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I. IEVADS

1. Komisija 2004. gada 13. janvārī pieņēma sākotnējo priekšlikumu 1, lai sniegtu tiesisku 

regulējumu, kas likvidētu šķēršļus saistībā ar pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt uzņēm

ējdarbību un pakalpojumu brīvas aprites īstenošanu starp dalībvalstīm, lai gan 

pakalpojumu sniedzēji, gan saņēmēji iegūtu vajadzīgo juridisku noteiktību un varētu 

izmantot abas Līgumā noteiktās pamatbrīvības. Vairāku prezidentūru laikā priekšlikumu 

izskatīja un plaši pārrunāja Padomē un tās sagatavošanas struktūrās.

2. Reģionu komiteja sniedza atzinumu 2004. gada 30. septembrī 2.

3. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2005. gada 10. februār

ī 3.

4. Eiropas Parlaments sniedza atzinumu pirmajā lasījumā 2006. gada 16. februārī.

5. Komisija pieņēma grozītu priekšlikumu 2005. gada 4. aprīlī. Grozītais priekšlikums lielā

mērā balstīts uz Parlamenta atzinumu un Padomē rīkotajām pārrunām.

6. Padome (konkurētspēja) 2006. gada 29. maijā, Beļģijai un Lietuvai atturoties, panāca 

politisku vienošanos par kompromisa tekstu, lai pieņemtu kopējo nostāju.

7. Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar EK dibināšanas līguma 

251. pantu.
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II. MĒRĶI

Šīs direktīvas projekta mērķi ir:

- uzlabot pamatu ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai ES,

- sasniegt pilnīgu pakalpojumu iekšējo tirgu, likvidējot tiesiskos un administratīvos šķēršļus 

attīstībai un pakalpojumu darbību izmantošanai,

- stiprināt pakalpojumu saņēmēju tiesības,

- izstrādāt juridiski saistošus pienākumus efektīvai administratīvai sadarbībai starp dal

ībvalstīm.

III. KOPĒJĀ NOSTĀJA

Padomes pieņemtā kopējā nostāja lielā mērā atspoguļo Parlamenta atzinumu pēc pirmā las

ījuma. Lielākā daļa Parlamenta grozījumu jau bija iestrādāti Komisijas grozītajā priekšlikumā, 

un to galvenie elementi ir iekļauti kopējā nostājā. Tādejādi ievērojams skaits Parlamenta veikto 

grozījumu ir pilnībā vai daļēji atspoguļoti kopējā nostājā. Kopējā nostājā ietverti arī vairāki 

jauni noteikumi, ko Padome uzskata par nozīmīgiem, lai nodrošinātu efektīvu direktīvas īsteno

šanu un sekmētu pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

Komisija ir pieņēmusi visus Padomes kopējā nostājā sniegtos grozījumus attiecībā uz Komisijas 

grozīto priekšlikumu.
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Kopējās nostājas analīze

Vispārīgi noteikumi (1. – 4. pants)

Konkrētas tiesību jomas (1. pants)

Attiecībā uz direktīvas priekšmetu un tās saistību ar konkrētām tiesību jomām (pamattiesībām, 

darba tiesībām, krimināllikumiem, kultūras un valodas daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu 

plurālisma aizsardzību vai veicināšanu) kopējā nostāja lielā mērā atspoguļo Parlamenta veiktos 

grozījumus (Nr. 7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, kā arī 72. grozījuma atbilstīgo daļu.) Ir 

pievienots jauns 10. apsvērums, lai precizētu vairākus vispārēja rakstura noteikumus, kas nav 

atkarīgi no piekļuves pakalpojuma sniegšanas darbībai vai tās izpildes. Šā panta saturu vēlas 

padarīt precīzāku un nepārprotamāku, veicot vairākus nelielus formulējuma grozījumus 1. pant

ā.

Piemērošanas joma (2. pants)

Padome kopējā nostājā ir konsolidējusi un vēl vairāk precizējusi direktīvas piemērošanu, lielā m

ērā ņemot vērā Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtos grozījumus. Konkrēti – kopējā nostāja 

atspoguļo Parlamenta grozījumu saturu (jo īpaši grozījumus Nr. 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, kā arī 72. un 289. grozījuma 

atbilstīgās daļas.)

Kopējās nostājas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā vārdu "nav saimnieciski" pievienošana pal

īdz precizēt terminu "vispārējas nozīmes pakalpojumi", ko dalībvalstīs ne vienmēr lieto vienotā

veidā. Citas izmaiņas 2. panta 2. punkta c), f) un i) apakšpunkta tekstā paredzētas, lai risinātu 

dažādas dalībvalstu paustas bažas.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 do 5
DG C I LV

Attiecībā uz direktīvas nepiemērošanu sociāliem pakalpojumiem, 2. panta 2. punkta j) apak

špunktā kopējā nostājā minēti sociālie pakalpojumi, ko valsts, valsts pilnvaroti pakalpojumu 

sniedzēji vai valsts atzītas labdarības iestādes sniedz saistībā ar sociālajām mājām, bērnu aprūpi 

un atbalstu tādām ģimenēm un personām, kam pastāvīgi vai īslaicīgi vajadzīga palīdzība. 

Padome jaunu teikumu pievienoja arī 28. apsvērumā uzsverot, ka ar direktīvu nevajadzētu 

ietekmēt universālā pakalpojuma principu dalībvalstu sociālajos pakalpojumos.

Padome nespēj pieņemt grozījumu Nr. 75, jo 20. apsvērumā jau ir sniegts atbilstīgs 

telekomunikāciju pakalpojumu skaidrojums. Grozījums Nr. 77 par juridisko pakalpojumu izslēg

šanu netiek pieņemts, tā kā 3. pantā jau ir minēts, ka kolīzijas gadījumā starp noteikumiem 

Pakalpojumu Direktīvā un noteikumiem citā Kopienas instrumentā, ar ko nosaka īpašus 

pakalpojumu darbības aspektus, vērā ņem cita Kopienas instrumenta noteikumus. 

Šās direktīvas saistība ar citiem Kopienas tiesību aktiem (3. pants)

Kopējā nostājā ievērotas Parlamenta veikto grozījumu Nr. 21, 83, 219, 307 nostādnes, kurās ir 

veikti vienīgi nelieli grozījumus formulējumā, lai skaidri norādītu, ka konflikta gadījumā ar 

citiem atbilstīgiem Kopienas instrumentiem noteicošie ir šo instrumentu attiecīgie noteikumi.

Direktīvas 3. panta 1. punktā dots šādu Kopienas instrumentu indikatīvs saraksts. Kopējās 

nostājas 3. panta 2. punktā uzsvērts, ka direktīva neskar starptautisko privāttiesību 

noteikumus, jo īpaši tos, ar kuriem garantē, ka patērētāji gūst labumu no aizsardzības, ko 

sniedz dalībvalstīs spēkā esošie patērētāju tiesību akti.

Definīcijas (4. pants)

Kopējā nostājā atspoguļoti grozījumi Nr. 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94, ka arī Nr. 97-98, kuriem 

veikti nelieli grozījumi formulējumā, un būtībā – grozījumi Nr. 39, 84, 88 to 90, 95 un 308, ta

ču tie ir pārformulēti, lai saskaņotu tekstu ar vai nu esošajiem Kopienas tiesību aktiem, vai ar 

direktīvas piemērošanas jomu.
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Turklāt kopējā nostājā ir pabeigts 37. un 40. apsvērums, kā arī ir pievienots jauns 38. apsv

ērums. Padome nav iekļāvusi grozījumus Nr. 4, 85 un 86 attiecībā uz "pakalpojumu" un 

"sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas pienākumu" definīcijām. Grozījums Nr. 96 par "darba ņ

ēmēja" definīciju arī tiek uzskatīts par lieku saistībā ar pārskatīto piemērošanas jomas definīciju, 

un tādēļ to neiekļauj kopējā nostājā. Grozījumu Nr. 92 attiecībā uz jēdzienu "kompetentās iest

ādes" un grozījumu Nr. 87 attiecībā uz jēdzienu "pakalpojumu sniedzējs" neņem vērā saskaņot

ības ar citiem Kopienas tiesību aktiem dēļ. Visbeidzot, kopējā nostājā nav iekļauts grozījums 

Nr. 22, ar ko svītrotu 33. apsvērumā ietverto sarakstu ar pakalpojumiem, uz kuriem direktīva 

attiecas; šo pakalpojumu sarakstu atkal iekļāva ar nelieliem grozījumiem formulējumā, lai 

atspoguļotu grozīto piemērošanas jomu.

Administratīvā vienkāršošana (5.–8. pants)

Kopējā nostājā lielā mērā atspoguļoti attiecīgie Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi (grozījumi 

Nr. 27, 29-30, 31, 32, 33, 99, attiecīgās daļas grozījumos Nr. 100, 104, 105-106 un 108-111, 

309). Direktīvas 6. panta 1. punktā, mainot tekstu angļu valodas redakcijā (teksts latviešu 

valodā nemainās), Padome vēlas precizēt, ka vienotu kontaktpunktu nozīme ir ierobežota un 

tie darbojas kā starpnieki starp pakalpojumu sniedzēju un kompetentām iestādēm.

Kopējā nostājā paredzēts, ka Eiropas veidlapu izveide notiek saskaņā ar komitoloģijas proced

ūru, un pievienots jauns 45. apsvērums, kurā ierosināti vairāki apsvērumi, ko dalībvalstis var 

ņemt vērā, izskatot to, vai vajadzētu vienkāršot procedūras un formalitātes.

Padome nav iekļāvusi konkrētus grozījumus, kas neatbilst Padomes pieejai, piemēram groz

ījumu Nr. 102, jo oficiāla reģistrācija vienotos kontaktpunktos būtu nevajadzīgs administrat

īvais slogs, vai grozījumu Nr. 103, jo Eiropas vienots kontaktpunkts būtu nevajadzīga 

administratīvā struktūra un būtu pretrunā ar subsidiaritātes principu.
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Grozījums Nr. 310 nav iekļauts, jo nav piemēroti atsaukties uz uzraudzību par atbilstību 

Direktīvai 96/71/EK, ko šis priekšlikums nekādi neskar.

Kopējā nostājā nevar iekļaut grozījumu Nr. 107, jo tas likvidētu pienākumu sniegt informāciju 

elektroniski, kas ir būtisks administratīvās vienkāršošanas instruments, grozījumu Nr. 111, iz

ņemot pārskatīto grafiku, vai grozījumu Nr. 32, jo elektroniskās procedūras ir būtisks 

administratīvās vienkāršošanas pasākums un tās var izmantot arī saistībā ar dokumentu oriģin

āliem, jo pierādījumu par to autentiskumu var nodrošināt ar elektroniskiem līdzekļiem.

Pakalpojumu sniedzēju brīvība veikt uzņēmējdarbību (9.–15. pants)

Kopējā nostājā atspoguļoti grozījumi Nr. 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 un 117, 

118-122, 124-127, 128 un 129, kā arī grozījumu Nr. 30 un 130, 131-133 un 136-137, 138, 

140, 141, 142 un 143, 144-145, 146, 147-149, 150 un 242 daļas. Dažos gadījumos skaidrības 

labad izdarīja nelielus grozījumus formulējumā, un Padome uzskata, ka tas neietekmē Eiropas 

Parlamenta grozījumu būtību. 

Direktīvas 14. panta 6. punktā ir papildinājums par to, ka aizliegums konsultēt konkurējošus uz

ņēmumus neskar konsultēšanos ar plašāku sabiedrību, un saskaņā ar 14. panta 7. punktu dal

ībvalsts var lūgt vai nu apdrošināšanas polisi vai finanšu garantijas, lai gan pakalpojumu sniedz

ējam, kas veic uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, nav šādu saistību.

Kopējā nostājā nav iekļauts nedz grozījums Nr. 134 un 28, jo klusējot izteiktai atļaujai (nesa

ņemot iestāžu atbildi) ir izšķirīga nozīme uzņēmējdarbības veikšanas brīvības veicināšanā, nedz 

grozījumu Nr. 135, jo tas radītu papildu slogu pieteikuma iesniedzējiem un apgrūtinātu izskatī

šanu tiesā. Attiecībā uz 13. pantu kopējā nostājā ir veiktas izmaiņas 3. un 4. punktā, kā arī –

63. apsvērumā par klusējot izteiktu atļauju piešķiršanu, konkrēti, ļaujot dalībvalstīm piemērot 

procedūras termiņa pagarinājumu, ja to attaisno jautājuma sarežģītība
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un ja pieteikuma iesniedzējs ir pienācīgi informēts par pagarinājumu un tā iemesliem. Tādējādi 

vēlas atļauju piešķiršanas sistēmas padarīt uzņēmējiem pārskatāmas un atbilstīgi pieejamas, neat

ņemot noteiktas interpretācijas iespējas valsts pārvaldēm. Direktīvas 63. apsvērumā ir izdarīts

papildinājums, lai izskaidrotu iespēju dalībvalstīm gadījumos, kad to var pamatot ar sevišķi svar

īgu iemeslu, kas ir sabiedrības interesēs, attiecībā uz atļauju piešķiršanas procedūrām papildus

paredzēt dažādus noteikumus, kuros var noteikt, ka, nesaņemot atbildi konkrētā laika posmā, 

pieteikumu uzskata par noraidītu un šādu klusējot izteiktu noraidījumu var pārsūdzēt tiesā.

Saistībā ar 15. panta 4. punktu kopējā nostājā veikti grozījumi attiecībā uz izvērtēšanas procesa 

piemērošanu pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (SGEI), lai precizētu, ka 

paredzētajam izvērtēšanas mehānismam nevajadzētu būt tādam, kas pakalpojumiem ar vispār

ēju tautsaimniecisku nozīmi traucē pildīt tiem paredzētos uzdevumus un lai risinātu Eiropas 

Parlamenta bažas, jo Parlaments deva priekšroku pilnīgai SGEI izslēgšanai no izvērtēšanas 

procesa. Kopējā nostājā ietverts 15. panta 6. un 7. punkta formulējums, kura mērķis ir atvieglot 

dalībvalstu pienākumu slogu attiecībā uz šo pantu un risināt Eiropas Parlamenta paustās bažas, 

jo Parlaments vēlējās svītrot paziņošanas pienākumu. Konkrēti, kopējās nostājas 6. punktā sv

ītrota frāze "un nepieciešamību to ieviest ir radījuši jauni apstākļi". Lai palielinātu juridisko 

noteiktību, kopējās nostājas 7. punktā pievienots teikums, kurā izskaidrots, ka paziņošana 

saskaņā ar Direktīvu 98/34/EK arī būs paziņošanas pienākums saskaņā ar šo direktīvu. 

Padome nav iekļāvusi grozījumus Nr. 116 un 209, jo pienākums izvērtēt atļauju piešķiršanas 

sistēmas un ziņot par tām ir būtiski svarīgs pasākums, lai atvieglotu piekļuvi pakalpojumu darb

ībām un to veikšanu. Tomēr kopējās nostājas jaunajā 58. apsvērumā paredzēts, ka ziņošanas 

pienākums attiecas tikai uz atļauju piešķiršanas sistēmu pastāvēšanu, nevis uz kritērijiem un

nosacījumiem atļaujas piešķiršanai. Tomēr Padome nevar pieņemt grozījumu Nr. 114, uzskatot, 

ka tas padarītu tekstu neskaidrāku.
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Grozījumā Nr. 120 ierosināts jauns 61. apsvērums kas iekļauts kopējā nostājā, lai paskaidrotu, 

ka nepārklāšanās prasība nekavē dalībvalstis piemērot savus nosacījumus, bet tikai liek tām 

ņemt vērā līdzvērtīgus nosacījumus, kurus pakalpojumu sniedzējs jau izpildījis citās dalībvalstīs. 

Turklāt kopējā nostājā pēc būtības atspoguļots grozījums Nr. 121, tomēr izvēlēts cits formul

ējums.Tomēr kopējā nostājā nav iekļauts grozījums Nr. 122, jo, ja lēmumu par atļaujas piešķir

šanu izslēgtu no pienākuma norādīt iemeslus, tas padarītu administratīva lēmuma izskatīšanu 

tiesā mazāk efektīvu vai vispār neiespējamu – jo īpaši attiecībā uz trešām pusēm. Tāpat kopējā

nostājā nav iekļauts grozījums Nr. 151, jo paziņošanas pienākuma svītrošana nopietni ietekm

ētu izvērtēšanas procesu.

Pakalpojumu sniegšanas brīvība un ar to saistītas atkāpes (16.-18. pants)

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību (16. pants) kopējā nostājā pilnībā atspoguļoti 

Parlamenta veiktie grozījumi (no Nr. 45 līdz 47, Nr. 152 un Nr. 293/rev4). Ir pievienots jauns 

82. apsvērums, lai paskaidrotu to, kā piemēro dalībvalstu noteikumus par nodarbinātības nosac

ījumiem. Attiecībā uz papildu atkāpēm no pakalpojumu sniegšanas brīvības (17. pants) kopējā

nostājā iekļauti Parlamenta veiktie grozījumi (Nr. 53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 165, 169, 

170, 171, 172, 173, 174 un 175, 400, 404), izdarot nelielus grozījumus 12. punktā par 

atkritumu pārvadājumiem.  Sākotnējā priekšlikuma 18. pants par pārejas posma atkāpēm ir sv

ītrots saskaņā ar atbilstīgu Parlamenta grozījumu.

Grozījumi Nr. 164, 167 un 168 netiek uzskatīti par būtiskiem pēc tam, kad ir izdarīti grozījumi 

16. pantā. Padome nav iekļāvusi grozījumu Nr. 176 tādēļ, ka atsevišķas atkāpes attiecībā uz 

profesijām veselības aizsardzības jomā, veselības aizsardzību un sabiedrisko kārtību ir liekas, jo 

veselības aprūpes pakalpojumi ir izslēgti no 16. panta darbības jomas un jaunā formulējuma.
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Pakalpojumu saņēmēju tiesības (19.-21. pants)

Attiecībā uz pakalpojumu saņēmēju tiesībām kopējā nostājā lielā mērā ir atspoguļoti

Parlamenta veiktie grozījumi (Nr. 178, 180, 247, daļēji Nr. 55 ), veicot nelielus grozījumus vai 

papildinājumus.

Tomēr Padome nevar piekrist vārda "vienīgi" (grozījums Nr. 177) iekļaušanai nediskriminācijas 

klauzulas papildinājumā, jo to varētu interpretēt kā atļauju diskriminācijai, ja ir cits 

pamatojums. Grozījumu Nr. 179, kurā sniegts jauns 22.a pants, nevar iekļaut, jo nodaļā par p

ārvaldes vienkāršošanu ietverts pietiekams izklāsts par vienoto kontaktpunktu nozīmi.

Attiecībā uz citā dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšanu (sākotnējā priek

šlikuma 23. pants) kopējā nostājā iekļauti Grozījumi Nr. 56 – 62 un 180/247, svītrojot 23. 

pantu un attiecīgos apsvērumus.

Attiecībā uz noteikumiem darba ņēmēju un trešo valstu valstspiederīgo norīkošanai (sākotnējā

priekšlikuma 24. un 25. pants) kopējā nostājā ievērota Parlamenta pieeja (grozījumi Nr. 181, 

182/248, 63-64, 183/249 un 65-66) un svītrots sākotnējā priekšlikuma 24. un 25. pants.

Pakalpojumu kvalitāte (22.-27. pants)

Attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti kopējā nostājā lielā mērā atspoguļota Parlamenta pieeja 

(grozījumi Nr. 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196). Skaidrības labad 22. pantā izveidota 

cita informācijas prasību kārtība, kas sniegta citās direktīvas daļās. Kopējās nostājas 23. pantā

apstiprināts, ka profesionālās atbildības apdrošināšana nav obligāta. Procedūra gadījumā, ja 

apdrošināšanas tirgus nespēj nodrošināt pienācīgu apdrošināšanu, nav iekļauta, jo tā nav vajadz

īga tādēļ, ka profesionālās atbildības apdrošināšana vairs nav obligāta.
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Kopējā nostājā nav iekļauti grozījumi Nr. 184 un 186, jo tie radītu nevajadzīgu slogu 

pakalpojumu sniedzējiem. Nav iekļauts arī grozījums Nr. 191, jo pakalpojumu sniedzējiem j

ānodrošina saņēmēji ar attiecīgo informāciju par pēcpirkuma garantijām. Nevar pieņemt groz

ījumu Nr. 192, jo skaidri jānorāda sasaiste ar citiem Kopienas tiesību aktiem par pēcpirkuma 

garantijām. Kopējā nostājā nav iekļauti grozījumi Nr. 193 un 210, jo Padome uzskata, ka pien

ākums novērtēt un ziņot par daudznozaru darbību ierobežojumiem ir būtiski svarīgs pasākums, 

lai atvieglinātu piekļuvi pakalpojumu darbībām un to veikšanu.

Administratīvā sadarbība (28.-36. pants)

Kopējā nostājā pilnībā vai būtībā atspoguļoti attiecīgie Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi (jo

īpaši 68-69, 197-198, 200-203), taču ir veikta neliela pārstrukturēšana, kas bija vajadzīga, jo 

nodaļai par pakalpojumu sniegšanas brīvību ir izstrādāta jauna struktūra.

Konverģences programma un nobeiguma noteikumi (37.-46. pants)

Kopējā nostājā ar nelieliem grozījumiem formulējumā iekļauti Parlamenta grozījumi (konkrēti –

grozījumi Nr. 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Lai aprakstītu rīcības kodeksa mērķi, 

ir pievienots jauns 114. apsvērums.

Svarīgs elements, ko ievieš ar kopējās nostājas 39. panta 5. punktu, ir process, saskaņā ar kuru 

dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par valsts prasībām, uz kuru piemērošanu varētu 

attiecināt 16. panta 1. punkta trešo daļu un 16. panta 3. punktu. Komisija paziņo šīs prasības 

dalībvalstīm un sniedz analīzi un orientējošus norādījumus par minēto prasību piemērošanu 

saistībā ar šo direktīvu. Padome uzskata, ka ar šo noteikumu, kas uzskatāms par svarīgu 

kompromisa elementu līdzsvaram tekstā, 
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par ko vienojušās iestādes, rada efektīvu sistēmu, lai pārraudzītu valstu tiesību aktus, kas var

ētu būt šķērslis pakalpojumu sniegšanas brīvībai. Kaut gan dažos gadījumos šis pienākums

valstu pārvaldēm radītu sākotnēju apgrūtinājumu, tas tomēr samazinātu pakalpojumu sniedzēju 

administratīvo slogu un izmaksas un, palīdzot dalībvalstīm apzināt pastāvošos šķēršļus, 

atvieglotu direktīvas īstenošanu.

Kopējās nostājas 40. pantā paredzēta regulatīvā komiteja. Kopējā nostājā izveidots jauns 43. 

pants par personas datu aizsardzību. Kopējās nostājas 44. panta 1. punktā pieņemts Parlamenta 

grozījums un īstenošanas periods pagarināts līdz 3 gadiem. Kopējā nostājā ietverts arī jauns 

apsvērums, kurā dalībvalstis mudinātas izveidot tabulas, lai atspoguļotu saistību starp šo direkt

īvu un tās transponēšanas pasākumiem.

IV. NOBEIGUMS

Padome uzskata, ka kopējā nostāja, kas ir liela sagatavošanas darba un kopš 2004. gada norito

šu pārrunu rezultāts un ko pilnībā atbalsta Komisija, ir labi saskaņota ar ierosinātās direktīvas 

mērķiem. Tādējādi ar kopējo nostāju vēlas izveidot labi definētu tiesisku regulējumu, kas gan 

pakalpojumu sniedzējiem, gan saņēmējiem palielinātu juridisko noteiktību un spēju izmantot L

īgumā paredzētās pamatbrīvības.

Padome ir pievērsusi pienācīgu uzmanību Parlamenta atzinumam pirmajā lasījumā un Komisijas 

grozītajam priekšlikumam. Tā atzīmē, ka starp trim iestādēm ir ievērojama pozīciju konver

ģence, jo īpaši saistībā ar direktīvas projekta pamatnoteikumiem. Šī konverģence ir labi 

atspoguļota kopējā nostājā.

________________________


