījums Nr. 25
1. pants

Šī direktīva nosaka vispārējos noteikumus, 
kas ļauj pakalpojumu sniedzējiem vieglāk 
izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
sekmē pakalpojumu brīvu apriti.

Šī direktīva nosaka vispārējos noteikumus, 
kas ļauj pakalpojumu sniedzējiem vieglāk 
izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
sekmē pakalpojumu brīvu apriti.

Šī direktīva neattiecas uz vispārējās 
ekonomiskās intereses pakalpojumu 
liberalizāciju vai tādu sabiedrisku 
organizāciju privatizāciju, kas sniedz šādus 
pakalpojumus. Tā arī neierobežo Kopienas 
noteikumus par konkurenci un atbalstu.
Šī direktīva nav saistīta ne ar tādu 
monopolu likvidāciju, kas sniedz 
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pakalpojumus, ne ar dalībvalstu piešķirto 
atbalstu, uz kuru attiecas EK līgumā 
iekļautie konkurences noteikumi.
Šī direktīva neskar pasākumus, ko veic 
Kopienas vai valsts līmenī, lai aizsargātu 
vai veicinātu kultūras vai lingvistisko 
daudzveidību vai viedokļu dažādību 
plašsaziņas līdzekļos.

Grozījums Nr. 26
2. panta 2. punkta a) daļa

(a) finanšu pakalpojumiem, kā noteikts 
Direktīvas 2002/65/EK 2. panta b) daļā;

(a) banku, kredīta, apdrošināšanas, darba 
devēju pensiju fondu un privāto pensiju 
fondu, ieguldījumu un maksājumu 
pakalpojumiem;

Pamatojums

Finanšu pakalpojumi ir izslēgti no direktīvas darbības loka. Taču ir svarīgi, ka ir skaidri 
noteikts, ko tieši iekļauj termins “finanšu pakalpojumi”.

Grozījums Nr. 27
2. panta 2. punkta c) daļa

c) transporta pakalpojumiem tādā apjomā, 
kādā tos pārvalda citi Kopienas tiesību akti, 
kuru juridiskais pamats ir EK līguma 
71. pants vai 80. panta 2. punkts.

c) transporta pakalpojumiem, izņemot 
mirstīgo atlieku transportēšanu un naudas 
pārvadāšanu ar nosacījumu, ka ir ievēroti 
nacionālie drošības un higiēnas standarti.

Grozījums Nr. 28
2. panta 2punkta c a) daļa (jauna)

c a) enerģijas pakalpojumiem tādā apjomā, 
kādā tos regulē citi Kopienas tiesību akti;

Pamatojums

Lai izvairītos no juridiskām neskaidrībām, darbības, kas iekļautas gāzes un elektrības 
direktīvās nav ierindotas šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 29
2. panta 2. punkta c b) daļa (jauna)

c b) ar azartspēlēm saistītas darbības;
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Pamatojums

Azartspēles nav ES kompetencē un tās nav jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 30
2. panta 2. punkta c c) daļa (jauna)

c c) vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumiem;

Pamatojums

Vispārējās intereses pakalpojumi un vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumi ir 
jāpakļauj ietvardirektīvai, kas definē to pamatprincipus un nodrošina sabiedrības 
finansēšanu. Tādi pakalpojumi kā veselības aprūpe, kultūra, apraide, sociālie pakalpojumi 
vai izglītības pakalpojumi ir noteikti jāizslēdz no piedāvātās direktīvas darbības loka.

Grozījums Nr. 31
2. panta 2. punkta c d) daļa (jauna)

c d) darbībām, kas ir saistītas, pat tikai 
laiku pa laikam, ar valsts varas realizāciju 
un uz ko attiecas EK līguma 45. pants.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības sfērā nav jāiekļauj darbības, ko aptver Līguma 45. pants, kas nosaka, 
ka brīvība veikt uzņēmējdarbību neattiecas uz darbībām, kas saistītas ar oficiālo iestāžu 
varas realizāciju, jo to regulē dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 32
2. panta 2. punkta c e) daļa (jauna)

c e) vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumiem.

Pamatojums

Vispārējās intereses pakalpojumi un vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumi ir 
jāpakļauj ietvardirektīvai, kas definē to pamatprincipus un nodrošina sabiedrības 
finansēšanu. Tādi pakalpojumi kā veselības aprūpe, kultūra, apraide, sociālie pakalpojumi 
vai izglītības pakalpojumi ir noteikti jāizslēdz no piedāvātās direktīvas darbības loka.

Grozījums Nr. 33
2. panta 3) daļa

3) Šī direktīva neattiecas uz nodokļu 
politikas jomu, izņemot 14. un 16. pantu 

3) Šī direktīva neattiecas uz nodokļu 
politikas jomu.
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tiktāl, cik uz tur noteiktajiem 
ierobežojumiem neattiecas Kopienas tiesību 
akts par nodokļu saskaņošanu. 

Pamatojums

2.panta 3.punkta piedāvātā versija liek domāt, ka Komisija uzskata nodokļu ievākšanu par 
slogu brīvai pakalpojumu kustībai. Es nepiekrītu šim sākotnējam uzskatam un, gluži pretēji, 
esmu pārliecināts, ka nodokļu konkurence ir svarīgs impulss brīvas preču kustības attīstībai. 
Piedāvātā formulējuma sekas būtu tādas, ka tikai izcelsmes valstij būtu tiesības piedzīt 
nodokļus. Tādēļ būtu labāk izslēgt nodokļu politiku vispār.

Grozījums Nr. 34
3. panta 2. punkts

Šīs direktīvas piemērošana neskar citu 
Kopienas tiesību aktu noteikumu 
piemērošanu saistībā ar pakalpojumiem, uz 
ko atteicas šie noteikumi. 

Šī direktīva neskar citus atbilstīgos 
Kopienas tiesību aktus, kas attiecas uz 
konkrētiem pakalpojumiem.

Pamatojums

Direktīva pašreizējā projektā attiecas uz galveno gāzes darbības ķēdes daļu (piegāde, sadale, 
uzbūve, un infrastruktūru darbība, kā arī citi ar to saistīti pakalpojumi).
Tādēļ ir izšķiroši, ka direktīva ņem vērā un saskaņo iepriekš esošos un konkrētus ES 
noteikumus, kas attiecas uz enerģijas sektoru un ir pilnībā izstrādāti uz šī sektora īpašību 
pamata un nodrošina līdzsvaru starp visām interesēm.

Ir ļoti svarīgi noteikt prioritāti starp sektoru direktīvas konkrētiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 35
3. panta 2. a punkts (jauns)

Kopienas tiesību aktiem, kas attiecas uz 
brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 
sniegt pakalpojumus konkrētos iekšējā 
tirgus sektoros vai profesijās, ir 
priekšrocība attiecībā pret šo direktīvu.

Grozījums Nr. 36
3. a pants (jauns)

3.a pants
Šo direktīvu nevar interpretēt tā, lai tā 
jebkādā veidā ierobežotu pamatbrīvību 
īstenošanu, kā tās atzīst dalībvalstīs un 
Pamattiesību hartā.
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Pamatojums

Šī direktīva nedrīkst nomākt pamattiesību likumisko garantiju, ieskaitot tiesības vai brīvību uz 
kopīgu darbību.

Grozījums Nr. 37
4. panta 10.daļa

10) “slimnīcas aprūpe” nozīmē medicīnisku 
aprūpi, ko var sniegt tikai medicīniskā 
infrastruktūrā un kas parasti prasa, lai 
aprūpi saņemošo personu izmitinātu tur; 
lai šādu aprūpi klasificētu kā “slimnīcas 
aprūpi”, nav svarīgs šīs infrastruktūras 
nosaukums, organizācija un finansēšanas 
veids;

svītrots

Pamatojums

pants ).

Grozījums Nr. 38
5. panta 3. punkts

3. Direktīvas 2. punkts neattiecas uz 
dokumentiem, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas ../../EK 
46.pantā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas ../../EK 45. panta 3. punktā.

3. Direktīvas 2. punkts neattiecas uz 
dokumentiem, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas ../../EK 
46.pantā par profesionālo kvalifikāciju
atzīšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31 marta Direktīvas 2004/18/EK 
45. panta 3 .punktā par procedūru 
koordinēšanu būvdarbu valsts līgumu, 
piegādes valsts līgumu un pakalpojumu 
valsts līgumu1 piešķiršanai, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
16. februāra Direktīvas 90/5/EK 3. panta 
2. punktā, lai veicinātu pastāvīgu advokātu 
profesijas praksi dalībvalstī, kas nav tā, kur 
iegūta kvalifikācija2. 
-----------

1) OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp., grozīts ar 
Komisijas Regulu (EK)Nr. 1874/2004 (OV L 
326, 29.10.2004., 17. lpp.).

2) OV L 77, 14.3.1998., 36. lpp., grozīts ar 
2003. gada Pievienošanās līgumu.
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Pamatojums

Šis grozījums izskaidro izņēmumus un tos skaidrāk definē.

Grozījums Nr. 39
5. panta 3. a punkts (jauns)

3a. Dalībvalstis attiecīgajā gadījumā 
ieviesīs saskaņotas Eiropas veidlapas, kas 
kalpos kā apliecību, atestātu vai jebkuru 
citu uzņēmējdarbības dokumentu 
ekvivalents.

Pamatojums

Saskaņotas Eiropas veidlapu izveidošana veicinās sadarbību starp uzraudzības varas 
orgāniem izcelsmes valstī un galamērķa valstī. Taču, ņemot vērā, ka procedūras dalībvalstu 
tieslietu sistēmās ir ļoti atšķirīgas un ka nav mērķa tās saskaņot, saskaņotas veidlapas 
izveidošana ir iespējama tikai atsevišķos gadījumos.

Grozījums Nr. 40
6. panta 1. punkts

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk par 
2008.gada 31.decembri pakalpojuma 
sniedzējs var nokārtot sekojošas procedūras 
un formalitātes sakaru punktā, ko pazīst ar 
nosaukumu “vienotais sakaru punkts”:

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk par 
2008.gada 31.decembri pakalpojuma 
sniedzējs var nokārtot sekojošas procedūras 
un formalitātes sakaru punktā, ko pazīst ar 
nosaukumu “vienotais sakaru punkts”, vai 
nu izcelsmes valstī vai dalībvalstī, kur 
pakalpojums tiek sniegts, pēc pakalpojuma 
sniedzēja brīvas izvēles:

Grozījums Nr. 41
6. panta 1 a punkts (jauns)

Vienotā sakaru punkta nozīmēšana 
konkrētā dalībvalstī neietekmē atbildības 
sadalījumu dalībvalstīs. 

Pamatojums

Grozījums Nr. 42
7. panta 1. punkta a) daļa

a) prasības, ko piemēro pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri dibināti šo valstu teritorijā, 

a) prasības, ko piemēro pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri dibināti šo valstu teritorijā, 
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it īpaši prasības attiecībā uz procedūrām un 
formalitātēm, lai piekļūtu pakalpojumu 
darbībām un veiktu tās;

it īpaši prasības attiecībā uz sociālajām, 
darba un arodbiedrību tiesībām, apkārtējās 
vides un patērētāju tiesību aizsardzības 
jautājumiem, kā arī prasības attiecībā uz 
procedūrām un formalitātēm, lai piekļūtu 
pakalpojumu darbībām un veiktu tās;

Pamatojums

Vienotiem sakaru punktiem jāsniedz šī informācija, lai garantētu, ka pakalpojumu 
sniedzējiem ir pieejami piemērojamie kolektīvie līgumi, sociālā likumdošana, vides noteikumi 
un patērētāju aizsardzības sistēmas.

Grozījums Nr. 43
8. panta 2. punkts

2. Šīs direktīvas 1.punkts neattiecas uz telpu, 
kurās tiek sniegts pakalpojums, vai uz 
pakalpojuma sniedzēja izmantotā 
aprīkojuma apskati, vai pakalpojuma 
sniedzēja spēju fizisku pārbaudi.

2. Šīs direktīvas 1.punkts neattiecas uz telpu, 
kurās tiek sniegts pakalpojums, vai uz 
pakalpojuma sniedzēja izmantotā 
aprīkojuma apskati, vai pakalpojuma 
sniedzēja spēju fizisku pārbaudi, bet 
dalībvalstis garantē, ka jebkura šāda 
apskates un apstiprināšanas procedūra ir 
vienkārša, godīga un nediskriminējoša.

Pamatojums

Apskates un apstiprināšanas procedūras nedrīkst būt apgrūtinošas pakalpojuma sniedzējam 
un nevar tikt izmantotas kā diskriminācijas līdzeklis pret pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 44
9. panta 1. punkta a) daļa

a) atļaujas sistēma nediskriminē konkrēto 
pakalpojumu sniedzēju;

a) atļaujas sistēma nediskriminē konkrēto 
pakalpojumu sniedzēju salīdzinājumā ar 
vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, un tiek 
pieņemtas pakalpojuma sniedzēja izcelsmes 
valsts atbilstīgās atļaujas sistēmas.

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka mērķis ir radīt vienādus noteikumus gan vietējiem, gan pārrobežu 
pakalpojumu sniedzējiem. 
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Grozījums Nr. 45
10. panta 5. punkts

5. Atļauja tiek piešķirta tad, kad, ņemot vērā 
atbilstošu pārbaudi, ir pierādīts, ka visi 
atļaujas sniegšanas nosacījumi ir izpildīti.

5. Atļauja tiek piešķirta tad, kad, ņemot vērā 
atbilstošu pārbaudi, ir pierādīts, ka visi 
atļaujas sniegšanas nosacījumi ir izpildīti, un 
to var anulēt tikai tā iestāde, kas to 
izsniegusi.

Grozījums Nr. 46
16. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šīs direktīvas 1.punkts aptver valsts 
noteikumus attiecībā uz piekļuvi 
pakalpojumu sniegšanai un pakalpojumu 
sniegšanu, īpaši prasības, kas nosaka 
pakalpojumu sniedzēja rīcību, pakalpojuma 
kvalitāti vai saturu, reklāmu, līgumus un 
pakalpojumu sniedzēja atbildību.

Šīs direktīvas noteikumi attiecas tikai 
attiecas uz atļauju piekļūt pakalpojumu 
sniegšanai un sniegt pakalpojumus. Uz 
galamērķa valstī sniegtajiem 
pakalpojumiem joprojām attiecas 
galamērķa valsts sabiedrības veselības 
aizsardzībai, drošībai un aizsardzībai 
veltītie noteikumi, ciktāl tie ir samērojami, 
un šos pakalpojumus pārrauga šīs valsts 
atbildīgās iestādes. 

Grozījums Nr. 47
16. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Dalībvalstis neļauj savā teritorijā piekļūt  
pakalpojumu darbība vai veikt to, ja tā ir 
saistīta ar diskriminējošām prasībām, kas ir 
tieši vai netieši saistītas ar nacionālo 
piederību vai reģistrētā biroja atrašanā 
vietu.

3. Dalībvalstis nekādu ar attiecīgo jomu 
saistītu iemeslu dēļ nedrīkst ierobežot 
pakalpojumu sniegšanas brīvību, ja sniedzējs 
ir no citas dalībvalsts, it īpaši nosakot kādu 
no šādām prasībām:

Dalībvalstis nekādu ar attiecīgo jomu saistītu 
iemeslu dēļ nedrīkst ierobežot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, ja sniedzējs ir no citas 
dalībvalsts.

Tādēļ ir aizliegtas šādas prasības:

Grozījums Nr. 48
16. a pants (jauns)
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16.a pants
Pakalpojumu direktīvas piemērošana divos 

posmos
1) Izņemot noteikumus, kas izklāstīti šajā 
iedaļā, izcelsmes valsts princips stājas 
spēkā divos posmos.
2) Uz pakalpojumiem, kas saistīti ar nesen 
reģistrētiem vai nereglamentētām 
profesijām, attiecas šīs direktīvas 45. pants.
3) Attiecībā uz pakalpojumiem, kas 
dalībvalstīs ir pakļauti stingrākai 
reglamentēšanai, piemēram, ja kādā 
dalībvalstī vietējiem pakalpojumu 
sniedzējiem prasa ilgāku apmācības laiku, 
īpašus eksāmenus vai sertifikātu, lai tie 
saņemt atļauju vai drīkstētu sniegt attiecīgo 
pakalpojumu darbību, Padome var piekrist, 
ka ne vēlāk par šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu ievieš divus pārejas 
posmus — attiecīgi piecu gadu (A grupa) 
un desmit gadu (B grupa) garumā, kuru 
laikā Direktīva ir jāatattiecina uz šīm 
pakalpojumu darbībām.
4) Padome iedala 3. punktā minētās 
pakalpojumu darbības divās grupās (A un 
B). A grupas pakalpojumu darbībām 
(nedaudz reglamentētas profesijas) pārejas 
posms nav ilgāks par pieciem gadiem un B 
grupas pakalpojumu darbībām tas nav 
ilgāks par desmit gadiem, sakot no 
45. pantā noteiktā termiņa. 
Ja Padomes līdz 45. pantā minētajam 
termiņam neprecizēs 3. un 4. punktā 
minētās grupas, pārejas posma nebūs.

Grozījums Nr. 49
17. pants no 2. līdz 4. punktam

(2) elektrības sadales pakalpojumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2003/54/EK 2. panta 5.daļas nozīmē;

elektrības pārraides, sadales un piegādes
pakalpojumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/54/EK 2. panta 
5. daļas nozīmē;

3) gāzes sadales pakalpojumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/55/EK 2. panta, 5. daļas 

gāzes transportēšanas, sadales, piegādes un 
uzglabāšanas un sašķidrinātās dabasgāzes 
(LNG) pakalpojumiem Eiropas Parlamenta 
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nozīmē; un Padomes Direktīvas 2003/55/EK 2. panta 
5. daļas nozīmē;

3) ūdens sadales pakalpojumiem; 4) ūdens ieguves, sadales, piegādes un 
attīrīšanas pakalpojumiem;

Pamatojums

Priekšlikumā atkāpe no izcelsmes valsts principa skar vienīgi gāzes sadali. Nav objektīva 
pamatojuma šādai ierobežotai atkāpei. Direktīva 2003/55/EK, kas attiecas uz visām gāzes 
darbībām ES, ietver dabas gāzes pārsūtīšanu, sadali, piegādi un uzglabāšanu saskaņā ar tās 
1. pantu. Rezultātā ir jāpaplašina sākotnējā atkāpe augstāk minētajām gāzes darbībām, lai 
varētu pret tiem attiekties vienādi un tādā veidā izvairīties no diviem dažādiem nepamatotiem 
juridiskajiem režīmiem.

Grozījums Nr. 50
17. panta 6 a) daļa (jauna)

6a) reglamentētām profesijām, veicot valsts 
varas uzdevumus vai papilduzdevumus, kas 
ir būtiski valsts varai;

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka vispārējā atkāpe no izcelsmes valsts principa attiecas uz reglamentētām 
profesijām, veicot oficiālo iestāžu uzdevumu un visas darbības saistībā ar šo uzdevumu.

Grozījums Nr. 51
18.panta 1.punkta (b) daļa

b)azartspēlēm, kas saistītas ar derību 
slēgšanu un naudas likmēm laimes spēlēs, 
tostarp loterijās un derību darījumos;

svītrots

Pamatojums

Nav pamatojuma azartspēļu darbības izslēgšanai.

Grozījums Nr. 52
23. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tās sociālā 
nodrošināšanas sistēmas neatsakās 
uzņemties atmaksāt izdevumus par citā 
dalībvalstī sniegtiem slimnīcas aprūpes 
pakalpojumiem, ja konkrētais ārstēšanas 
veids ir iekļauts to pabalstu sarakstā, kas 
paredzēti piederības dalībvalsts tiesību 

2. Atļauja pieprasīt slimnīcas aprūpi tiek 
piešķirta saskaņā ar 
Regulas (EEK) 1408/71 22 pantu un 
Regulas (EK) 883/2004 20. pantu. 
Slimnīcas aprūpe ietver visu medicīnisko 
ārstēšanu dalībvalstī, kurā pacients ir 
apdrošināts; lai šādu aprūpi klasificētu kā 
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aktos un, ja šāda ārstēšanu nevar 
nodrošināt pacientam medicīniski 
pieņemamā laika posmā, ņemot vērā 
pacienta pašreizējo veselības stāvokli un 
iespējamo slimības attīstību.

“slimnīcas aprūpi”, nav svarīgs šīs 
infrastruktūras nosaukums, organizācija 
un finansēšanas veids.

Pamatojums

Grozījums Nr. 53
24. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Tomēr dalībvalsts, uz kuru darbinieks 
nosūtīts, nevar nepiemērot pakalpojuma 
sniedzējam vai nosūtītam darbiniekam 
nevienu no šādām saistībām attiecībā uz 
jautājumiem, kas minēti 17. panta 5. daļā:

Tomēr dalībvalsts, uz kuru darbinieks 
nosūtīts, nevar nepiemērot pakalpojuma 
sniedzējam vai nosūtītam darbiniekam 
nevienu no 17. panta 5. punktā minētajām 
saistībām, kas pārsniedz 
Direktīvas 96/71/EC prasības.

a) saņemt pakalpojuma sniegšanas atļauju 
vai būt reģistrētam attiecīgajās kompetentās 
iestādēs vai atbilst jebkurai citai līdzvērtīgai 
prasībai,
b) iesniegt deklarāciju, izņemot 
deklarācijas attiecībā uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 96/71/EK pielikumā minēto 
darbību, kas būtu spēkā līdz 2008. gada 
31. decembrim;
c) uzturēt pārstāvi valsts teritorijā;
d) veidot un uzglabāt nodarbinātības 
dokumentus dalībvalsts  teritorijā vai 
saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošajiem 
noteikumiem;

Pamatojums

Direktīva 96/71/EC ir pierādījusi sevi praksē un to ir jāturpina pielietot. Turklāt, lai 
nesajauktu atsauci uz esošajiem tiesību aktiem ar jaunajām prasībām, kas attiecas uz 
dokumentu turēšanu un piegādi, ir svarīgāk norādīt dokumentus, kas jāpatur, un nosacījumi 
saskaņā ar kuriem tie ir jāuzrāda, pamatojoties uz šī panta 2. paragrāfu.

Grozījums Nr. 54
24. panta 2.punkta 1.apakšpunkts
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2. Šīs direktīvas 1. punktā minētajos 
apstākļos izcelsmes dalībvalsts nodrošina, 
ka kalpojums sniedzējs veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai tā divu gadu 
laikā pēc nosūtīšanas spētu gan savas valsts, 
gan uzņēmējas dalībvalsts kompetentām 
iestādēm paziņot šādu informāciju par:

2. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt līdzi 
personu apliecinošiem dokumentiem un 
attiecīgā pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamo licenču kopijām, ko 
izsniegušas izcelsmes valsts kompetentās 
iestādes. Sniedzot pakalpojumu, šiem 
dokumentiem vienmēr ir jābūt līdzi.
Pakalpojuma sniedzējam pēc pieprasījuma 
jāuzrāda šie dokumenti reģistrācijas valsts 
kompetentajai iestādei. Izcelsmes 
dalībvalsts nodrošina, ka kalpojums 
sniedzējs veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai tā divu gadu laikā pēc 
nosūtīšanas spētu gan savas valsts, gan 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentām 
iestādēm paziņot šādu informāciju par:

a) nosūtītā strādnieka identitāti; a) nosūtītā strādnieka identitāti;
b) viņam uzticēto uzdevumu veidu, b) viņam uzticēto uzdevumu veidu,

(c) saņēmēja kontaktinformāciju, (c) saņēmēja kontaktinformāciju,
(d) nosūtīšanas vietu, (d) nosūtīšanas vietu,

(e) nosūtīšanas sākuma un beigu datumu, (e) nosūtīšanas sākuma datumu un beigu
datumu (ja zināms),

f) nosūtītā darbinieka nodarbinātības veidu 
un darba apstākļiem;

f) nosūtītā darbinieka nodarbinātības veidu 
un darba apstākļiem;

Pamatojums

Ja to pieprasa saņēmējvalsts kompetenta institūcija, piegādātājam jāuzrāda minimāla 
dokumentācija, proti, personu apliecinoši dokumenti un attiecīgās licences, ja tādas 
nepieciešamas. Pārējo minēto dokumentāciju jānogādā elektroniski (piemēram, izmantojot 
IDA vai citus e-pārvaldes pakalpojumus) starp vietējām administrācijām pēc pieprasījuma, 
tāpēc piegādātājam nav visu laiku tā jānēsā sev līdz.
Beigu datumu var nezināt vai tas var būt nenoteikts nosūtīšanas sākumā

Grozījums Nr. 55
25. panta 2.punkts

2. Šīs direktīvas 1.punkts neskar dalībvalstu 
iespēju pieprasīt īstermiņa vīzu 
ārpuskopienas valsts pilsoņiem, uz kuriem 
neattiecas savstarpējās atzīšanas režīms, kas 
paredzēts Konvencijas ar ko īsteno Šengenas 
Nolīgumu 21.pantā.

2. Šīs direktīvas 1.punkts neskar dalībvalstu 
iespēju pieprasīt īstermiņa vīzu 
ārpuskopienas valsts pilsoņiem, uz kuriem 
neattiecas savstarpējās atzīšanas režīms, kas 
paredzēts Konvencijas ar ko īsteno Šengenas 
Nolīgumu 21.pantā, bet tas ir jāattiecina uz 
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citās ES dalībvalstīs izvietotu uzņēmumu 
darbiniekiem, ja nav pamatota iemesla 
rīkoties pretēji.

Pamatojums

Kompānijai, kas vēlas ievest cilvēkus no valstīm ārpus ES robežām, lai iegūtu atsevišķas 
darba vīzas un uzturēšanās atļaujas katrai valstij, uz kuru tā sūta darbiniekus, vajadzīgs 
daudz laika un naudas.  Tādēļ ir svarīgi, ka trešās valsts pilsoņiem nenākas saskarties ar 
nepamatotiem ierobežojumiem, kad tiek sūtīti uz valsti, kas nav Šengenas Līguma puse.

Grozījums Nr. 56
26. panta 1.punkta (e) daļa

e) reglamentēto profesiju gadījumā, visām 
profesionālām organizācijām vai 
tamlīdzīgām iestādēm, kurās pakalpojumu 
sniedzējs ir reģistrējies, profesionālo 
nosaukumu un dalībvalsti, kurā šis 
nosaukums ir piešķirts;

e) reglamentēto profesiju gadījumā, visām 
profesionālām organizācijām vai 
tamlīdzīgām iestādēm, kurās pakalpojumu 
sniedzējs ir reģistrējies, reģistrācijas 
numuru, profesionālo nosaukumu un 
dalībvalsti, kurā šis nosaukums ir piešķirts;

Grozījums Nr. 57
26.panta 1.punkta g a) daļa (jauna)

ga) gadījumos, kad ir jāizņem profesionālās 
atbildības apdrošināšana vai jāsniedz 
tamlīdzīga garantija, informāciju, kas 
minēta 27. panta 1.punktā, it īpaši 
informāciju par apdrošinātāju vai 
galvotāju, profesionālo un teritoriālo 
aptveramību un pierādījumu, ka veikti visi 
apdrošinātājam uz doto brīdi pienākošies 
maksājumi.

Grozījums Nr. 58
26. panta 4 a punkts (jauns)

4a. Lai garantētu efektīvu pārraudzību un 
efektīvu patērētāju aizsardzību, 
dalībvalstīm ir jāizmanto e-valdības 
pasākumi, kā to ierosinājusi Komisija.
Visu pārrobežu pakalpojumu sniedzēju 
reģistrācija jāveic, izmantojot standarta 
veidlapu, ko izstrādājusi Komisija un kas 
derīga visā Kopienas teritorijā.
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Pamatojums

Grozījums Nr. 59
27. panta 5.punkts

5. Lai īstenotu 1.punktu, Komisija var
saskaņā ar 42. panta 2. punktā minēto 
procedūru sastādīt tādu pakalpojumu 
sarakstu, kuriem piemīt 1. punktā minētās 
īpašības, un noteikt kopējus definēšanas 
kritērijus, kas nepieciešami šajā punktā 
minētajai apdrošināšanai un garantijām un 
kas atbilst riska veidam un lielumam.

5. Lai īstenotu 1.punktu, Komisija saskaņā 
ar 42.panta 2.punktā minēto procedūru 
sastāda pakalpojumu sarakstu, kuriem 
piemīt 1. punktā minētās īpašības, un noteikt 
kopējus definēšanas kritērijus, kas 
nepieciešami šajā punktā minētajai 
apdrošināšanai un garantijām un kas atbilst 
riska veidam un lielumam.

Grozījums Nr. 60
35. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

Uzzinot par jebkuru pakalpojumu sniedzēja 
nelikumīgu rīcību vai īpašu darbību, kas 
dalībvalstī var izraisīt nopietnus 
zaudējumus, dalībvalstis brīdina izcelsmes 
dalībvalsti visīsākajā iespējamā laikā.

Uzzinot par jebkuru pakalpojumu sniedzēja 
nelikumīgu rīcību vai īpašu darbību, kas 
dalībvalstī var izraisīt nopietnus 
zaudējumus, dalībvalstis brīdina izcelsmes 
dalībvalsti un uzņēmējvalsti visīsākā 
iespējamā laikā.

Pamatojums

Par uzraudzību jāatbild uzņēmējvalstij, jo tikai tai ir īsts pamudinājums veikt kontroli.

Grozījums Nr. 61
36. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Pēc izcelsmes dalībvalsts lūguma šīs 
direktīvas 1. pantā minētās kompetentas 
iestādes veic jebkādas pārbaudes, apskates 
un izmeklēšanas, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu efektīvu izcelsmes dalībvalsts 
īstenotu pārraudzību. To darot, kompetentās 
iestādes rīkojas to pilnvaru ietvaros, kādas 
tām ir piešķirtas to dalībvalstī.

2. Šīs direktīvas 1. pantā minētās 
kompetentās iestādes pēc izcelsmes 
dalībvalsts lūguma veic jebkādas pārbaudes, 
apskates un izmeklēšanas, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu efektīvu uzraudzību. To darot, 
kompetentās iestādes rīkojas to pilnvaru 
ietvaros, kādas ir piešķirtas līdzīgām 
iestādēm izcelsmes valstī.

Pamatojums

Par uzraudzību jāatbild uzņēmējvalstij, jo tikai tai ir īsts pamudinājums veikt kontroli.
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Grozījums Nr. 62
37. panta 2. punkts

2. Šīs direktīvas 1. pantā minētā dalībvalsts 
lūdz izcelsmes dalībvalsti veikt pasākumus 
attiecībā uz pakalpojuma sniedzēju, 
nodrošinot visu atbilstīgo informāciju par 
konkrēto pakalpojumu un lietas apstākļiem. 

2. Šīs direktīvas 1. pantā minētā dalībvalsts 
lūdz izcelsmes dalībvalsti nekavējoties 
sniegt atzinumu, nodrošinot visu atbilstīgo 
informāciju par konkrēto pakalpojumu un 
lietas apstākļiem.

Izcelsmes dalībvalsts visīsākajā laikā 
pārbauda, vai pakalpojuma sniedzējs 
darbojas likumīgi un pārbauda pieprasījumā 
minētos faktus. Visīsākajā laikā tā informē 
pieprasītāju dalībvalsti par veiktajiem vai 
paredzētajiem pasākumiem vai arī, kā tas 
var gadīties, par iemesliem, kāpēc tā nav 
veikusi nekādus pasākumus.

Izcelsmes dalībvalsts visīsākajā laikā 
pārbauda, vai pakalpojuma sniedzējs 
darbojas likumīgi un pārbauda pieprasījumā 
minētos faktus. Visīsākajā laikā tā informē 
pieprasītāju dalībvalsti par pasākumiem, kas 
šādā gadījumā tiktu veikti vai būtu 
paredzēti izcelsmes valstī, vai arī, kā tas var 
gadīties, par iemesliem, kāpēc netiktu veikti 
nekādi pasākumi.

Pamatojums

Par uzraudzību jāatbild uzņēmējvalstij, jo tikai tai ir īsts pamudinājums veikt kontroli.
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