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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon võttis esialgse ettepaneku1 vastu 13. jaanuaril 2004. Ettepaneku eesmärk oli 

luua õiguslik raamistik, mis kõrvaldaks takistused teenuseosutajate asutamisvabaduselt ja 

teenuste vabalt liikumiselt liikmesriikide vahel, andes nii teenuseosutajatele kui teenuse 

kasutajatele õiguskindluse, mis on vajalik nende kahe asutamislepingus sätestatud 

põhivabaduse teostamiseks. Ettepanek vaadati üksikasjalikult läbi ja selle üle peeti 

põhjalikke arutelusid nõukogus ja selle ettevalmistavates organites mitme 

eesistumisperioodi jooksul.

2. Regioonide Komitee esitas oma arvamuse 30. septembril 20042.

3. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 10. veebruaril 20053.

4. Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu esimesel lugemisel 16. veebruaril 2006.

5. Komisjon võttis muudetud ettepaneku vastu 4. aprillil 2006. Muudetud ettepanek tugineb 

suures osas parlamendi arvamusele ja nõukogus toimunud aruteludele.

6. 29. mail 2006 jõudis nõukogu (konkurentsivõime) kompromissteksti suhtes poliitilisele 

kokkuleppele, kusjuures Belgia ja Leedu hoidusid hääletamisest, eesmärgiga ühine 

seisukoht vastu võtta.

7. Nõukogu võttis 24. juulil 2006 vastu ühise seisukoha vastavalt EÜ asutamislepingu 

artiklile 251.
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II. EESMÄRGID

Käesoleva direktiivi eelnõu eesmärgid on:

- parandada ELis majanduskasvu ja tööhõive baasi;

- kujundada välja tõeline teenuste siseturg, kõrvaldades teenuste osutamise valdkonna 

arendamist ja teenuste osutamise valdkonnas tegutsemist takistavad tõkked;

- suurendada teenuste kasutajate õigusi.

- kehtestada õiguslikult siduvad kohustused tõhusaks liikmesriikidevaheliseks 

halduskoostööks.

III. ÜHINE SEISUKOHT

Nõukogu ühine seisukoht kajastab olulisel määral Euroopa Parlamendi poolt esimesel 

lugemisel vastuvõetud arvamust. Enamik parlamendi muudatusettepanekutest oli juba lisatud 

komisjoni muudetud ettepanekusse, mille põhielemendid on lisatud ühisesse seisukohta. See 

tähendab, et suur osa parlamendi muudatusettepanekutest on kas tervenisti või osaliselt 

ühisesse seisukohta vastu võetud. Samuti sisaldab ühine seisukoht mõned uued sätted, mis on 

nõukogu arvates vajalikud, et tagada direktiivi tõhus rakendamine ja aidata kaasa siseturu 

tõhusale toimimisele.

Kõik komisjoni muudetud ettepanekusse nõukogu poolt tehtud muudatused, mis kajastuvad 

ühises seisukohas, on komisjon heaks kiitnud.
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Ühise seisukoha analüüs

Üldsätted (artiklid 1-4)

Õiguse eri valdkonnad (artikkel 1)

Mis puudutab direktiivi teemat ja selle suhet õiguse eri valdkondadega (põhiõigused, tööõigus, 

kriminaalõigus, kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediapluralismi kaitse ja 

edendamine), siis kajastab ühine seisukoht laialdaselt parlamendi muudatusettepanekuid (7, 8, 

9, 290, 291, 297−299 ja muudatusettepaneku 72 asjakohane osa). Lisatakse uus põhjendus 10, 

et selgitada teatavaid üldisi eeskirju, mis on teenuste osutamise valdkonnas asutamisest või 

tegutsemisest sõltumatud. Artiklit 1 on mõnevõrra ümber sõnastatud, et muuta artikli sisu 

selgemaks ja ühemõttelisemaks.

Reguleerimisala (artikkel 2)

Nõukogu on oma ühises seisukohas direktiivi reguleerimisala ühtlustanud ja muutnud veelgi 

selgemaks, võttes väga suurel määral arvesse parlamendi poolt esimesel lugemisel vastuvõetud 

muudatusettepanekuid. Seega kajastab ühine seisukoht parlamendi vastavate 

muudatusettepanekute sisu (eelkõige 10, 13−20, 44, 70−74, 78−82, 205−208, 211−213, 232, 

233, 252, 294−296, 300, 302/332, 302/333, 304−306, 403 ning muudatusettepanekute 72 ja 

289 asjakohased osad).

Artikli 2 lõike 2 punkti lisati sõna "mittemajanduslikel", et täpsustada mõistet 

"üldhuviteenused", mida ei kasutata liikmesriikides alati ühtviisi. Teiste artikli 2 lõike 2 

punktide c, f ja i sõnastuse muudatuste eesmärk on selgitada ja lahendada mitmeid 

liikmesriikide väljendatud mureküsimusi.
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Seoses asjaomaste sotsiaalteenuste väljajätmisega osutatakse ühise seisukoha artikli 2 lõike 2 

punktis j sotsiaalteenustele, mis on seotud sotsiaalkorterite, lastehoolduse ning püsivalt või 

ajutiselt puudustkannatavate perede ja isikute toetamisega ning mida osutavad riik või riigi 

volitatud teenuseosutajad või riigi tunnustatud heategevusorganisatsioonid. Samuti lisas 

nõukogu põhjendusse 28 uue lause, milles rõhutatakse, et direktiiv ei tohiks mõjutada 

universaalteenuse põhimõtet liikmesriikide sotsiaalteenustes.

Nõukogu ei saa võtta vastu muudatusettepanekut 75, kuna põhjendus 20 juba sisaldab 

asjakohast selgitust telekommunikatsiooniteenuste kohta. Õigusteenuste väljajätmist 

puudutavat muudatusettepanekut 77 ei võeta vastu, kuna artiklis 3 juba sätestatakse, et juhul 

kui teenuste direktiivi sätted lähevad vastuollu ühenduse mõne muu õigusaktiga, mis 

reguleerivad konkreetseid teenuste osutamise valdkonnas tegutsemise aspekte, on selliste 

muude ühenduse õigusaktide sätted ülimuslikud.

Suhe ühenduse õiguse muude sätetega (artikkel 3)

Ühises seisukohas järgitakse parlamendi muudatusettepanekutes 21, 83, 219 ja 307 esitatud 

lähenemisviisi, kuid muudatusettepanekud on mõnevõrra ümber sõnastatud eesmärgiga 

selgesõnaliselt sätestada, et ühenduse muude asjakohaste õigusaktidega tekkiva vastuolu korral 

on selliste õigusaktide sätted ülimuslikud. Artikli 3 lõikes 1 sätestatakse selliste ühenduse 

õigusaktide näidisloetelu. Samuti rõhutab ühine seisukoht artikli 3 lõikes 2, et direktiiv ei 

puuduta rahvusvahelise eraõiguse norme ning eelkõige eeskirju, millega tagatakse, et tarbijad 

oleksid kaitstud liikmesriikides kehtivate tarbijakaitsealaste õigusaktide alusel.

Mõisted (artikkel 4)

Ühine seisukoht kajastab muudatusettepanekuid 1−3, 5, 6, 11, 23−26, 93, 94, 97 ja 98, mida 

on mõnevõrra ümber sõnastatud, ning muudatusettepanekuid 39, 84, 88−90, 95 ja 308 

põhimõtteliselt, kuid mõnevõrra ümbersõnastatuna, et tagada teksti kooskõla kehtivate 

ühenduse õigusaktidega ja direktiivi reguleerimisalaga.
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Lisaks on ühises seisukohas täiendatud põhjendusi 37 ja 40 ning on lisatud uus põhjendus 38. 

Nõukogu ei võtnud vastu muudatusettepanekuid 4, 85 ja 86, mis käsitlevad teenuse ja avaliku 

teenuse osutamise kohustuse mõistet. Muudatusettepanekut 96, mis käsitleb töötaja mõistet, 

peetakse uuesti määratletud reguleerimisalaga seoses liigseks, mistõttu ühisesse seisukohta 

seda ei lisatud. Muudatusettepanekut 92, mis käsitleb pädevate asutuste mõistet, ja 

muudatusettepanekut 87, mis käsitleb teenuseosutaja mõistet, ei võetud vastu muude ühenduse 

õigusaktidega sidususe tagamisega seotud põhjustel. Samuti ei võetud ühisesse seisukohta 

vastu muudatusettepanekut 22, millega jäetakse välja direktiiviga hõlmatud teenuste loetelu, 

mis sisaldus põhjenduses 33, mis võeti mõnevõrra ümbersõnastatud kujul ettepanekusse uuesti 

sisse, et kajastada muudetud reguleerimisala.

Halduslik lihtsustamine (artiklid 5−8)

Ühine seisukoht kajastab suuresti Euroopa Parlamendi asjakohaseid muudatusettepanekuid 

(27, 29−33, 99, muudatusettepaneku 100 asjakohased osad ning muudatusettepanekud 104

−106, 108−111 ja 309). Kasutades artikli 6 lõikes 1 väljendi "kontaktpunktides" asemel 

väljendit "kontaktpunktide kaudu", soovib nõukogu selgitada, et ühtsete kontaktpunktide rolli 

võib piirata teenuseosutaja ja pädevate ametiasutuste vahelise vahendajana tegutsemisele.

Ühises seisukohas sätestatakse, et Euroopa vormid kehtestatakse komiteemenetluse teel, ning 

lisatakse uus põhjendus 45, mis osutab mitmetele kaalutlustele, mida liikmesriigid võivad võtta 

arvesse haldustoimingute ja -formaalsuste lihtsustamise vajaduse läbivaatamisel.

Nõukogu ei saanud võtta vastu teatavaid muudatusettepanekuid, mis ei ole kooskõlas nõukogu 

lähenemisviisiga, näiteks muudatusettepanek 102, kuna formaalne registreerimine ühtses 

kontaktpunktis kujutaks endast liigset halduskoormust, või muudatusettepanek 103, kuna 

Euroopa ühtse kontaktpunkti haldusstruktuur võib osutuda ebapiisavaks ja oleks vastuolu 

subsidiaarsuse põhimõttega.
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Muudatusettepanekut 310 ei võetud vastu sel põhjusel, et viidet vajadusele kontrollida 

vastavust direktiivile 96/71/EÜ, mida käesolev ettepanek ei puuduta, ei saa pidada 

asjakohaseks.

Ühisesse seisukohta ei võetud vastu muudatusettepanekut 107, kuna see kaotaks kohustuse 

edastada teavet elektrooniliste vahendite abil, mis aitaks oluliselt kaasa halduslikule 

lihtsustamisele, muudatusettepanekut 111, välja arvatud läbivaadatud ajakava, ning 

muudatusettepanekut 32, kuna elektroonilised menetlused on haldusliku lihtsustamise 

seisukohalt olulised meetmed ning neid menetlusi saab kasutada ka originaaldokumentide 

puhul, kuna autentsust on võimalik tõendada ka elektrooniliste vahendite abil.

Teenuseosutajate asutamisvabadus (artiklid 9−15)

Ühises seisukohas on kajastatud muudatusettepanekud 34−38, 40−42, 112, 113, 115, 117, 118

−122, 124−129 ning osa muudatusettepanekutest 30 ja 130, 131−133, 136−138, 140−150 ja 

242. Mõnel juhul peeti selguse huvides vajalikuks sõnastust natukene muuta ning nõukogu on 

seisukohal, et see ei mõjuta Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute sisu.

Artikli 14 punkti 6 lisati säte selle kohta, et autoriseeringu andmisse kaasamise keeld ei 

puuduta konsulteerimist laiema üldsusega, ning artikli 14 punktis 7 nähakse ette, et liikmesriik 

võib nõuda kindlustust või finantstagatisi, kuigi kõnealuses liikmesriigis asutatud 

teenuseosutajal sellist kohustust ei ole.

Ühisesse seisukohta ei võetud vastu muudatusettepanekuid 134 ja 28, kuna vaikimisi antud 

autoriseering (pädevate ametiasutuste vastuse puudumisel) teeb asutamisvabaduse teostamise 

oluliselt lihtsamaks, ning muudatusettepanekut 135, kuna see suurendaks taotlejate 

halduskoormat ja teeks otsuse kohtutes vaidlustamise keerulisemaks. Ühine seisukoht muudab 

mõnevõrra artikli 13 lõikeid 3 ja 4 ja põhjendust 63 vaikimisi antud autoriseeringu kohta, 

eelkõige võimaldades liikmesriikidel taotleda menetlemise jaoks ajapikendust, kui see on 

õigustatud küsimuse keerukusega ning tingimusel et taotlejat teavitatakse nõuetekohaselt 

pikendamisest ja selle põhjustest. Selle sätte eesmärk on muuta autoriseerimisskeemid 

läbipaistvaks ja ettevõtjatele kohaselt kättesaadavaks, ilma et see piiraks siseriiklike 

haldusasutuste kaalutlusõigust. Põhjendust 63 täiendati selgitamaks, et liikmesriigid võivad 
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kehtestada autoriseerimismenetluste jaoks erineva korra, kui see on põhjendatud olulise avaliku 

huviga. Selline kord võib sisaldada eeskirju, millega nähakse ette, et kui teatava ajavahemiku 

järel vastust ei saada, loetakse taotlus tagasilükatuks ning et sellise vaikimisi tagasilükkamise 

saab kohtutes vaidlustada.

Artikli 15 lõikesse 4 tehti ühises seisukohas mõned muudatused, mis käsitlevad 

hindamisprotsessi rakendamist üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes ning mille 

eesmärk on selgitada, et ettenähtud hindamismehhanism ei tohiks takistada üldist majandushuvi 

pakkuvatele teenustele omistatud ülesannete täitmist, ning tulla vastu Euroopa Parlamendile, 

kes eelistas üldist majandushuvi pakkuvad teenused hindamisprotsessist täielikult välja jätta. 

Ühise seisukoha artikli 15 lõigete 6 ja 7 sõnastuse eesmärk on vähendada sellest artiklis 

sätestatud kohustustest liikmesriikidele tulenevat koormat ning tulla vastu Euroopa 

Parlamendile, kes soovis teavitamiskohustuse kaotada. Eelkõige jäetakse ühise seisukoha 

lõikest 6 välja fraas "ja kui vajadus selle nõude järele ei tulene uutest asjaoludest". 

Õiguskindluse tagamise eesmärgil lisatakse lõikesse 7 ühise seisukohaga lause, milles 

selgitatakse, et direktiivi 98/34/EÜ kohase teavitamisega täidetakse ka käesoleva direktiivi 

kohane teavitamiskohustus.

Nõukogu ei võtnud vastu muudatusettepanekuid 116 ja 209, kuna autoriseerimisskeemide 

hindamine ja nendest teavitamine on oluline teenuste osutamise valdkonnas asutamist ja 

tegutsemist hõlbustav meede. Ühise seisukoha uues põhjenduses 58 täpsustatakse siiski, et 

teavitamiskohustus puudutab üksnes autoriseerimisskeemide olemasolu, mitte autoriseeringu 

andmise kriteeriume ja tingimusi. Nõukogu ei saa võtta vastu muudatusettepanekut 114, kuna 

see võib teksti selgust vähendada.
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Muudatusettepanekuga 120 nähakse ette uus põhjendus 61, mis lisati ühisesse seisukohta 

eesmärgiga selgitada, et mittedubleerimise nõue ei takista liikmesriike kohaldamast nende endi 

tingimusi; selle nõude eesmärk on üksnes see, et liikmesriigid võtaksid arvesse samaväärseid 

tingimusi, mida teenuseosutaja teises liikmesriigis juba täidab. Lisaks sellele kajastab ühine 

seisukoht sisuliselt ka muudatusettepanekut 121, mida on mõnevõrra ümber sõnastatud. 

Ühisesse seisukohta ei lisatud siiski muudatusettepanekut 122, kuna juhul, kui autoriseeringu 

andmist käsitlevaid otsuseid ei ole vaja põhjendada, muutub − eelkõige kolmandate isikute 

jaoks − haldusotsuste kohtutes vaidlustamine keerulisemaks või isegi võimatuks. Samuti ei 

võetud ühisesse seisukohta vastu muudatusettepanekut 151, kuna teavitamiskohustuse 

kaotamine mõjutaks tõsiselt hindamisprotsessi.

Teenuste osutamise vabadus ja sellega seotud erandid (artiklid 16−18)

Seoses teenuste osutamise vabadusega (artikkel 16) kajastab ühine seisukoht täielikult Euroopa 

Parlamendi muudatusettepanekuid (45−47, 152 ja 293/rev4). Lisatakse uus põhjendus 82, et 

selgitada töötingimusi käsitlevate liikmesriikide eeskirjade kohaldamist. Mis puudutab 

täiendavaid teenuste osutamise vabaduse suhtes tehtavaid täiendavaid erandeid (artikkel 17), 

siis võetakse ühisesse seisukohta vastu parlamendi vastavad muudatusettepanekud (53, 48, 50, 

51, 54, 161−163, 165, 169, 170−175, 400 ja 404) väikeste muudatustega jäätmevedu 

käsitlevas punktis 12. Esialgse ettepaneku artikkel 18, mis käsitles ajutisi erandeid, on 

kooskõlas parlamendi vastava muudatusettepanekuga välja jäetud.

Muudatusettepanekuid 164, 167 ja 168 ei peetud pärast artikli 16 muutmist enam 

asjakohaseks. Nõukogu ei võtnud vastu muudatusettepanekut 176, kuna tervishoiuteenuseid, 

rahvatervist ja avalikku korda käsitlevad üksikjuhtumipõhised erandid osutusid direktiivi 

reguleerimisalast tervishoiuteenuste väljajätmise ja artikli 16 ümbersõnastamise tulemusel 

üleliigseks.
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Teenuse kasutajate õigused (artiklid 19−21)

Teenuse kasutajate õiguste osas kajastab ühine seisukoht suuresti parlamendi vastavaid 

muudatusettepanekuid (178, 180, 247 ja osaliselt 55), mida on mõnevõrra muudetud või 

täiendatud.

Nõukogu ei saa siiski võtta vastu muudatusettepanekut 177, millega lisatakse artiklis 20 

sätestatud mittediskrimineerimise klauslisse sõna "üksnes", kuna see võimaldaks seda klauslit 

tõlgendada nii, justkui oleks diskrimineerimine lubatud muudel alustel. Muudatusettepanekut 

179, millega nähakse ette uus artikkel 22a, ei saa vastu võtta, kuna halduslikku lihtsustamist 

käsitlevas peatükis on ühtsete kontaktpunktide ülesandeid juba piisavalt üksikasjalikult 

kirjeldatud. Teises liikmesriigis saadud tervishoiuteenuste hüvitamise osas (esialgse ettepaneku 

artikkel 23) on ühisesse seisukohta vastu võetud muudatusettepanekud 56−62 ja 180/247, 

jättes välja artikli 23 ja vastavad põhjendused.

Mis puudutab töötajate ja kolmandate riikide kodanike lähetamist käsitlevaid sätteid (esialgse 

ettepaneku artiklid 24 ja 25), siis järgib ühine seisukoht parlamendi lähenemisviisi 

(muudatusettepanekud 181, 182/248, 63, 64, 183/249 ja 65, 66) ja jätab esialgse ettepaneku 

artiklid 24 ja 25 välja.

Teenuste kvaliteet (artiklid 22−27)

Teenuste kvaliteediga seotud sätete osas kajastab ühine seisukoht suurel määral parlamendi 

lähenemisviisi (muudatusettepanekud 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194−196). Selguse huvides 

koondatakse kõik direktiivi muudes osades sätestatud teavitamisnõuded artiklisse 22. Ühise 

seisukoha artiklis 23 kinnitatakse, et kutsealane vastutuskindlustus pole kohustuslik.

Kindlustusturu ebastabiilsuse korral kasutatav menetlus pole direktiiviga hõlmatud, kuna see ei 

ole kutsealase vastutuskindlustuse mittekohustusliku olemuse tõttu vajalik.
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Ühisesse seisukohta ei võeta vastu muudatusettepanekuid 184 ja 186, kuna need võivad 

põhjustada teenuseosutajatele liiga suurt halduskoormat. Samuti ei võetud vastu 

muudatusettepanekut 191, kuna teavet müügijärgse garantii kohta peavad teenuse kasutajatele 

andma teenuseosutajad. Muudatusettepanekut 192 ei saa vastu võtta, kuna tuleb selgesõnaliselt 

viidata seosele müügijärgset garantiid käsitlevate muude ühenduse õigusaktidega. Ühisesse 

seisukohta ei võeta vastu muudatusettepanekuid 193 ja 210, kuna nõukogu leiab, et 

multidistsiplinaarsetele tegevustele kehtestatud piirangute hindamise ja neist teavitamise 

kohustus on oluline teenuste osutamise valdkonnas asutamist ja tegutsemist hõlbustav meede.

Halduskoostöö (artiklid 28−36)

Ühine seisukoht kajastab täielikult või põhimõtteliselt Euroopa Parlamendi vastavaid 

muudatusettepanekuid (eelkõige muudatusettepanekud 68, 69, 197, 198, 200−203), mida on 

teenuste osutamise vabadust käsitleva peatüki uue struktuuri tõttu mõnevõrra ümber 

struktureeritud.

Lähenemisprogramm ja lõppsätted (artiklid 37−46)

Ühisesse seisukohta võetakse mõnevõrra ümbersõnastatud kujul vastu parlamendi vastavad 

muudatusettepanekud (eelkõige muudatusettepanekud 70, 71, 205−208, 211−213). Lisatakse 

uus põhjendus 114, et selgitada tegevusjuhendite eesmärki.

Ühise seisukoha artikli 39 lõikes 5 ettenähtud oluliseks elemendiks on protsess, mille jooksul 

liikmesriigid esitavad komisjonile aruande siseriiklike nõuete kohta, mille kohaldamine jääb 

artikli 16 lõike 1 kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 reguleerimisalasse. Komisjon edastab need 

nõuded teistele liikmesriikidele ning koostab analüüse ja annab suuniseid nende rakendamiseks 

direktiivi raames. Nõukogu leiab, et see säte, mis on kokkulepitud teksti üldise 

tasakaalustatuse seisukohalt kõige olulisem, loob tõhusa süsteemi jälgimaks siseriiklikke 

õigusakte, mis võivad osutuda takistuseks teenuste osutamise vabadusele. Kuigi teatavatel 

tingimustel võib see kohustus olla siseriiklikele haldusasutustele esialgu koormav, aitab see 

siiski vähendada teenuseosutajate halduskoormat ja kulusid, ning aidates liikmesriikidel teha 

kindlaks olemasolevad takistused, aitab hõlbustada direktiivi rakendamist.
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Ühise seisukoha artikliga 40 nähakse ette regulatiivkomitee loomine. Ühisesse seisukohta on 

lisatud uus artikkel 43, mis käsitleb isikuandmete kaitset. Ühise seisukoha artikli 44 lõikes 1 

võetakse vastu parlamendi vastav muudatusettepanek ning pikendatakse rakendusperioodi 

kolme aastani. Samuti sisaldab ühine seisukoht uut põhjendust, millega julgustatakse 

liikmesriike koostama direktiivi ja ülevõtmismeetmete vastavustabelid.

IV. JÄRELDUS

Nõukogu leiab, et ühine seisukoht, milleni jõuti 2004. aastal alanud ulatusliku ettevalmistustöö

ja läbirääkimiste tulemusena ning mis on saanud komisjoni täieliku toetuse, on hästi kooskõlas 

kavandatava direktiivi eesmärkidega. Seega püütakse ühise seisukohaga kehtestada täpselt 

määratletud õiguslik raamistik, mis suurendaks nii teenuseosutajate kui ka teenuse kasutajate 

õiguskindlust ning parandaks nende suutlikkust asutamislepingus sätestatud põhivabaduste 

teostamisel.

Nõukogu on võtnud nõuetekohaselt arvesse parlamendi esimese lugemise tulemust ja 

komisjoni muudetud ettepanekut. Nõukogu märgib kolme institutsiooni seisukohtade 

märkimisväärset ühtlustumist, eelkõige direktiivi eelnõu põhisätete osas. See ühtlustumine 

kajastub selgelt ühises seisukohas.

________________________


