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I JOHDANTO

1. Komissio hyväksyi alkuperäisen ehdotuksensa1 13.1.2004 säätääkseen oikeudellisesta 

kehyksestä, joka poistaisi jäsenvaltioiden palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 

jäsenvaltioiden välistä palvelujen vapaata liikkuvuutta haittaavat esteet ja joka turvaisi 

sekä palvelujen vastaanottajien että palveluntarjoajien tarvitseman oikeusvarmuuden, 

jotta he voivat käyttää tehokkaasti näitä perustamissopimuksen mukaisia perusvapauksia. 

Ehdotusta käsiteltiin ja siitä keskusteltiin perusteellisesti neuvostossa ja sen 

valmistelevissa elimissä useina puheenjohtajakausina.

2. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 30.9.2004.2

3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10.2.2005.3

4. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 16.2.2006.

5. Komissio hyväksyi muutetun ehdotuksen 4.4.2006. Muutettu ehdotus perustuu suuressa 

määrin parlamentin lausuntoon ja neuvostossa käytyihin keskusteluihin.

6. Neuvosto (kilpailukyky) saavutti välitysehdotuksesta 29.5.2006 poliittisen 

yhteisymmärryksen yhteisen kantansa vahvistamiseksi. Belgia ja Liettua pidättyivät 

äänestämästä.

7. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 24.7.2006 EU:n perustamissopimuksen 251 artiklan 

mukaisesti.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 tof,mlk,sip/JPO,PA/aj 3
DG C I FI

II TAVOITTEET

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on:

talouskasvun ja työllisyyden perustan parantaminen EU:ssa−

palvelujen todellisten sisämarkkinoiden toteuttaminen poistamalla palvelutoiminnan −

kehittämistä ja harjoittamista haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet

palvelujen vastaanottajien oikeuksien lujittaminen−

oikeudellisesti sitovien velvoitteiden vahvistaminen jäsenvaltioiden välistä tehokasta −

hallinnollista yhteistyötä varten.

III YHTEINEN KANTA

Neuvoston vahvistamassa yhteisessä kannassa otetaan laajalti huomioon lausunto, jonka 

Euroopan parlamentti antoi ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Useimmat parlamentin 

tarkistuksista oli jo sisällytetty komission muutettuun ehdotukseen, jonka pääosat neuvosto on 

sisällyttänyt yhteiseen kantaan. Yhteisessä kannassa on otettu huomioon huomattava määrä

parlamentin tarkistuksia kokonaan tai osittain. Yhteisessä kannassa on myös eräitä uusia 

säännöksiä, joita neuvosto pitää keskeisinä direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon 

varmistamisessa ja sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan edistämisessä.

Komissio on hyväksynyt kaikki muutokset, jotka neuvosto on tehnyt komission muutettuun 

ehdotukseen.
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Yhteisen kannan erittely

Yleiset säännökset (1–4 artikla)

Erityiset lainsäädännön alat (1 artikla)

Mitä tulee direktiivin kohteeseen ja sen suhteeseen lainsäädännön erityisiin aloihin 

(perusoikeudet, työoikeus, rikosoikeus, kulttuurisen tai kielellisen monimuotoisuuden tai 

tiedotusvälineiden moniarvoisuuden suojeleminen tai edistäminen), yhteisessä kannassa

noudatetaan pääosin parlamentin tarkistuksia (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299 ja tarkistuksen 

72 asiaa koskeva osa). Johdanto-osaan on lisätty uusi 10 kappale eräiden sellaisten yleisten 

säännösten selkiyttämiseksi, jotka eivät vaikuta palvelutoiminnan aloittamiseen tai 

harjoittamiseen. Ehdotuksen 1 artiklan muotoiluun on tehty joitakin vähäisiä muutoksia, jotta 

sen sisältö olisi selkeä ja yksiselitteinen.

Soveltamisala (2 artikla)

Neuvosto on yhteisessä kannassaan lujittanut ja selkiyttänyt direktiivin soveltamisalaa ja 

ottanut näin huomioon hyvin suurelta osin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät 

tarkistukset. Yhteinen kanta heijastaa erityisesti parlamentin tarkistusten sisältöä (erityisesti 

tarkistukset 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 

206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 304, 305, 

306, 403 ja tarkistusten 72 ja 289 asiaa koskevat osat).

Ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaan on lisätty ilmaus "muut kuin taloudelliset" 

ilmauksen "yleishyödylliset palvelut" selkiyttämiseksi, koska jäsenvaltiot eivät aina käytä

jälkimmäistä ilmausta yhdenmukaisesti. Muiden 2 artiklan 2 kohdan c, f ja i alakohdassa 

olevien uudelleen muotoilujen tarkoituksena on selkiyttää tekstiä ja poistaa jäsenvaltioiden esiin 

tuomia ongelmia.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 tof,mlk,sip/JPO,PA/aj 5
DG C I FI

Sosiaalipalvelujen poisjättämisen osalta yhteisen kannan 2 artiklan 2 kohdan j kohdassa 

mainitaan sosiaalipalvelut, jotka liittyvät sosiaaliseen asumiseen, lastenhoitoon ja pysyvästi tai 

tilapäisesti avun tarpeessa olevien perheiden ja yksittäisten ihmisten tukemiseen ja joiden 

tarjoamisesta huolehtivat valtio, valtion erityisesti valtuuttamat palveluntarjoajat tai valtion 

tunnustamat hyväntekeväisyysjärjestöt. Neuvosto lisäsi myös johdanto-osan 28 kappaleeseen 

uuden virkkeen, jonka mukaan direktiivin ei tulisi vaikuttaa jäsenvaltioiden sosiaalipalveluihin 

soveltamaan yleiskattavuusperiaatteeseen.

Neuvosto ei voi hyväksyä tarkistusta 75, koska johdanto-osan 20 kappaleessa on jo 

asiaankuuluva selvitys televiestintäpalveluista. Oikeudellisten palvelujen poissulkemista 

koskevaa tarkistusta 77 ei ole hyväksytty, koska 3 artiklassa säädetään, että jos 

palveludirektiivin säännökset ovat ristiriidassa palvelutoiminnan erityisiä näkökohtia säätelevän 

toisen yhteisön säädöksen kanssa, jälkimmäisellä on etusija.

Direktiivin suhde muihin yhteisön oikeuden säännöksiin (3 artikla)

Yhteisessä kannassa noudatetaan parlamentin tarkistusten 21, 83, 219 ja 307 lähestymistapaa,

mutta niiden sanamuotoon on tehty vähäisiä muutoksia, jotta ilmaistaisiin selkeästi se, että jos 

on ristiriita muiden yhteisön säädösten kanssa, näillä on etusija. Ohjeellinen luettelo tällaisista 

yhteisön säädöksistä on 3 artiklan 1 kohdassa. Yhteisen kannan 3 artiklan 2 kohdan mukaan

direktiivi ei koske kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen eikä etenkään niiden sääntöjen 

soveltamista, joilla taataan, että kuluttajat nauttivat jäsenvaltioiden 

kuluttajansuojalainsäädännössä vahvistettujen kuluttajansuojamääräysten tarjoamasta suojasta.

Määritelmät (4 artikla)

Yhteisessä kannassa on otettu huomioon tarkistukset 1–3, 5, 6, 11, 23–26, 93, 94, 97 ja 98, 

joiden sanamuotoa on muutettu jonkin verran, ja periaatteellisesti tarkistukset 39, 84, 88–90, 

95 ja 308, jotka on kuitenkin muotoiltu uudelleen, jotta teksti olisi yhdenmukainen voimassa 

olevan yhteisön lainsäädännön ja direktiivin soveltamisalan kanssa.
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Tämän lisäksi yhteisessä kannassa on täydennetty johdanto-osan kappaleita 37 ja 40 ja 

johdanto-osaan on lisätty uusi kappale 38. Neuvosto ei ottanut huomioon tarkistuksia 4, 85 ja 

86, jotka koskevat 'palvelun' ja 'yleisen palvelun velvoitteen' määritelmiä. Tarkistusta 96, joka 

koskee 'työntekijän' määritelmää, pidetään turhana ottaen huomioon uudelleen määritellyn 

soveltamisalan, ja tämän vuoksi sitä ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan. Jotta direktiivi olisi 

yhdenmukainen muun keskeisen yhteisön lainsäädännön kanssa, siihen ei sisällytetty tarkistusta 

92, joka koskee 'toimivaltaisten viranomaisten' käsitettä, eikä tarkistusta 87, joka koskee 

'tarjoajan' käsitettä. Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty myöskään tarkistusta 22, joka koskee 

johdanto-osan kappaleessa 34 olevan direktiivin kattamien palvelujen luettelon poistamista, 

vaan kappale 33 on säilytetty hieman uudelleen muotoiltuna, jotta se ilmentäisi muutettua 

soveltamisalaa.

Hallinnollinen yksinkertaistaminen (5–8 artikla)

Yhteisessä kannassa otetaan pääosin huomioon Euroopan parlamentin asiaa koskevat 

tarkistukset (27, 29, 30, 31, 32, 33, 99, tarkistuksen 100 asiaa koskevat osat, 104, 105, 106 

sekä 108–111 ja 309). 6 artiklan 1 kohdassa on sijapääte "-ssä" korvattu postpositiolla 

"kautta", jotta ilmaistaisiin selkeästi se, että keskitetyt asiointipisteet voidaan rajoittaa 

toimimaan ainoastaan palvelun tarjoajan ja toimivaltaisten viranomaisten välikätenä.

Yhteisen kannan mukaan yhteisön lomakkeiden käyttöönotto toteutetaan komiteamenettelyn 

mukaisesti ja johdanto-osaan lisätään uusi kappale 45, jossa mainitaan seikkoja, jotka 

jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon tarkastellessaan menettelyjen ja muodollisuuksien 

yksinkertaistamisen tarvetta.

Neuvosto ei ole voinut ottaa huomioon joitakin tarkistuksia, joita ei pidetä neuvoston 

lähestymistavan mukaisina, kuten tarkistusta 102, koska muodollinen rekisteröityminen 

keskitettyihin asiointipisteisiin kanssa olisi tarpeeton hallinnollinen rasite, eikä tarkistusta 103, 

koska Euroopan tason keskitetty asiointipiste olisi tarpeeton hallinnollinen rakenne ja vastoin 

toissijaisuusperiaatetta. 
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Tarkistusta 310 ei ole otettu mukaan, koska viittausta direktiivin 96/71/EY noudattamisen 

valvontaan ei pidetä aiheellisena, sillä palveludirektiiviehdotus ei vaikuta siihen.

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistusta 107, koska se poistaisi velvoitteen antaa tietoja 

sähköisesti, joka on erittäin tärkeä väline hallinnollisessa yksinkertaistamisessa, tarkistusta 111 

tarkistettua täytäntöönpanoaikataulua lukuun ottamatta, eikä tarkistusta 32, koska sähköiset 

menettelyt ovat keskeinen hallinnollisen yksinkertaistamisen väline, jota voidaan soveltaa myös 

alkuperäisiin asiakirjoihin, joiden aitous voidaan varmentaa sähköisesti.

Palveluntarjoajien sijoittautumisvapaus (9–15 artikla)

Yhteisessä kannassa on otettu huomioon tarkistukset 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112–113, 

115, 117, 118–122, 124–127, 128 ja 129 sekä osittain tarkistukset 30, 130, 131–133,

136–137, 138, 140, 141, 142, 143, 144–145, 146, 147–149, 150 ja 242. Joissakin tapauksissa 

vähäiset sanamuotomuutokset katsottiin selkeyden vuoksi tarpeellisiksi, mutta neuvosto uskoo, 

ettei tämä ole vaikuttanut Euroopan parlamentin tarkistusten sisältöön.

14 artiklan 6 kohtaan lisättiin, että kilpailevien toimijoiden kuulemista koskeva kielto ei koske 

suuren yleisön kuulemista, ja 14 artiklan 7 kohtaan lisättiin, että jäsenvaltio voi edellyttää

vakuutusta tai vakuuksia, vaikka tällaista velvoitetta ei olekaan kyseiseen jäsenvaltioon 

sijoittautuneella palvelujentarjoajalla.

Yhteiseen kantaan ei ole hyväksytty tarkistuksia 134 ja 28, koska luvan hiljainen myöntäminen 

(viranomaisilta ei saada vastausta) on keskeinen seikka sijoittautumisvapauden edistämisessä, 

eikä tarkistusta 135, koska siitä aiheutuisi lisävaivaa hakijoille ja se tekisi muutoksenhaun 

vaikeammaksi. Hiljaiseen hyväksyntään liittyviin 13 artiklan 3 ja 4 kohtiin ja johdanto-osan 

63 kappaleeseen on yhteisessä kannassa tehty joitakin muutoksia, joissa erityisesti annetaan

jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa menettelyyn pidennettyä määräaikaa 



10003/4/06 REV 4 ADD 1 tof,mlk,sip/JPO,PA/aj 8
DG C I FI

silloin, kun tämä on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi ja edellyttäen, että hakijalle on 

asianmukaisesti ilmoitettu pidennetystä määräajasta ja tähän johtaneista syistä. Tällä pyritään 

avoimiin ja taloudellisille toimijoille helpompiin lupajärjestelmiin, joissa jätetään kuitenkin

kansallisille hallinnoille tietty harkintavalta. Johdanto-osan 63 kappaleessa on lisäselitys, jonka 

mukaan jäsenvaltiot voivat säätää erilaisesta lupamenettelyjärjestelystä, kun se on perusteltua 

yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tähän voi kuulua sääntöjä, joiden mukaan hakemus 

on katsottava hylätyksi, jos vastausta ei saada tietyn ajan kuluessa, ja joiden mukaan tällaiseen 

hylkäämiseen voidaan hakea muutosta oikeusteitse.

Yhteisen kannan 15 artiklan 4 kohtaan on tehty joitakin muutoksia, jotka koskevat yleistä

taloudellista etua koskevien palvelujen arviointia. Muutosten tarkoituksena on ilmaista 

selvemmin, että säädetyn arviointijärjestelyn ei pitäisi estää yleistä taloudellista etua koskevia 

palveluja tarjoavia yrityksiä hoitamasta niille uskottuja tehtäviä. Niiden tarkoituksena on myös 

vastata Euroopan parlamentin huolenaiheisiin, sillä tämä oli kannattanut yleistä taloudellista 

etua koskevien palvelujen jättämistä arvioinnin ulkopuolelle. Yhteisen kannan 15 artiklan 6 ja 7 

kohtien sanamuodon tarkoituksena on keventää jäsenvaltioiden rasitteita niiden täyttäessä

tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan ja vastata Euroopan parlamentin huolenaiheisiin, sillä

parlamentti olisi halunnut mennä pidemmälle ja poistaa ilmoittamisvelvoitteen. Yhteisessä

kannassa poistetaan erityisesti 6 kohdasta lause "ja johdu uusista olosuhteista" ja 7 kohtaan 

lisätään yhteisessä kannassa oikeusvarmuuden vuoksi virke, jonka mukaan direktiivin 

98/34/EY mukainen ilmoittaminen täyttää tässä direktiivissä säädetyn ilmoittamisvelvoitteen.

Neuvosto ei ole hyväksynyt tarkistuksia 116 ja 209, koska lupajärjestelmien arviointi ja niitä

koskevat kertomukset ovat keskeinen toimenpide palvelutoiminnan aloittamisen ja sen 

harjoittamisen kannalta. Kuitenkin yhteisen kannan uudessa johdanto-osan 58 kappaleessa 

tarkennetaan, että kertomuksen toimittamista koskeva velvoite koskee ainoastaan itse 

lupajärjestelmiä eikä luvan myöntämiselle asetettuja perusteita ja ehtoja. Tarkistusta 114 

neuvosto ei ole voinut hyväksyä, koska se katsoo tämän hämärtävän tekstiä.
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Tarkistuksessa 120 ehdotetaan uutta johdanto-osan 61 kappaletta, joka on sisällytetty 

yhteiseen kantaan sen selventämiseksi, että vaatimus päällekkäisyyksien välttämisestä ei estä

jäsenvaltioita soveltamasta omia ehtojaan vaan edellyttää niitä vain ottamaan huomioon 

palvelujentarjoajaan toisessa jäsenvaltiossa jo sovellettavat vastaavat ehdot. Tämän lisäksi 

yhteisessä kannassa on otettu tarkistuksen 121 sisältö huomioon, vaikka se onkin muotoiltu eri 

tavalla. Yhteiseen kantaan ei kuitenkaan ole sisällytetty tarkistusta 122, koska jos myönteisiin 

lupapäätöksiin ei sovellettaisi perustelujenantamisvelvoitetta, erityisesti kolmansien osapuolten 

mahdollisuudet hakea muutosta vesittyisivät tai muutoksenhaku saattaisi jopa tosiasiallisesti 

olla mahdotonta. Samoin tarkistusta 151 ei ole hyväksytty yhteiseen kantaan, koska 

ilmoittamisvelvoitteen poistaminen vaarantaisi vakavasti arvioinnin.

Palvelujen tarjoamisen vapaus ja poikkeukset (16–18 artikla)

Palvelujen tarjoamisen vapauteen (16 artikla) liittyvät Euroopan parlamentin tarkistukset 

(45–47, 152 ja 293/rev4) on otettu yhteisessä kannassa täysin huomioon. Uusi johdanto-osan 

kappale 82 on lisätty selkeyttämään jäsenvaltioiden työehtosääntöjen soveltamista. Yhteiseen 

kantaan on hyväksytty Euroopan parlamentin tarkistukset (53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 

165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 400 ja 404), jotka liittyvät palvelujen tarjoamisen 

vapautta koskeviin lisäpoikkeuksiin (17 artikla), tekemällä pieni muutos jätteiden siirtoa 

koskevaan 12 kohtaan. Alkuperäisen ehdotuksen 18 artikla siirtymäajan poikkeuksista on 

poistettu sitä koskevan parlamentin tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistuksia 164, 167 ja 168 ei ole katsottu asianmukaisiksi 16 artiklaan tehtyjen muutosten 

jälkeen. Neuvosto ei ole hyväksynyt yhteiseen kantaan tarkistusta 176, koska 

terveydenhoitoalan ammatinharjoitukseen, yleiseen järjestykseen ja kansanterveyteen 

sovellettavat yksittäiset poikkeukset kävivät turhiksi sen jälkeen, kun terveyspalvelut jätettiin 

direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja 16 artikla muotoiltiin uudelleen.
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Palvelujen vastaanottajien oikeudet (19–21 artikla)

Palvelujen vastaanottajien oikeuksien osalta yhteisessä kannassa on otettu pitkälti huomioon 

vastaavat Euroopan parlamentin tarkistukset (178, 180, 247 ja osittain 55) tehden niihin 

vähäisiä muutoksia tai lisäyksiä.

Neuvosto ei kuitenkaan ole voinut hyväksyä sanan "yksinomaan" lisäämistä 20 artiklassa 

olevaan syrjimättömyyslausekkeeseen, koska tämä olisi voitu tulkita niin, että muihin syihin 

perustuva syrjintä sallitaan. Tarkistusta 179, jolla lisätään uusi 22 a artikla, ei ole voitu 

hyväksyä, koska hallinnollista yksinkertaistamista koskevassa luvussa on riittävästi tietoja 

keskitettyjen asiointipisteiden asemasta.

Yhteiseen kantaan on hyväksytty toisessa jäsenvaltiossa saadun terveydenhuollon 

korvaamiseen (alkuperäisen ehdotuksen 23 artikla) liittyvät tarkistukset 56–62 ja 180/247 

poistamalla 23 artikla ja vastaavat johdanto-osan kappaleet.

Työntekijöiden ja kolmansien maiden kansalaisten tilapäisen lähettämisen osalta (alkuperäisen 

ehdotuksen 24 ja 25 artikla) yhteisessä kannassa noudatetaan Euroopan parlamentin 

lähestymistapaa (tarkistukset 181, 182/248, 63–64, 183/249 ja 65–66) ja poistetaan 

alkuperäisen ehdotuksen 24 ja 25 artikla.

Palvelujen laatu (22–27 artikla)

Yhteisessä kannassa olevissa palvelujen laatua koskevissa säännöksissä on otettu pitkälti 

huomioon Euroopan parlamentin lähestymistapa (tarkistukset 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 

195 ja 196). Selkeyden vuoksi 22 artiklaan on koottu kaikki tietoja koskevat vaatimukset, 

joista säädetään direktiivin muissa osissa. Yhteisen kannan 23 artiklan mukaan ammatillinen 

vastuuvakuutus ei ole enää pakollinen. Menettelyä vakuutusmarkkinoiden pettäessä ei ole 

otettu mukaan, sillä se on tarpeetonta, koska ammatillinen vastuuvakuutus ei ole enää

pakollinen.
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Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistuksia 184 ja 186, koska ne olisivat aiheuttaneet 

tarpeettoman lisärasitteen palvelujentarjoajille. Tarkistusta 191 ei myöskään ole hyväksytty, 

koska palvelujentarjoajien on annettava vastaanottajille keskeiset tiedot kaupan jälkeisistä

takuista. Tarkistusta 192 ei ole voitu hyväksyä, koska yhteys yhteisön muihin kaupan jälkeisiä

takuita koskeviin säädöksiin on nimenomaisesti mainittava. Yhteiseen kantaan ei ole hyväksytty 

tarkistuksia 193 ja 210, koska neuvosto uskoo, että monialatoimintaa koskeva arviointi- ja 

raportointivelvoite on keskeinen toimenpide helpotettaessa palvelutoiminnan aloittamista ja 

harjoittamista.

Hallinnollinen yhteistyö (28–36 artikla)

Yhteisessä kannassa on otettu täysin tai periaatteessa huomioon Euroopan parlamentin 

vastaavat tarkistukset (erityisesti tarkistukset 68–69, 197–198 ja 200–203), mutta niitä on 

jonkin verran jäsennelty uudelleen, mikä on ollut välttämätöntä palvelujen tarjoamisen vapautta 

koskevan luvun uudelleenjäsentelyn johdosta.

Lähentymisohjelmaa koskevat loppusäännökset (37–46 artikla)

Yhteiseen kantaan on sisällytetty Euroopan parlamentin tarkistukset niitä hieman muotoillen 

(erityisesti tarkistukset 70, 71, 2005, 206, 207, 208, 211, 212 ja 213). Uudessa johdanto-osan 

114 kappaleessa kuvataan käytännesääntöjen tavoite.

Yhteisen kannan 39 artiklan 5 kohtaan on lisätty kansallisten vaatimusten tarkastelu, sillä

jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle kertomus kansallisista vaatimuksista, joiden 

soveltaminen voi kuulua 16 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 16 artiklan 3 kohdan 

piiriin. Komissio toimittaa nämä vaatimukset tiedoksi muille jäsenvaltioille, analysoi niiden 

soveltamista tämän direktiivin yhteydessä ja antaa ohjeita. Neuvosto katsoo, että tällä

säännöksellä – joka on hyväksytyn tekstin yleistasapainoon vaikuttava keskeinen osatekijä –
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luodaan tehokas järjestelmä valvoa kansallista lainsäädäntöä, joka saattaa olla esteenä

palvelujen tarjoamisen vapaudelle. Vaikka joissakin olosuhteissa tämä velvoite voi luoda 

alkuhankaluuksia kansallisille hallinnoille, se kuitenkin vähentäisi oleellisesti palvelujen 

tarjoajiin kohdistuvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Tämän velvoitteen ansiosta 

jäsenvaltioiden olisi helpompi määritellä nykyiset esteet, mikä helpottaisi direktiivin 

täytäntöönpanoa.

Yhteisen kannan 40 artiklassa on säädetty sääntelykomiteasta. Yhteiseen kantaan on otettu 

uusi 43 artikla henkilötietojen suojelusta. Yhteisen kannan 44 artiklan 1 kohtaan on hyväksytty 

Euroopan parlamentin tarkistus pidentämällä täytäntöönpanoaika kolmeksi vuodeksi. Yhteinen 

kanta sisältää myös uuden johdanto-osan kappaleen, jossa jäsenvaltioita kannustetaan 

laatimaan vastaavuustaulukoita direktiivin ja kansallisen säännösten välillä.

IV PÄÄTELMÄ

Neuvosto katsoo, että sen yhteinen kanta, joka on seurausta laajasta valmistelutyöstä ja 

neuvotteluista vuodesta 2004 alkaen ja jota komissio täysin kannattaa, vastaa hyvin 

direktiiviehdotuksen tavoitteita. Yhteisessä kannassa pyritään saamaan aikaan hyvin määritellyt 

oikeussäännöt, jotka parantaisivat niin palvelujentarjoajien kuin palvelujen vastaanottajien 

oikeusvarmuutta ja edellytyksiä nauttia perustamissopimuksessa vahvistetuista 

perusvapauksista.

Neuvosto on ottanut asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 

lausunnon ja komission muutetun ehdotuksen. Se toteaa, että kolmen toimielimen kannat ovat 

lähentyneet toisiaan merkittävästi erityisesti direktiiviehdotuksen perussäännösten osalta. Tämä

lähentyminen otetaan yhteisessä kannassa hyvin huomioon.

________________________
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