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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi palveluista 
sisämarkkinoilla
(KOM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0002)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 
2 kohdan, 55 artiklan, 71 artiklan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0069/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja talousarvion 
valvontavaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Euroopan unionin tarkoituksena on 
tiivistää Euroopan valtioiden ja kansojen 
välisiä siteitä sekä varmistaa taloudellinen 
ja sosiaalinen kehitys. 
Perustamissopimuksen 14 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen 
ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan. 
Jäsenvaltioiden välisen palvelutoiminnan 

(1) Euroopan unionin tarkoituksena on 
tiivistää Euroopan valtioiden ja kansojen 
välisiä siteitä sekä varmistaa taloudellinen 
ja sosiaalinen kehitys. 
Perustamissopimuksen 14 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen 
ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan. 
Kasvun ja työllisyyden edistämiseksi ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kehittymistä haittaavien esteiden 
poistaminen on välttämätön keino 
Euroopan kansojen välisen integraation ja 
tasapainoisen ja kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

kilpailukyvyn vahvistamiseksi palvelujen 
sisämarkkinoiden on oltava täysin 
toimivat, mutta Euroopan sosiaalinen 
malli on kuitenkin samalla säilytettävä. 
Niinpä jäsenvaltioiden välisen 
palvelutoiminnan kehittymistä haittaavien 
esteiden poistaminen on välttämätön keino 
Euroopan kansojen välisen integraation ja 
tasapainoisen ja kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

Perustelu

Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä vaarantaa jäsenvaltioiden käyttöön ottamia ja 
perussopimuksissa sallittuja korkeamman tason suojastandardeja työllisyyden, kuluttajien ja 
työntekijöiden suojelun, ympäristön, terveydenhuollon ym. aloilla. Maaliskuussa 2005 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi nimenomaan, että lainsäädäntömenettelyssä 
pyrittäisiin kaikin tavoin saamaan aikaan laaja konsensus, jossa kaikki nämä tavoitteet 
otetaan huomioon.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Koska palvelut ovat taloudellisen 
kasvun moottori ja edustavat 70 prosenttia 
useimpien jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta ja työpaikoista, 
sisämarkkinoiden pirstoutumisella on 
negatiivinen vaikutus koko Euroopan 
talouteen, ja varsinkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, ja se estää kuluttajia 
hyödyntämästä suurempaa 
palveluvalikoimaa kilpailukykyisin 
hinnoin. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat korostaneet, että todellisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien 
oikeudellisten esteiden poistaminen on 
ensisijainen tavoite, kun halutaan saavuttaa 
Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asettama tavoite tehdä Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 
mennessä. Esteiden poistaminen on 
ehdoton edellytys Euroopan talouden 
elvyttämiselle, etenkin työllisyyden ja 
investointien kannalta.

(3) Koska palvelut ovat taloudellisen 
kasvun moottori ja edustavat 70 prosenttia 
useimpien jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta ja työpaikoista, 
sisämarkkinoiden pirstoutumisella on 
negatiivinen vaikutus koko Euroopan 
talouteen, ja varsinkin pk-yritysten 
kilpailukykyyn, ja se estää kuluttajia 
hyödyntämästä suurempaa 
palveluvalikoimaa kilpailukykyisin 
hinnoin. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat korostaneet, että todellisten 
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien 
oikeudellisten esteiden poistaminen on 
ensisijainen tavoite, kun halutaan saavuttaa 
Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asettama tavoite tehdä Euroopan 
unionista maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 
mennessä. Esteiden poistaminen siten, että 
Euroopan sosiaalinen malli samalla 
säilytetään, on ehdoton edellytys Euroopan 
talouden elvyttämiselle, etenkin 
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työllisyyden ja investointien kannalta.

Perustelu

Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä vaarantaa jäsenvaltioiden käyttöön ottamia ja 
perussopimuksissa sallittuja korkeamman tason suojastandardeja työllisyyden, kuluttajien ja 
työntekijöiden suojelun, ympäristön, terveydenhuollon ym. aloilla. Maaliskuussa 2005 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi nimenomaan, että lainsäädäntömenettelyssä 
pyrittäisiin kaikin tavoin saamaan aikaan laaja konsensus, jossa kaikki nämä tavoitteet 
otetaan huomioon.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Esteitä ei voida poistaa ainoastaan 
soveltamalla suoraan 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa 
ottaen huomioon, että jäsenvaltioihin 
kohdistuvien perustamissopimuksen 
rikkomisesta johtuvien menettelyjen 
tapauskohtainen käsittely olisi erittäin 
hankalaa kansallisille ja yhteisön 
toimielimille varsinkin laajentumisten 
jälkeen ja toisaalta useiden esteiden 
poistaminen edellyttää kansallisten 
säännösten ennakollista yhteensovittamista 
viranomaisyhteistyö mukaan luettuna. 
Kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat todenneet, palvelujen todelliset 
sisämarkkinat on mahdollista toteuttaa 
yhteisön säädöksen avulla.

(5) Esteitä ei voida poistaa ainoastaan 
soveltamalla suoraan 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa 
ottaen huomioon, että jäsenvaltioihin 
kohdistuvien perustamissopimuksen 
rikkomisesta johtuvien menettelyjen 
tapauskohtainen käsittely olisi erittäin 
hankalaa kansallisille ja yhteisön 
toimielimille varsinkin laajentumisten 
jälkeen ja toisaalta useiden esteiden 
poistaminen edellyttää kansallisten 
säännösten ennakollista yhteensovittamista 
viranomaisyhteistyö mukaan luettuna. 
Kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat todenneet, palvelujen todelliset 
sisämarkkinat on mahdollista toteuttaa 
yhteisön säädöksen avulla. Jotta voidaan 
varmistaa palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano 
Euroopan sosiaalista mallia kunnioittaen, 
on syytä koontaa johdetun oikeuden 
säännökseen luettelo esteistä, jotka on jo 
todettu yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä perussopimusten 
vastaisiksi, sekä yhteisöjen 
tuomioistuimen vakiintunut 
oikeuskäytäntö vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen alalla ja 
täydentävän yhdenmukaistamisen tarve.
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Perustelu

Tarkistus osoittaa direktiivin tuomat lisähyödyt ja esittää oikeudellisia syitä perusteeksi 
tasapainotetun säädöksen antamiselle, jossa säännökset eivät mene pidemmälle kuin on 
välttämätöntä palveluiden todellisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Komission 
ehdotuksessa sen sijaan ei ole onnistuttu perustelemaan vakuuttavasti valittua uutta 
lähestymistapaa: alkuperämaaperiaate on ristiriidassa perustamissopimuksen 50 artiklan 
mukaisen tasavertaisten toimintaedellytysten periaatteen kanssa sekä yli 30 vuoden ajalta 
kertyneen vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa, jossa on tulkittu ja kehitetty 
perustamissopimuksen määräyksiä palveluiden vapaasta tarjonnasta.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) On syytä palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 47 artiklan 
2 kohdan mukaisesti annettujen 
direktiivien tarkoituksena on sovittaa 
yhteen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi 
ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä 
ammatinharjoittajana koskevat 
jäsenvaltioiden lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset. Lisäksi 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
painotetaan, että palvelun tarjoaja saa 
tilapäisesti harjoittaa toimintaansa 
valtiossa, jossa palvelu tarjotaan, niillä 
edellytyksillä, jotka tämä valtio asettaa 
kansalaisilleen.

Perustelu

Alkuperämaaperiaatteen ja perustamissopimuksen 50 artiklan (perustuslakisopimuksen III-
145 art.) välillä on räikeä ristiriita. Alkuperämaaperiaatteen mukaan – sellaisena kuin se on 
määriteltynä komission ehdotuksessa – missä tahansa unionimaassa palveluita tarjoavan 
yrityksen on noudatettava ainoastaan alkuperämaansa lainsäädäntöä eikä muiden maiden, 
mahdollisesti tiukempia kansallisia säännöksiä. Kuitenkin perustamissopimuksen 
50 artiklassa korostetaan, että palvelun tarjoajalla on oikeus samoihin edellytyksiin, jotka 
kyseinen valtio asettaa omille kansalaisilleen. On ilmiselvää, että alkuperämaaperiaate 
rikkoo perussopimuksissa vahvistettua tasavertaisten toimintaedellytysten periaatetta. Sen 
lisäksi alkuperämaaperiaate on täysin vastoin Euroopan yhdentymisen henkeä, joka perustuu 
jäsenvaltioiden säännösten koordinointiin, mitä perustamissopimuksen 47 artiklan 
2 kohdassa painotetaan.

Tarkistus 5
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Johdanto-osan 6 kappale

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet.
Oikeudellinen kehys perustuu dynaamiseen 
ja valikoivaan lähestymistapaan, jossa 
tarkoituksena on poistaa ensimmäiseksi ne 
esteet, jotka ovat nopeasti poistettavissa, ja 
aloittaa sen lisäksi muiden esteiden osalta 
erityiskysymyksiä koskeva arviointi-, 
kuulemis- ja yhdenmukaistamismenettely, 
jonka avulla palvelutoimintaa koskevat 
kansalliset sääntelyjärjestelmät 
nykyaikaistetaan asteittain ja 
koordinoidusti, jotta palvelujen todelliset 
sisämarkkinat ovat toteutettavissa vuoteen 
2010 mennessä. On tarpeen säätää 
tasapainotetuista toimenpiteistä, jotka 
koskevat kohdennettua 
yhdenmukaistamista, 
viranomaisyhteistyötä, 
alkuperämaaperiaatetta ja kannustamista 
laatimaan käytännesääntöjä tietyistä 
kysymyksistä. Kansallista lainsäädäntöä 
yhteensovittamalla olisi varmistettava, että 
yhteisön oikeudellisen yhdentymisen aste 
ja yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
suojataso ovat korkeat, varsinkin 
kuluttajansuojan osalta, mikä on 
välttämätöntä jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen vakiinnuttamiseksi.

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet. 
Oikeudellinen kehys perustuu dynaamiseen 
ja valikoivaan lähestymistapaan, jossa 
tarkoituksena on poistaa ensimmäiseksi ne 
esteet, jotka ovat nopeasti poistettavissa, ja 
aloittaa samalla täydentävä
yhdenmukaistamismenettely, jonka avulla 
palvelutoimintaa koskevat kansalliset 
sääntelyjärjestelmät nykyaikaistetaan 
asteittain ja koordinoidusti, jotta palvelujen 
todelliset sisämarkkinat ovat toteutettavissa 
vuoteen 2010 mennessä. On tarpeen säätää 
tasapainotetuista toimenpiteistä, jotka 
koskevat kohdennettua 
yhdenmukaistamista, 
viranomaisyhteistyötä, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja
vastaanottajajäsenvaltion periaatteita 
sekä kannustamista laatimaan 
käytännesääntöjä tietyistä kysymyksistä. 
Kansallista lainsäädäntöä 
yhteensovittamalla olisi varmistettava, että 
yhteisön oikeudellisen yhdentymisen aste 
ja yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
suojataso ovat korkeat, varsinkin 
kuluttajansuojan, ympäristösuojelun, 
yleisen turvallisuuden, kansanterveyden 
ja työoikeuden noudattamisen osalta, mikä 
on välttämätöntä jäsenvaltioiden 
keskinäisen luottamuksen 
vakiinnuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään tarvittavia oikeudellisia välineitä palveluiden sisämarkkinoiden 
perustamiseksi yleisen edun mukaisia tavoitteita ja Euroopan sosiaalista mallia unohtamatta.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämä direktiivi on yhdenmukainen (8) Tämä direktiivi ei rajoita palveluja 
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palveluja koskevien yhteisön muiden 
aloitteiden kanssa, erityisesti yhteisön 
palveluyritysten kilpailukykyä ja 
palvelujen turvallisuutta koskevien 
aloitteiden sekä potilaiden liikkuvuutta ja 
terveydenhoidon kehitystä yhteisössä 
koskevien aloitteiden kanssa. Se on myös 
yhdenmukainen sisämarkkina-asioissa 
tehtyjen vireillä olevien aloitteiden kanssa; 
näitä ovat esimerkiksi ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
myynninedistämisestä sisämarkkinoilla ja 
kuluttajansuojaa koskevat aloitteet, kuten 
ehdotus direktiiviksi sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä ja ehdotus 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”).

koskevia yhteisön muita aloitteita, 
etenkään yhteisön palveluyritysten 
kilpailukykyä ja palvelujen turvallisuutta 
koskevia aloitteita sekä potilaiden 
liikkuvuutta ja terveydenhoidon kehitystä 
yhteisössä koskevia aloitteita. Se ei 
myöskään rajoita sisämarkkina-asioissa 
tehtyjä vireillä olevia aloitteita; näitä ovat 
esimerkiksi ehdotus Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi 
myynninedistämisestä sisämarkkinoilla ja 
kuluttajansuojaa koskevat aloitteet, kuten 
ehdotus direktiiviksi sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä ja ehdotus 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä (”asetus 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”).

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 2 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Tämä direktiivi ei koske 
yleishyödyllisiä palveluita. 
Perustamissopimuksen 50 artiklan 
määritelmä ei kata niihin liittyvää 
toimintaa, eivätkä ne siis kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan. Tämä 
direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
määrittelemästä yhteisön oikeuden 
mukaisesti, mitä ne tarkoittavat 
yleishyödyllisillä palveluilla, miten näiden 
palveluiden tarjonta olisi järjestettävä ja 
rahoitettava ja mitä velvollisuuksia niiden 
tarjontaan liittyy. Lisäksi tämän 
direktiivin 2 artiklan 1 a kohdassa 
määritellyt kriteerit eivät rajoita 
yleishyödyllisen palvelun määritelmän 
antamista myöhemmässä, näitä palveluita 
koskevassa yhteisön säädöksessä.
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Perustelu

On täsmennettävä, että yleishyödylliset palvelut eivät kuulu käsillä olevan direktiivin alaan 
perustamissopimuksessa ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetun 
palvelun käsitteen mukaisesti. Yleishyödyllisistä palveluista olisi lisäksi annettava oma 
direktiivinsä. 2 artiklan 1 a kohdassa määritetyillä kriteereillä pyritään rajaamaan 
tarkemmin tämä palveluluokka, mutta jätetään silti jäsenvaltioille mahdollisuus laatia 
yleishyödyllisille palveluille oma määritelmänsä.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

(8 b) Perustamissopimuksen 16 artiklassa 
ja 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut, eritoten terveydenhuollon ja 
sosiaaliturvan, sosiaalipalveluiden, 
opetustoimen ja kulttuurin alalla, on 
suljettu tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, jotta niihin voitaisiin 
soveltaa erityiskohtelua. Tämä direktiivi ei 
siksi rajoita yleishyödyllisiä palveluita 
koskevan puitedirektiivin antamista 
myöhemmässä vaiheessa.

Perustelu

Koska yleistä taloudellista etua koskevat palvelut lisäävät sosiaalista ja alueellista 
koheesiota, niiden ei pidä kuulua käsillä olevan direktiivin alaan, vaan niistä on annettava 
oma puitedirektiivinsä.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

(8 c) Perustamissopimuksen 45 artiklan ja 
yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan poikkeukset 
sijoittautumisvapauden 
perustavanlaatuisesta säännöstä on 
rajoitettava koskemaan vain sellaisia 
toimintoja, jotka sellaisenaan liittyvät 
välittömästi ja nimenomaisesti julkisen
vallan käyttöön. Niinpä esimerkiksi 
vartiointiliikkeiden tai turva-alan yritysten 
toiminta ja asianajajan ammatin 
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harjoittamisessa sellaiset toimintamuodot, 
kuten oikeudellinen neuvonta ja 
avustaminen tai asianosaisten 
edustaminen tai puolustaminen 
oikeudessa, eivät yleensä liity välittömästi 
ja nimenomaisesti julkisen vallan 
käyttöön.¹
___________
¹ Asia C-355/98, komissio v. Belgia, 
tuomio 9.3.2000; asia C-2/74, Reyners v. 
Belgia, tuomio 21.6.1974.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)

(8 d) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina, 
koska lukuisissa jäsenvaltioissa on 
voimassa säännöksiä, joiden mukaan 
arpajaisten tuotto voidaan käyttää vain 
tiettyihin, yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
tai on maksettava valtion talousarvioon.

Perustelu

Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneessa oikeuskäytännössään jättänyt jäsenvaltioiden 
hallituksille vapauden päättää mainittujen palveluiden vapaalle tarjonnalle asetettavista 
rajoituksista yhteiskunnallisen järjestyksen suojeluun ja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä, 
joita pidetään yleisen edun mukaisina pakottavina syinä.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Ottaen huomioon, että 
kuljetuspalvelut ovat jo alaa koskevan 
yhteisön erityissäädöskokonaisuuden 
aiheena, ne olisi suljettava pois tämän 
direktiivin soveltamisalasta siltä osin kuin 
niitä säännellään perustamissopimuksen 

(12) Kuljetuspalvelut, mukaan lukien 
kaupunkiliikenne, satamapalvelut sekä 
taksi- ja ambulanssikuljetukset, on 
suljettava pois tämän direktiivin 
soveltamisalasta riippumatta siitä, 
säännelläänkö niitä
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71 artiklaan tai 80 artiklan 2 kohtaan 
perustuvilla muilla yhteisön säädöksillä. 
Toisaalta tätä direktiiviä sovelletaan 
palveluihin, joita ei säännellä 
kuljetusalaan sovellettavilla 
erityissäännöksillä, kuten 
arvokuljetuksiin ja vainajien kuljetuksiin.

perustamissopimuksen 71 artiklaan tai 
80 artiklan 2 kohtaan perustuvilla muilla 
yhteisön säädöksillä. Toisaalta 
arvokuljetukset ja vainajien kuljetukset 
kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan, koska näillä aloilla on 
todettu ongelmia sisämarkkinoiden 
toiminnassa.

Perustelu

Käsillä olevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on jätettävä kaikki palvelutoiminta, 
joille on olemassa erityinen oikeusperusta perustamissopimuksessa, erityisesti verotus, 
rahoituspalvelut ja kuljetuspalvelut. Poikkeuksen muodostavat arvokuljetukset ja vainajien 
kuljetukset, koska näillä aloilla on todettu ongelmia sisämarkkinoiden toiminnassa.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhteisöllä on jo huomattava määrä 
palvelujen toimialaa koskevaa 
lainsäädäntöä säänneltyjä ammatteja, 
postipalveluja, televisiolähetystoimintaa, 
tietoyhteiskunnan palveluja, sekä matka-, 
loma- ja kiertomatkapaketteihin liittyviä 
palveluja koskevissa säädöksissä. 
Palvelutoimintaan sovelletaan myös muita 
säädöksiä, jotka eivät koske 
nimenomaisesti tiettyjä palveluja, kuten 
kuluttajansuojasta annettuja säädöksiä. 
Tämä direktiivi on lisä yhteisön 
säännöstöön ja täydentää sitä. Kun 
palvelutoimintaan sovelletaan jo yhtä tai 
useampaa yhteisön säädöstä, tätä 
direktiiviä ja mainittuja säädöksiä 
sovelletaan yhdessä, jolloin yhdessä 
säädöksessä asetetut vaatimukset lisätään 
toisissa säädöksissä asetettuihin. 
Säädösten yhteensopivuuden ja yhteisön 
säädösten johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi on tarpeen antaa
poikkeuksia koskevia ja muita 
asiaankuuluvia säännöksiä.

(13) Niiden palvelualojen toimialat, joita 
varten yhteisöllä on jo huomattava määrä 
lainsäädäntöä, kuten säännellyt ammatit, 
postipalvelut, televisiolähetystoiminta, 
tietoyhteiskunnan palvelut sekä matka-, 
loma- ja kiertomatkapaketteihin liittyvät 
palvelut ynnä muut, suljetaan tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Kun palvelutoimialaa säännellään jo 
yhdellä tai useammalla yhteisön 
säädöksellä, tätä direktiiviä ei sovelleta. 
Tämä direktiivi ei myöskään kata 
mahdollisia poikkeuksia tai soveltamatta 
jättämistä, joista on määrätty mainituissa 
yhteisön säädöksissä, eikä estä sellaisten 
yhteisön säädösten antamista, joilla 
muutetaan erityisiä palvelualoja koskevaa 
yhteisön säännöstöä tai korvataan se.
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Perustelu

Käsillä olevan direktiivin ei pidä estää erityisaloista annettujen yhteisön säädösten tai 
sellaisten tulevien säädösten soveltamista, joilla muutetaan tai korvataan yhteisön 
säännöstöä, jotta oikeusvarmuutta ja saavutettuja oikeuksia kunnioitettaisiin.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Alakohtaisin direktiivein 
säänneltyjä palvelutoimialoja koskevalla 
poikkeuksella pyritään välttämään, että 
erityispalvelut, jotka ovat poikkeus 
alakohtaisesta säännöstöstä ja on 
tarkoituksella jätetty yhteisön 
lainsäädännön ulkopuolelle, kuuluisivat 
automaattisesti tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden 
joukossa ovat: yrityspalvelut, kuten 
liikkeenjohdon konsultointi-, sertifiointi- ja 
testaus-, ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten lainopilliset tai 
veroneuvontapalvelut, kiinteistöalan 
palvelut, kuten kiinteistönvälitys tai 
rakennusalan palvelut, mukaan luettuna 
arkkitehtipalvelut, tai kuljetus, jakelu, 
näyttelyjen järjestäminen tai 
autonvuokraus, matkatoimistopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun 
käsite kattaa kuluttajapalvelut, kuten 

(14) Palvelun käsite kattaa laajan kirjon 
jatkuvasti muuttuvia toimia, joiden 
joukossa ovat: yrityspalvelut, kuten 
liikkeenjohdon konsultointi-, sertifiointi- ja 
testaus-, ylläpito-, huolto- ja toimitilojen 
turvapalvelut, mainonta- tai 
rekrytointipalvelut, mukaan luettuna 
tilapäistyövoiman välitys tai kaupallisten 
edustajien palvelut. Palvelun käsite kattaa 
myös yrityksille ja kuluttajille suoritetut 
palvelut, kuten kiinteistöalan palvelut, 
kuten kiinteistönvälitys tai rakennusalan 
palvelut, jakelu, näyttelyjen järjestäminen 
tai autonvuokraus, matkatoimistopalvelut 
ja turvallisuuspalvelut. Lisäksi palvelun 
käsite kattaa kuluttajapalvelut, kuten 
vapaa-ajan palvelut, urheilukeskukset ja 
huvipuistot. Toimet voivat käsittää 
palveluja, joissa edellytetään tarjoajan ja
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matkailualan palvelut matkaoppaiden 
toiminta mukaan luettuna, 
audiovisuaaliset palvelut, vapaa-ajan 
palvelut, urheilukeskukset ja huvipuistot, 
terveydenhoitoon ja terveyteen tai kotiin 
liittyvät palvelut, kuten iäkkäiden 
henkilöiden avustaminen. Toimet voivat 
käsittää palveluja, joissa edellytetään 
tarjoajan ja vastaanottajan läheisyyttä tai 
joissa vastaanottajan tai tarjoajan on 
siirryttävä toiselle paikkakunnalle tai joissa 
palveluja tarjotaan etäsuorituksena, 
esimerkiksi Internetin kautta.

vastaanottajan läheisyyttä tai joissa 
vastaanottajan tai tarjoajan on siirryttävä 
toiselle paikkakunnalle tai joissa palveluja 
tarjotaan etäsuorituksena, esimerkiksi 
Internetin kautta. Tämän direktiivin 
liitteissä on ohjeelliset luettelot 
palveluista, jotka kuuluvat direktiivin 
soveltamisalaan.

Perustelu

Poistot ovat tarpeen, jotta teksti olisi yhdenmukainen direktiivin soveltamisalan kanssa. 
Lisäksi on täsmennettävä, että liitteiden luettelot eivät ole tyhjentäviä ja että niillä pyritään 
selventämään direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Perustamissopimuksen 49 artiklaa ja 
sitä seuraavia artikloja koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti palvelun käsite kattaa kaiken 
taloudellisen toiminnan, josta tavallisesti 
maksetaan korvaus edellyttämättä, että 
palvelun maksaa sen saaja ja riippumatta 
korvauksen muodostavan taloudellisen 
vastikkeen rahoittamisesta. Palveluksi 
katsotaan siten kaikki suoritukset, joiden 
muodossa niiden tarjoaja osallistuu 
elinkeinoelämään riippumatta 
oikeudellisesta asemastaan, 
tarkoituksistaan ja toimialastaan.

(15) Perustamissopimuksen 49 artiklaa ja 
sitä seuraavia artikloja koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti palvelun käsite kattaa kaiken 
taloudellisen toiminnan, josta tavallisesti 
maksetaan korvaus, joka on kyseisen 
suoritteen taloudellinen vastike. 
Korvausominaisuus puuttuu toiminnasta, 
jonka valtio suorittaa vastikkeetta, tai 
korvaus ei ole suoritetun palvelun 
taloudellinen vastike vaan jonkin 
sellaisen järjestelmän rahoitusosuus, 
kuten kansallisessa 
koulutusjärjestelmässä annettu opetus tai 
sosiaaliturvajärjestelmien hallinto, jonka 
tarkoituksena ei ole taloudellinen 
toiminta. Mainitut toiminnat eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
vahvistetun määritelmän piiriin, eikä 
niihin näin ollen sovelleta tätä 
direktiiviä.¹
__________
¹ Asia C-263/86, Humbel, tuomio 



PE 355.744v03-00 16/96 PR\565998FI.doc

FI

27.9.1988; asia C-109/92, Wirth, tuomio 
7.12.1996.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen palvelun ja kaupallisen palvelun määritelmien kanssa.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Korvausominaisuus puuttuu 
toiminnasta, jonka valtio suorittaa 
vastikkeetta sosiaali-, kulttuuri-, koulutus-
ja lainkäyttöalan tehtäviensä 
täyttämiseksi. Mainitut toimet eivät kuulu 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
säädetyn määritelmän piiriin eikä niihin 
näin ollen sovelleta tätä direktiiviä.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 15 kappaletta koskeva tarkistus kattaa tämän johdanto-osan kappaleen.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Tämä direktiivi ei koske tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta säätelevän 
perustamissopimuksen 28–30 artiklan 
soveltamista. Alkuperämaaperiaatteen 
mukaan kiellettyjä rajoituksia ovat 
vaatimukset, joita sovelletaan 
palvelutoiminnan aloittamiseen tai 
harjoittamiseen, ei siis tavaroihin sinänsä.

(17) Tämä direktiivi ei koske tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta säätelevän 
perustamissopimuksen 28–30 artiklan 
soveltamista.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevien ja sitä seuraavien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 18
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Palveluntarjoajan toimipaikaksi 
määrittäminen edellyttää, että 
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taloudellista toimintaa harjoitetaan siellä 
tosiasiallisesti, vakituisissa tiloissa ja 
toistaiseksi. Vaatimus täyttyy myös, kun 
yritys on perustettu tietyksi ajanjaksoksi 
tai kun se vuokraa rakennusta tai tiloja, 
joissa harjoittaa toimintaansa. Tämän 
määritelmän mukaan, jossa siis 
edellytetään palveluntarjoajalta 
tosiasiallista taloudellista toimintaa 
toimipaikassa, pelkkä postilaatikko ei voi 
olla toimipaikka. Jos palveluntarjoajalla 
on useita toimipaikkoja, on määritettävä, 
mistä niistä kyseinen palvelu katsotaan 
tarjottavan. Tapauksissa, joissa on vaikea 
määrittää useiden toimipaikkojen 
keskuudesta se, josta tietty palvelu 
tarjotaan, toimipaikkana pidetään 
paikkaa, jossa palveluntarjoajalla on 
kyseisiin palveluihin erikoistunut 
päätoimipaikka.

Perustelu

Jotta pelkkää postilaatikkoa ei voitaisi pitää toimipaikkana, on täsmennettävä, että 
palveluntarjoajan toimipaikka on jäsenvaltiossa vain, jos palveluiden tarjonta tosiasiallisesti 
tapahtuu kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 19
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Lupajärjestelmän käsitteellä 
tarkoitetaan ensi sijassa 
viranomaismenettelyjä, joilla myönnetään 
lupia, lisenssejä tai eri toimilupia, mutta 
se kattaa myös velvollisuuden 
kirjoittautua ammattialajärjestöön tai 
rekisteriin, luetteloon tai tietokantaan 
voidakseen harjoittaa tiettyä toimintaa tai 
voidakseen tehdä sopimus tietyn laitoksen 
kanssa tai hankkia elinkeinolupa. Luvan 
myöntäminen voi perustua muodolliseen 
päätökseen, mutta myös epäsuoraan 
päätökseen, joka seuraa toimivaltaisen 
viranomaisen vaitiolosta tai siitä, että 
hakijan on odotettava ilmoituksen 
vastaanottotodistusta, ennen kuin hän voi 

Poistetaan.
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aloittaa kyseisen toiminnan tai ennen 
kuin toiminta katsotaan lailliseksi.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 13 artiklan 4 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 20
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Yhteensovitetun alan käsitteellä 
tarkoitetaan kaikkia vaatimuksia, joita 
sovelletaan palvelutoiminnan 
aloittamiseen tai harjoittamiseen, ja 
varsinkin vaatimuksia, jotka sisältyvät 
kunkin jäsenvaltion lakeihin, asetuksiin 
tai hallinnollisiin määräyksiin siitä 
riippumatta, koskevatko ne yhteisön 
tasolla yhdenmukaistettua alaa, ovatko ne 
luonteeltaan yleisiä vai erityisiä tai mihin 
oikeudenalaan ne kansallisen oikeuden 
mukaan kuuluvat.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 4 artiklan 9 kohtaa ja 16 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 21
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja 
käännöksiä koskevia muotovaatimuksia, 
paitsi silloin kun se on objektiivisesti 
perusteltua yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä, kuten työntekijöiden 
suojelun vuoksi. Olisi myös varmistettava, 
että lupa antaa yleensä oikeuden 
palvelutoiminnan aloittamisen tai sen 
harjoittamiseen koko jäsenvaltion alueella, 
ellei kutakin toimipaikkaa koskeva 
erillinen lupa, esimerkiksi suurien 
liiketilojen sijoittamiselle vaadittava lupa, 
ole perusteltu yleisen edun mukaisesta 

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja 
käännöksiä koskevia muotovaatimuksia, 
paitsi silloin kun se on objektiivisesti 
perusteltua yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä, kuten työntekijöiden, 
ympäristön tai kuluttajien suojelun vuoksi. 
Olisi myös varmistettava, että lupa antaa 
yleensä oikeuden palvelutoiminnan 
aloittamisen tai sen harjoittamiseen koko 
jäsenvaltion alueella, ellei kutakin 
toimipaikkaa koskeva erillinen lupa, 
esimerkiksi suurien liiketilojen 
sijoittamiselle vaadittava lupa tai 
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pakottavasta syystä, kuten 
kaupunkiympäristön suojelemiseksi.

jäsenvaltion tiettyä aluetta koskeva 
luparajoitus, ole perusteltu yleisen edun 
mukaisesta pakottavasta syystä, kuten 
kaupunkiympäristön suojelemiseksi.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Olisi säädettävä keskitetystä 
asiointipisteestä, jonka tehtävänä on 
varmistaa, että kullakin palveluntarjoajalla 
on yksi yhteyspiste, jonka kautta hän voi 
suorittaa kaikki menettelyt ja 
muodollisuudet. Keskitettyjen 
asiointipisteiden määrä voi vaihdella 
jäsenvaltioittain alueellisten tai 
paikallisten toimivaltuuksien tai kyseisen 
toiminnan mukaan. Keskitetyn 
asiointipisteen perustaminen ei näin ollen 
vaikuta toimivaltaisten viranomaisten 
väliseen tehtäväjakoon kansallisessa 
järjestelmässä. Kun usea alue- tai 
paikallisviranomainen on toimivaltainen, 
yksi niistä voi toimia keskitettynä 
asiointipisteenä ja koordinaattorina 
muihin viranomaisiin nähden. Keskitetyn 
asiointipisteen voivat perustaa 
hallintoviranomaiset, mutta myös 
kauppakamarit, elinkeino- ja 
ammattialajärjestöt tai yksityiset 
organisaatiot, joille jäsenvaltio on 
päättänyt antaa tämän tehtävän. 
Keskitetyn asiointipisteen tehtävänä on 
olla merkittävänä neuvonantajana 
palveluntarjoajille joko viranomaisena, 
joka on suoraan toimivaltainen antamaan 
palvelutoiminnan aloittamiseksi 
tarvittavat asiakirjat, tai palveluntarjoajan 
ja toimivaltaisten viranomaisten 
väliorganisaationa. Komissio kehotti jo 
aloittavien yritysten toimintaolosuhteiden 
parantamisesta ja yksinkertaistamisesta 
22 päivänä huhtikuuta 1997 antamassaan 
suosituksessa jäsenvaltioita perustamaan 
yhteyspisteitä muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseksi.

(25) Olisi säädettävä keskitetystä 
asiointipisteestä, jonka tehtävänä on 
varmistaa, että kullakin palveluntarjoajalla 
on yksi yhteyspiste, jonka kautta hän voi 
suorittaa kaikki menettelyt ja 
muodollisuudet. Keskitetyssä 
asiointipisteessä on lisäksi pantava 
täytäntöön vastavuoroinen tunnistaminen 
avoimuuden varmistamiseksi. Siten 
keskitetyn asiointipisteen tehtäviin kuuluu 
myös arvioida suojatasojen vastaavuus ja 
luoda muutoksenhakujärjestelyjä, jotta 
palveluntarjoaja voi valittaa päätöksistä, 
joilla häneltä kielletään palveluiden 
tarjoaminen kansallisilla markkinoilla. 
Jos vastavuoroinen tunnustaminen 
evätään, keskitetty asiointipiste ilmoittaa 
asiasta komissiolle.
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Keskitettyjen asiointipisteiden määrä voi 
vaihdella jäsenvaltioittain alueellisten tai 
paikallisten toimivaltuuksien tai kyseisen 
toiminnan mukaan. Keskitetyn 
asiointipisteen perustaminen ei näin ollen 
vaikuta toimivaltaisten viranomaisten 
väliseen tehtäväjakoon kansallisessa 
järjestelmässä. Kun usea alue- tai 
paikallisviranomainen on toimivaltainen, 
yksi niistä voi toimia keskitettynä 
asiointipisteenä ja koordinaattorina 
muihin viranomaisiin nähden. Keskitetyn 
asiointipisteen voivat perustaa 
hallintoviranomaiset, mutta myös 
kauppakamarit, elinkeino- ja 
ammattialajärjestöt tai yksityiset 
organisaatiot, joille jäsenvaltio on 
päättänyt antaa tämän tehtävän. 
Keskitetyn asiointipisteen tehtävänä on 
olla merkittävänä neuvonantajana 
palveluntarjoajille joko viranomaisena, 
joka on suoraan toimivaltainen antamaan 
palvelutoiminnan aloittamiseksi 
tarvittavat asiakirjat, tai palveluntarjoajan 
ja toimivaltaisten viranomaisten 
väliorganisaationa. Komissio kehotti jo 
aloittavien yritysten toimintaolosuhteiden 
parantamisesta ja yksinkertaistamisesta 
22 päivänä huhtikuuta 1997 antamassaan 
suosituksessa jäsenvaltioita perustamaan 
yhteyspisteitä muodollisuuksien 
yksinkertaistamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan ensimmäistä b kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 23
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

(25 a) Palvelujen vapaan tarjoamisen 
yhteydessä on säädettävä 
mahdollisuudesta kirjoittautua 
muodollisesti, esimerkiksi sähköistä 
välinettä käyttäen, keskitettyyn 
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asiointipisteeseen. Kirjoittautumisen 
ansiosta rajojen yli toimivaan 
palveluntarjoajaan voidaan soveltaa 
samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin 
vastaanottajajäsenvaltion kansalaisiin ja 
etenkin vastaanottajajäsenvaltiossa 
voimassa olevia käytännesääntöjä. 
Vastaanottajajäsenvaltiolle on tiedotettava 
asianmukaisesti palvelujen tarjonnasta, 
jotta voidaan varmistaa tarjottujen 
palveluiden laatu, ja palvelujen 
vastaanottajille on tarjottava 
mahdollisuus valittaa keskitetyn 
asiointipisteen välityksellä.

Perustelu

Tarkistus vastaa 6 artiklan ensimmäistä a kohtaa (uusi) koskevaa tarkistusta sekä yhteisön 
säännöstöä, eritoten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä .../.../EY 
ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tarkistus 24
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Palvelutoiminnan
aloittamismahdollisuudelle voidaan 
asettaa ehdoksi, että sitä varten saadaan 
lupa toimivaltaiselta viranomaiselta, vain 
siinä tapauksessa, että viranomaistoimen 
perusteet ovat syrjimättömät, 
välttämättömät ja oikeasuhteiset. Tämä 
tarkoittaa erityisesti sitä, että 
lupajärjestelmä on hyväksyttävissä vain, 
jos jälkikäteisvalvonta ei ole tehokas, 
koska jälkikäteen on mahdotonta havaita 
kyseisten palvelujen puutteita ja koska 
ennakkovalvonnan puuttuminen 
aiheuttaa riskejä ja vaaroja. Näillä 
direktiivin säännöksillä ei voida perustella 
lupajärjestelmiä, jotka kielletään muissa 
yhteisön säädöksissä, kuten sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön 
puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 1999/93/EY tai 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 

(27) Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
asettaa palvelutoiminnan 
aloittamismahdollisuudelle ehdoksi, että 
sitä varten saadaan lupa, jos 
viranomaistoimen perusteet ovat 
syrjimättömät, välttämättömät ja 
oikeasuhteiset. Näillä direktiivin
säännöksillä ei voida perustella 
lupajärjestelmiä, jotka kielletään muissa 
yhteisön säädöksissä, kuten sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön 
puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 1999/93/EY tai 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä”) 8 päivänä kesäkuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY. 
Keskinäisen arviointimenettelyn tulosten 
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sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä”) 8 päivänä kesäkuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY. 
Keskinäisen arviointimenettelyn tulosten 
avulla voidaan yhteisön tasolla määritellä 
toiminnan lajit, joita koskevat 
lupajärjestelmät olisi poistettava.

avulla voidaan yhteisön tasolla määritellä 
toiminnan lajit, joita koskevat 
lupajärjestelmät olisi poistettava.

Perustelu

Sanamuoto vastaa paremmin yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä 
vahvistettua vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

Tarkistus 25
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua 
ja ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä on välttämättä varmistettava 
avoimuus ja tasapuolisuus, ja näin 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei 
saa olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa 
uusia automaattisesti eikä niillä saa millään 
tavalla suosia aikaisempaa 
palveluntarjoajaa. Myönnetyn luvan 
voimassaoloaika on erityisesti asetettava 
siten, ettei sillä estetä tai rajoiteta vapaata 
kilpailua enempää kuin on välttämätöntä 
sen varmistamiseksi, että investoinnit 
poistetaan kirjanpidossa ja sijoitetuille 
pääomille saadaan kohtuullinen tuotto. 
Tapaukset, joissa lupien lukumäärä on 
rajoitettu muista kuin vähäisistä 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
vesivoimakäyttöisen infrastruktuurin 
hyödyntäminen, olisi säädettävä 
menettelystä, jossa valinta suoritetaan 
useiden mahdollisten ehdokkaiden välillä, 
jotta vapaan kilpailun avulla kehitetään 
palveluntarjonnan laatua ja ehtoja 
käyttäjien eduksi. Tällaisessa menettelyssä 
lupajärjestelmän on välttämättä
perustuttava valintamenettelyihin, joissa 
mahdollisille ehdokkaille taataan täysi 
tasapuolisuus ja avoimuus, ja näin 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei 
saa olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa 
uusia automaattisesti eikä niillä saa millään 
tavalla suosia aikaisempaa 
palveluntarjoajaa. Myönnetyn luvan 
voimassaoloaika on erityisesti asetettava 
siten, ettei sillä estetä tai rajoiteta vapaata 
kilpailua enempää kuin on välttämätöntä 
sen varmistamiseksi, että investoinnit 
poistetaan kirjanpidossa ja sijoitetuille 
pääomille saadaan kohtuullinen tuotto. 
Tapaukset, joissa lupien lukumäärä on 
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luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 12 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 26
Johdanto-osan 29 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 40 artiklaa sekä johdanto-osan 40 kappaletta koskevien 
tarkistusten kanssa.

Tarkistus 27
Johdanto-osan 32 kappale

(32) Kiellolla asettaa taloudellisia testejä 
luvan myöntämisen ennakkoehdoksi 
tarkoitetaan taloudellisia testejä itsessään 
eikä muita vaatimuksia, jotka ovat 
objektiivisesti perusteltavissa yleisen edun 
mukaisin pakottavin syin, kuten 
kaupunkiympäristön suojelu. Tämä kielto 
ei koske kilpailuoikeuden soveltamisesta 
vastaavien viranomaisten toimivallan 
käyttämistä.

Poistetaan.
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 14 artiklan 5 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 28
Johdanto-osan 33 kappale

(33) Jotta voidaan yhteensovittaa 
kansallisten säädösten nykyaikaistaminen 
sisämarkkinavaatimusten kanssa, kunkin 
jäsenvaltion olisi arvioitava tiettyjä 
kansallisia syrjimättömiä vaatimuksia, 
jotka ovat luonteensa puolesta omiaan 
rajoittamaan voimakkaasti tai jopa 
estämään toiminnan aloittamisen tai 
harjoittamisen sijoittautumisvapauden 
nojalla. Jäsenvaltioiden on direktiivin 
täytäntöönpanolle varatussa ajassa 
varmistettava, että mainitut vaatimukset 
ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia sekä 
tarpeen vaatiessa poistettava ne tai 
muutettava niitä. Lisäksi näiden 
vaatimusten on kaikissa tapauksissa 
oltava yhteensopivia yhteisön 
kilpailuoikeuden kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 9 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 29
Johdanto-osan 34 kappale

(34) Tutkittaviin rajoituksiin kuuluvat 
kansalliset järjestelmät, joissa muista kuin 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä syistä 
tietyn toiminnan, kuten uhkapelien, 
järjestäminen varataan määrätyille 
palveluntarjoajille. Samoin on tutkittava 
lähetysvelvoitteiden kaltaiset vaatimukset 
(”must carry” –järjestelmät), joita 
sovelletaan kaapelitoiminnan harjoittajiin 
ja joissa palvelunvälittäjälle asetetaan 
velvoite pitää saatavilla määrättyjen 
tarjoajien palveluja, mikä vaikuttaa 

Poistetaan.
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tämän valinnanvapauteen, 
radiolähetysohjelmien 
vastaanottomahdollisuuksiin ja 
lopullisten vastaanottajien 
valintamahdollisuuksiin.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden direktiivin soveltamisalaa koskevien tarkistusten kanssa, 
joilla soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan rahapelit ja audiovisuaaliset palvelut.

Tarkistus 30
Johdanto-osan 37 kappale

(37) Jotta varmistetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano sekä 
taataan palvelujen vastaanottajille ja 
tarjoajille mahdollisuus saada ja tuottaa 
palveluja kaikkialla yhteisössä ilman 
rajoja, olisi vahvistettava periaate, jonka 
mukaan palveluntarjoajaa ei saa 
periaatteessa koskea muu laki kuin sen 
maan laki, johon palveluntarjoaja on 
sijoittautunut. Tämä periaate on 
välttämätön sen varmistamiseksi, että 
palveluntarjoajat ja erityisesti pk-yritykset 
voivat täyden oikeusvarmuuden vallitessa 
hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Helpottamalla tällä 
tavoin palvelujen vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, yhdistettynä 
yhdenmukaistamistoimiin ja keskinäiseen 
avunantoon, periaatteen myötä 
vastaanottajilla on mahdollisuus hyödyntää 
muiden jäsenvaltioiden laadukkaiden 
palvelujen aiempaa suurempaa valikoimaa. 
Periaatteeseen olisi liitettävä palvelujen 
vastaanottajan neuvonta, joka antaa 
mahdollisuuden etenkin tiedonsaantiin 
muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, 
sekä palvelujen avoimuutta koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen.

(37) Jotta varmistetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano sekä 
taataan palvelujen vastaanottajille ja 
tarjoajille mahdollisuus saada ja tuottaa 
palveluja kaikkialla yhteisössä ilman 
rajoja, olisi kodifioitava vastavuoroisen 
tunnustamisen periaate. Tämän 
periaatteen mukaan palvelujen 
tarjoamisen vapautta 
perustamissopimuksen mukaisena 
perustavanlaatuisena periaatteena 
voidaan rajoittaa vain yleistä etua 
koskevien pakottavien syiden perusteella 
annetuilla säännöksillä, joita sovelletaan 
kaikkiin vastaanottajajäsenvaltiossa 
toimiviin henkilöihin tai yrityksiin, sikäli 
kuin tätä etua ei suojella 
palveluntarjoajaan sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavin 
säännöksin. Tämän vuoksi 
vastaanottajajäsenvaltion 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset 
eivät voi olla päällekkäisiä vastaavien, 
sijoittautumisvaltiossa jo täytettyjen 
vaatimusten, perusteluiden ja takeiden 
kanssa. Helpottamalla tällä tavoin 
palvelujen vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, yhdistettynä 
täydentäviin yhdenmukaistamistoimiin ja 
keskinäiseen avunantoon, periaatteen 
myötä vastaanottajilla on mahdollisuus 
hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
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laadukkaiden palvelujen aiempaa 
suurempaa valikoimaa. Periaatteeseen olisi 
liitettävä palvelujen vastaanottajan 
neuvonta, joka antaa mahdollisuuden 
etenkin tiedonsaantiin muiden 
jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, sekä 
palvelujen avoimuutta koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistaminen¹. 

_______
¹ Asia C-355/98, komissio v. Belgia, 
tuomio 9.3.2000; asia C-205/84, komissio 
v. Saksa, tuomio 4.12.1986; asia C-
279/80, Webb, tuomio 17.12.1981.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen 
määritelmä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle. Ero alkuperämaaperiaatteeseen on 
selvä. Alkuperämaaperiaatteen mukaan, sellaisena kuin se on määriteltynä tässä johdanto-
osan kappaleessa, palveluntarjoajaa ei saa periaatteessa koskea muu laki kuin sen maan laki, 
johon palveluntarjoaja on sijoittautunut. Sen sijaan vastavuoroisen tunnustamisen periaate 
pohjautuu ajatukseen "vastaavuudesta". Siksi vastaanottajajäsenvaltion lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset eivät voi olla päällekkäisiä vastaavien, alkuperämaassa jo täytettyjen 
vaatimusten kanssa.

Tarkistus 31
Johdanto-osan 38 kappale

(38) Lisäksi on tärkeää taata, että 
palvelutoimintojen valvontaa harjoitetaan 
palvelujen lähteellä, eli että kyseistä 
valvontaa harjoittavat sen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset, johon 
palveluntarjoaja on sijoittautunut. 
Alkuperämaan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat parhaassa asemassa 
palveluntarjoajan valvonnan 
tehokkuuden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja sen takaamiseksi, että 
vastaanottajan suoja toteutuu omassa 
maassa ja sen lisäksi myös muissa 
jäsenvaltioissa. Tämä yhteisön laajuinen 
alkuperämaan vastuu palveluntarjoajan 
toiminnan valvonnasta riippumatta 
palvelujen määräpaikasta olisi asettava 
selkeästi, jotta vakiinnutetaan 

(38) Lisäksi on tärkeää taata, että 
palvelutoimintoja valvoo 
vastaanottajajäsenvaltio, eli että kyseistä 
valvontaa harjoittavat sen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset, jossa palvelu 
tarjotaan. Vastaanottajajäsenvaltion 
valvontaviranomaisen on otettava 
huomioon sijoittautumisvaltiossa jo 
suoritetut valvonta- ja tarkistustoimet. 
Tässä direktiivissä säädetty hallinnollinen 
yhteistyö sekä keskitetyn asiointipisteen 
perustaminen helpottaa valvontaa.
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jäsenvaltioiden vastavuoroinen luottamus 
palvelutoimintojen sääntelyn alalla. 
Toimivaltaisten tuomioistuinten 
nimeäminen ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, vaan tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
22 päivänä joulukuuta 2000 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/200118 
soveltamisalaan tai muiden yhteisön 
säädösten, kuten palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY19 
soveltamisalaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa alkuperämaaperiaate 
korvataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella.

Tarkistus 32
Johdanto-osan 39 kappale

(39) Lain soveltamista ja alkuperämaassa 
toteutettavaa valvontaa koskevan 
periaatteen lisäksi olisi vahvistettava 
periaate, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi 
rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta peräisin 
olevia palveluja.

(39) Olisi vahvistettava periaate, jonka 
mukaan jäsenvaltio voi rajoittaa toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevia palveluja 
vain yleistä etua koskevien pakottavien 
syiden perusteella annetuilla 
säännöksillä, joita sovelletaan kaikkiin 
vastaanottajajäsenvaltiossa toimiviin 
henkilöihin tai yrityksiin, sikäli kuin tätä 
etua ei suojella palveluntarjoajaan sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavin 
säännöksin. Mainittujen vaatimusten on 
oltava objektiivisesti arvioituna 
tarpeellisia eikä niillä saada ylittää sitä, 
mikä on välttämätöntä näiden 
päämäärien saavuttamiseksi.¹
__________
¹ Asia C-58/98, Corsten, tuomio 
3.10.2000.
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 33
Johdanto-osan 40 kappale

(40) On aiheellista säätää, että 
alkuperämaaperiaatteen soveltamisesta ei 
voi poiketa muilla kuin niillä aloilla, jotka 
kuuluvat yleisten tai siirtymäajan 
poikkeusten soveltamisen piiriin. Nämä 
poikkeukset ovat välttämättömiä 
sisämarkkinoiden yhdentymisasteen 
huomioon ottamiseksi sekä palveluja 
koskevien tiettyjen yhteisön säännösten, 
joiden mukaan palveluntarjoajaan on 
sovellettava muun kuin alkuperämaan 
lainsäädäntöä, huomioon ottamiseksi. 
Lisäksi poikkeuksellisesti tietyissä 
yksittäistapauksissa voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä tietyn palveluntarjoajan 
varalta sisältöä ja menettelyä koskevin 
tietyin tarkoin määritellyin edellytyksin. 
Jotta taataan pk-yrityksille tarpeellinen 
oikeusvarmuus, jolla kyseisiä yrityksiä 
kannustetaan tarjoamaan palvelujaan 
muissa jäsenvaltioissa, nämä poikkeukset 
on rajattava koskemaan ehdottoman 
välttämättömiä tekijöitä. On korostettava, 
että näitä poikkeuksia voidaan soveltaa 
ainoastaan syistä, jotka liittyvät palvelujen 
turvallisuuteen, terveydenhoitoalan 
ammatinharjoitukseen tai yleisen 
järjestyksen suojelemiseen ja erityisesti 
alaikäisten suojeluun, ja siltä osin kuin 
kyseisen alan kansallisia säännöksiä ei 
ole yhdenmukaistettu. Lisäksi palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten 
olisi oltava niiden perusoikeuksien 
mukaisia, jotka yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan kuuluvat 
erottamattomasti yhteisön 
oikeusjärjestyksen mukaisiin yleisiin 

(40) On aiheellista palauttaa mieliin, että 
perustamissopimuksen 46 artiklan 
mukaisesti ainoastaan yleisen järjestyksen 
tai turvallisuuden taikka kansanterveyden 
perusteella jäsenvaltiot voivat antaa 
kansallisia säännöksiä, joita ei sovelleta 
erotuksetta kaikkiin palveluntarjoajiin 
alkuperäjäsenvaltiosta riippumatta. 
Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä on lisäksi tunnustettu 
syrjimättömien rajoitusten tapauksessa 
yleisen edun mukaiset pakottavat syyt, 
joita voivat olla ammatilliset säännöt, 
joilla suojellaan palvelun vastaanottajaa, 
immateriaalioikeuksien suojaaminen, 
työntekijöiden ja kuluttajien suojelu, 
kansallisen historiallisen ja taideperinnön 
suojelu, arkeologisten, historiallisten ja 
taiteellisten rikkauksien hyödyntäminen 
sekä maan taide- ja kulttuuriperinnön 
tuntemuksen levittäminen 
mahdollisimman laajalti.
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oikeusperiaatteisiin.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16, 17, 18 ja 19 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä 
niiden tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteella.

Tarkistus 34
Johdanto-osan 41 kappale

(41) Siinä tapauksessa, että 
palveluntarjoaja siirtyy muuhun 
jäsenvaltioon kuin alkuperäjäsenvaltioon, 
olisi säädettävä näiden kahden valtion 
välisestä keskinäisestä avunannosta, jossa 
kyseinen muu kuin alkuperäjäsenvaltiona 
oleva jäsenvaltio voi suorittaa 
tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia 
alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä tai 
suorittaa omasta aloitteestaan kyseisiä 
tarkastuksia, jos on kyse yksinomaan 
tosiseikkojen toteamisesta. Lisäksi silloin, 
kun on kyse työntekijöiden lähettämisestä 
tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon, 
määränpäänä oleva jäsenvaltio voi 
toteuttaa toimenpiteitä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunutta 
palveluntarjoajaa vastaan sen 
varmistamiseksi, että palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä noudatetaan 
direktiivin 96/71/EY nojalla sovellettavia 
työehtoja ja -oloja.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 36 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 35
Johdanto-osan 42 kappale

(42) On aiheellista poiketa 
alkuperämaaperiaatteesta niiden 

Poistetaan.
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palvelujen osalta, jotka ovat kokonaan 
kiellettyjä jäsenvaltiossa, johon 
palveluntarjoaja asettautuu, jos tällainen 
sääntely on objektiivisesti perusteltu 
yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai 
kansanterveyden mukaisin syin. Poikkeus 
koskee vain kokonaiskieltoja eikä kata 
kansallisia järjestelmiä, joissa toimintaa 
ei kielletä kokonaan, vaan varataan sen 
harjoittaminen yhdelle tai useammalle 
erityistoimijalle, tai joissa kielletään 
toiminnan harjoittaminen ilman 
ennakkolupaa. Kun jäsenvaltio sallii siis 
toiminnan vain tietyille toimijoille, 
kyseinen toiminta ei ole kokonaan 
kiellettyä eikä sitä näin ollen pidetä 
itsessään yleistä järjestystä, turvallisuutta 
tai kansanterveyttä uhkaavana. Sen 
vuoksi ei olisi perusteltua jättää tällainen 
toiminta direktiivin yleisjärjestelmän 
ulkopuolelle.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 36
Johdanto-osan 43 kappale

(43) Alkuperämaaperiaatetta ei ole syytä 
soveltaa sen jäsenvaltion 
erityisvaatimuksiin, johon 
palveluntarjoaja siirtyy, jotka kuuluvat 
olennaisina palvelun suorituspaikan 
erityisominaisuuksiin ja joiden 
noudattaminen on ehdottoman 
välttämätöntä yleisen järjestyksen, 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
ylläpitämiseksi tai ympäristön 
suojelemiseksi. Tällaisella poikkeuksella 
tarkoitetaan viranomaisten yleisen 
kulkuväylän varaamista tai käyttöä, 
julkisten tilaisuuksien järjestämiseen 
liittyviä vaatimuksia tai työmaiden 
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turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 37
Johdanto-osan 44 kappale

(44) Alkuperämaaperiaatteen 
soveltamatta jättäminen sellaisen 
ajoneuvon rekisteröintiin, joka on 
leasingvuokrattu muussa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jossa sitä käytetään, on 
tulosta yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä, jossa tunnustetaan, 
että jäsenvaltio voi asettaa tällaisen 
velvoitteen alueellaan käytetyille 
ajoneuvoille oikeasuhteisin ehdoin. Tämä 
poikkeus ei koske satunnaista tai 
tilapäistä vuokrausta.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 38
Johdanto-osan 45 kappale

(45) Yhteisön tasolla on jo annettu joukko 
direktiivejä, jotka koskevat kuluttajien 
tekemiä sopimuksia. Näissä direktiiveissä 
noudatetaan kuitenkin 
vähimmäisvaatimuksiin rajoittuvaa 
yhdenmukaistamista. Jotta 
vähennettäisiin mahdollisuuksien 
mukaan koko unionin kuluttajansuojaa 
koskevissa säännöissä olevia eroja, jotka 
aiheuttavat kuluttajia ja yrityksiä 
haittaavaa sisämarkkinoiden 
pirstoutumista, komissio ilmoitti 
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tiedonannossaan kuluttajapoliittisesta 
strategiasta vuosiksi 2002–2006, että 
komission keskeisiin painopisteisiin 
kuuluu täyden yhdenmukaistamisen 
ehdottaminen. Lisäksi komissio korosti 
toimintasuunnitelmassaan ”Euroopan 
sopimusoikeuden yhtenäistäminen”, että 
EU:n laajuisen kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden lähentäminen on 
välttämätöntä, mikä tarkoittaa nykyisen 
kuluttajien tekemiä sopimuksia koskevan 
oikeuden uudelleen tarkastelua jäljellä 
olevien epäjohdonmukaisuuksien 
poistamiseksi, aukkojen täyttämiseksi ja 
lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 39
Johdanto-osan 46 kappale

(46) On suotavaa soveltaa 
alkuperämaaperiaatetta kuluttajien 
tekemien sellaisten sopimusten aloilla, 
joissa on tarkoituksena toimittaa 
palveluja vain siltä osin kuin yhteisön 
direktiiveissä säädetään täydellisestä 
yhdenmukaistamisesta, sillä näissä 
tapauksissa kuluttajansuojan tasot ovat 
yhtäläiset. Alkuperämaaperiaatteeseen 
tehtävä poikkeus, joka koskee 
palveluntarjoajan sopimuksenulkoista 
vastuuta, kun on kyse toiminnan 
harjoittamisen yhteydessä henkilölle 
sattuneesta tapaturmasta jäsenvaltiossa, 
johon palveluntarjoaja siirtyy, kohdistuu 
henkilölle tapaturman yhteydessä 
aiheutuneisiin fyysisiin ja aineellisiin 
vahinkoihin.

Poistetaan.
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.

Tarkistus 40
Johdanto-osan 47 kappale

(47) Jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus ryhtyä poikkeustapauksissa 
alkuperämaaperiaatteesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen palveluntarjoajan 
kohdalla yksittäistapauksissa ja 
määrätyistä syistä, kuten palvelujen 
turvallisuuden vuoksi. Tällainen 
mahdollisuus olisi oltava käytettävissä 
ainoastaan yhteisön laajuisen 
yhdenmukaistamisen puuttuessa. 
Mahdollisuus ei myöskään oikeuta 
rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen 
aloilla, joilla muiden direktiivien nojalla 
kielletään palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta poikkeaminen, kuten 
direktiivin 1999/93/EY tai ehdolliseen 
pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn 
sisältävien palvelujen oikeussuojasta 
20 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/84/EY tapauksessa, eikä 
laajentamaan tai rajoittamaan 
poikkeamismahdollisuuksia, joista 
säädetään muissa direktiiveissä, kuten 
televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annetussa neuvoston direktiivissä 
89/552/ETY tai direktiivissä 2000/31/EY.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 19 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa sekä niiden 
tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella.
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Tarkistus 41
Johdanto-osan 51 kappale

(51) Palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti, ja horjuttamatta 
jäsenvaltioiden antaman sosiaaliturvan 
taloudellista tasapainoa, olisi 
terveydenhoidosta maksettavien 
korvausten osalta lisättävä 
oikeusvarmuutta potilaiden kannalta, sillä 
palvelujen vastaanottajina potilaat 
hyötyvät palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta, sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja sosiaaliturvasta 
vastaavien tahojen kannalta.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 42
Johdanto-osan 53 kappale

(53) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artikla, joka koskee oikeutta saada 
korvaus toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
terveydenhoitopalveluista, edistää 
osaltaan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä vahvistetulla tavalla 
potilaiden vapaata liikkuvuutta ja 
rajatylittävien sairaanhoitopalvelujen 
suorittamista. Tällä säännöksellä on 
tarkoitus varmistaa, että luvan saaneilla 
sosiaalivakuutetuilla on mahdollisuus 
saada hoitoa muissa jäsenvaltioissa yhtä 
edullisilla korvausehdoilla kuin 
sosiaalivakuutetut, jotka kuuluvat näiden 
jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin. 
Artiklassa annetaan sosiaalivakuutetuille 
myös oikeuksia, joita näillä ei muutoin 
olisi, joten artikla on esimerkki tavasta 
harjoittaa palvelujen vapaata 
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liikkuvuutta. Sen sijaan säännöksellä ei 
ole tarkoitus säännellä eikä sillä näin 
ollen mitenkään estetä korvaamasta 
toimivaltaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevien tariffien mukaisesti kuluja, jotka 
ovat aiheutuneet toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta sairaanhoidosta, vaikka 
ennakkolupaa ei olisikaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 43
Johdanto-osan 54 kappale

(54) Kun otetaan huomioon palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitys, 
ennakkolupaa koskeva edellytys 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmästä 
suoritettavan taloudellisen korvauksen 
saamiseksi toisessa jäsenvaltiossa 
annetusta muusta terveydenhoidosta kuin 
sairaalahoidosta on poistettava, ja 
jäsenvaltioiden on tältä osin mukautettava 
säännöksiään. Kun kyseinen hoito 
korvataan jäsenvaltion, jossa henkilö on 
vakuutettu, sairausvakuutusjärjestelmän 
takaamissa rajoissa, tällainen 
poistaminen ei vakavasti horjuta 
sairausvakuutusjärjestelmien taloudellista 
tasapainoa. Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti ehdot, joita 
jäsenvaltiot asettavat alueellaan muun 
kuin sairaalahoidon korvaamiselle, ovat 
sovellettavissa tapaukseen, joissa hoito 
annetaan muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa henkilö on vakuutettu, siltä 
osin kuin ne ovat yhteensopivia yhteisön 
säännöstön kanssa. Samoin 
lupajärjestelmien, jotka koskevat muussa 
jäsenvaltiossa annetun hoidon 
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korvaamista, on yhteisöjen 
oikeuskäytännön mukaisesti noudatettava 
tässä direktiivissä lupien 
myöntämisehdoista ja -menettelyistä 
annettuja säännöksiä.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 44
Johdanto-osan 55 kappale

(55) Yhteisöjen tuomioistuimen palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevan 
oikeuskäytännön mukaisesti 
ennakkolupaan perustuva järjestelmä, 
jossa korvaus suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa henkilö on 
vakuutettu, annetusta sairaalahoidosta, 
vaikuttaa perustellulta, kun otetaan 
huomioon tarve varmistaa 
sairaalalaitosten määrän, niiden 
maantieteellisen jakautumisen sekä 
näiden laitosten sisäisten järjestelyjen ja 
varustelun suunnittelu tai niiden 
sairaanhoitopalvelujen luonne, joita 
sairaalat pystyvät tarjoamaan. Tällä 
suunnittelulla pyritään takaamaan, että 
kyseisen jäsenvaltion alueella on 
saatavilla riittävästi ja pysyvästi 
monipuolisia laadukkaita 
sairaalahoitopalveluja, ja pyritään 
hallitsemaan kustannuksia ja välttämään 
niin pitkälle kuin mahdollista 
taloudellisten, teknisten ja 
henkilöstöresurssien tuhlaaminen. 
Yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti 
sairaalahoidon käsite on määriteltävä 
objektiivisesti, ja 
ennakkolupajärjestelmän on oltava 
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen 
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nähden oikeasuhteinen.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 45
Johdanto-osan 56 kappale

(56) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
22 artiklassa säädetään olosuhteista, 
joissa kansallinen toimivaltainen 
viranomainen ei voi evätä kyseisen 
artiklan nojalla haettua lupaa. 
Jäsenvaltiot eivät voi evätä lupaa, jos 
sairaalahoito kuuluu kyseisen 
jäsenvaltion alueella sen sosiaaliturvan 
piiriin ja jos samanlaista tai 
tehokkuudeltaan samantasoista hoitoa ei 
voi saada ajoissa kyseisen jäsenvaltion 
alueella sosiaaliturvajärjestelmän 
mukaisin edellytyksin. Hyväksyttävää 
aikaa koskevaa edellytystä on yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti arvioitava kaikkien niiden 
olosuhteiden perusteella, jotka ovat 
luonteenomaisia kullekin konkreettiselle 
tapaukselle ottaen asianmukaisesti 
huomioon sekä potilaan lääketieteellisen 
tilanteen luvan hakemisen ajankohtana 
että sen aikaisemmat vaiheet ja sairauden 
todennäköisen etenemisen.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 46
Johdanto-osan 57 kappale
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(57) Toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien 
korvaukset eivät saisi olla pienempiä kuin 
niiden omilla alueilla annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmien korvaukset. 
Palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti luvan 
puuttuessa hoidon korvaaminen valtion, 
jossa henkilö on vakuutettu, 
korvaustaulukon perusteella ei vaikuttaisi 
merkittävästi sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoitukseen. Jos lupa on myönnetty, 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
puitteissa esitettyjen kulujen korvaaminen 
suoritetaan hoidon antaneen jäsenvaltion 
korvaustaulukoiden mukaan. Jos kulujen 
kattamisen taso on kuitenkin alhaisempi 
kuin se, johon potilaalla olisi ollut oikeus, 
jos hän olisi saanut saman hoidon 
jäsenvaltiossa, jossa hän on vakuutettu, 
korvaavan jäsenvaltion on täydennettävä 
korvausta siihen määrään asti, jota se 
olisi soveltanut kyseiseen tapaukseen.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 47
Johdanto-osan 58 kappale

(58) Kun on kyse työntekijöiden 
tilapäisestä lähettämisestä osana 
palvelujen tarjoamista muussa 
jäsenvaltiossa kuin 
alkuperäjäsenvaltiossa, olisi pyrittävä 
selkiyttämään alkuperäjäsenvaltion ja 
tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltion 
asemaa ja tehtävien jakoa sekä tällä 
tavoin helpottamaan palvelujen vapaata 
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liikkuvuutta. Tämän direktiivin 
tarkoituksena ei ole käsitellä varsinaisia 
työoikeuteen liittyviä kysymyksiä. 
Tehtävien jakamisella sekä 
alkuperäjäsenvaltion ja tilapäisen 
lähettämisen kohdejäsenvaltion 
yhteistyömuotojen määrittelyllä 
helpotetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden toteutumista erityisesti siten, 
että tiettyjä suhteettomia 
hallintomenettelyjä poistetaan ja samalla 
parannetaan työolojen ja -ehtojen 
noudattamisen valvontaa direktiivin 
96/71/EY mukaisesti.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 48
Johdanto-osan 59 kappale

(59) Jotta vältetään syrjivät tai 
suhteettomat hallinnolliset 
muodollisuudet, jotka ovat erityisen 
haitallisia pk-yrityksille, olisi tilapäisen 
lähettämisen kohdejäsenvaltiota 
kiellettävä asettamasta tilapäisen siirron 
edellytykseksi vaatimuksia, kuten 
velvoitetta hakea viranomaislupaa. 
Samoin olisi kiellettävä velvoite, jonka 
mukaan asiasta on tehtävä 
ilmoituslähettämisen kohdejäsenvaltion 
viranomaisille. Tällainen velvoite voidaan 
kuitenkin säilyttää 31 päivään joulukuuta 
2008 asti siltä osin kuin on kyse 
direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitetusta rakennusalan toiminnasta. 
Tältä osin direktiivin täytäntöönpanoa 
käsittelevä kansallisten asiantuntijoiden 
ryhmä työskentelee jäsenvaltioiden 
hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi 
ja tarkastusten helpottamiseksi. Kuitenkin 
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siltä osin kuin on kyse muista työoloista ja 
-ehdoista kuin direktiivissä 96/71/EY 
tarkoitetuista, tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltion ei pitäisi voida 
direktiivissä säädetyn palvelujen vapaan 
liikkuvuuden periaatteen nojalla 
kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneeseen 
palveluntarjoajaan.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 49
Johdanto-osan 60 kappale

(60) Palvelujen vapaa liikkuvuus käsittää 
palveluntarjoajan oikeuden siirtää 
tilapäisesti henkilöstöään, vaikka olisi 
kyse muiden kuin EU-maiden 
kansalaisista, jotka ovat kolmannen maan 
kansalaisen asemassa laillisesti 
sijoittautuneet alkuperäjäsenvaltioon ja 
ovat siellä vakinaisessa työsuhteessa. On 
tarpeen asettaa alkuperäjäsenvaltiolle 
velvollisuus varmistaa, että työntekijänä 
tilapäisesti lähetetty kolmannen maan 
kansalainen täyttää alkuperäjäsenvaltion 
lainsäädännön mukaiset asuinpaikkaa ja 
vakinaista työsuhdetta koskevat 
vaatimukset myös sosiaaliturvan alalla. 
On syytä säätää, ettei kohdejäsenvaltio 
puolestaan voi suorittaa työntekijään tai 
palveluntarjoajaan kohdistuvia 
ennakkotarkastuksia, erikseen 
määriteltyjä tapauksia lukuun ottamatta, 
etenkään maahantuloa tai oleskelua 
koskevien lupien tai työluvan osalta eikä 
määrätä tiettyjä velvoitteita, kuten 
toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta 
koskevaa velvoitetta tai velvoitetta 
aiemmasta työpaikasta palveluntarjoajan 

Poistetaan.
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alkuperäjäsenvaltiossa.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 50
Johdanto-osan 61 kappale

(61) Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja 
asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, 
14 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 859/2003 
tultua voimaan kolmansien maiden 
kansalaiset kuuluvat 
yhteistyöjärjestelmän piiriin, joka koskee 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamista 
palkattuihin työntekijöihin ja heidän 
perheenjäseniinsä asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 nojalla, ja kyseisessä asetuksessa 
annetaan sovellettavat säännöt maasta, 
jonka sosiaaliturvajärjestelmään 
työntekijä kuuluu.

Poistetaan.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 51
1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta siten, että 
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samalla taataan palvelujen korkea laatu.

Tämä direktiivi ei millään tavoin rajoita 
työoikeuden ja erityisesti 
työsuhdesäännösten soveltamista, oikeus 
ammattiyhdistystoimintaan ja 
työehtosopimukset mukaan lukien, eikä 
kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamista.

Perustelu

Tarkistus selventää direktiivin soveltamisalaa. Viittaus korkean laadun takaamiseen vastaa 
Lissabonin asialistan sosiaalisia pyrkimyksiä ja vastaa EY:n perustamissopimuksen 136 ja 
137 artiklassa tarkoitettuja unionin tavoitteita. Direktiivi ei saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa työoikeuden tai muiden siihen liittyvien määräysten, kuten työehtosopimusten, 
kanssa.

Tarkistus 52
2 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisten 
palveluntarjoajien tuottamiin palveluihin, 
joilla on toimipaikka jossakin 
jäsenvaltiossa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklassa 
vahvistetuissa puitteissa sellaisten 
palveluntarjoajien tuottamiin kaupallisiin 
palveluihin, joilla on toimipaikka jossakin 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

On täsmennettävä, että vain perustamissopimuksen ja yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaiset kaupalliset palvelut voivat kuulua käsillä olevan direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 53
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
yleishyödyllisiin palveluihin, jotka 
jäsenvaltiot määrittelevät ja joita ne 
tarjoavat yleisen edun suojaamiseen 
liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi, 
eikä palveluihin, joiden tarjoamisen 
yhteydessä jäsenvaltiot tai yhteisö 
asettavat palveluntarjoajille erityisiä 
vaatimuksia, jotka koskevat tiettyjen 
yleisen edun mukaisten tehtävien 



PR\565998FI.doc 43/96 PE 355.744v03-00

FI

asianmukaista toteuttamista ja joihin 
sovelletaan seuraavia kriteerejä:
– toimitusvarmuus
– yleinen saatavuus
– kattava alueellinen tarjonta
– jatkuvuus
– kohtuullinen hinta
– oikeusvarmuus
– kestävyys
– yhteiskunnan alueellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus
– koulutus ja kulttuurillinen 
monimuotoisuus.

Perustelu

On selvennettävä, että käsillä oleva direktiivi ei kata yleishyödyllisiä palveluja. Annetuilla 
kriteereillä pyritään rajaamaan tarkemmin tämä palveluluokka, mutta jätetään silti 
jäsenvaltioille mahdollisuus laatia yleishyödyllisille palveluille oma määritelmänsä.

Tarkistus 54
2 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
palveluihin, jotka jäsenvaltio taikka 
alueellinen tai paikallinen viranomainen 
tarjoaa tai rahoittaa kokonaan tai osittain 
yleisen edun varmistamiseksi tai 
suojaamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 2 artiklan 1 a kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa ja selventää 
yleishyödyllisten palvelujen luonnetta.

Tarkistus 55
2 artiklan 1 c kohta (uusi)

1 c. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
palveluihin, jotka ovat taloudellisia mutta 
joilla pyritään täyttämään yleisen edun 



PE 355.744v03-00 44/96 PR\565998FI.doc

FI

mukainen tavoite, minkä vuoksi 
viranomaiset liittävät niihin 
erityisvaatimuksia, eikä etenkään
a) terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvapalveluihin sekä muihin 
sosiaalialan palveluihin;
b) koulutus- ja kulttuuripalveluihin;
c) audiovisuaalialan palveluihin.

Perustelu

Koska yleistä taloudellista etua koskevat palvelut lisäävät sosiaalista ja taloudellista 
koheesiota, niiden ei pidä kuulua käsillä olevan direktiivin alaan, vaan niistä on annettava 
oma puitedirektiivinsä.

Tarkistus 56
2 artiklan 1 d kohta (uusi)

1 d. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
ammatteihin eikä toimintaan, jotka 
liittyvät pysyvästi tai tilapäisesti julkisen 
vallan käyttöön jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen perustamissopimuksen 45 artiklan ja yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa, ja sillä selvennetään direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 57
2 artiklan 2 kohta

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin 
toimiin:

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään 
palvelutoimialoihin, joita säännellään 
alakohtaisin direktiivein.

a) rahoituspalvelut, sellaisina kuin ne on 
määritelty direktiivin 2002/65/EY 
2 artiklan b alakohdassa;
b) sähköistä viestintää koskevat palvelut 
ja verkot sekä niihin liittyvät voimavarat 
ja palvelut Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiveissä 2002/19/EY, 
2002/20/EY 2002/21/EY, 2002/22/EY ja
2002/58/EY säänneltyjen seikkojen osalta;
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c) kuljetuspalvelut siltä osin kuin niitä 
säännellään perustamissopimuksen 
71 artiklaan tai 80 artiklan 2 kohtaan 
perustuvissa muissa yhteisön säädöksissä.

Perustelu

Käsillä olevan direktiivin ei pidä estää erityisaloista annettujen yhteisön säädösten tai 
sellaisten tulevien säädösten soveltamista, joilla muutetaan tai korvataan yhteisön 
säännöstöä, jotta oikeusvarmuutta ja saavutettuja oikeuksia kunnioitettaisiin.

Tarkistus 58
2 artiklan 3 kohta

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

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta verotusta 
koskeviin asioihin, lukuun ottamatta 
14 ja 20 artiklan mukaista syrjintäkieltoa.

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 59
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina, 
eikä mahdollisuuteen harjoittaa saatavien 
oikeudellisia ja muita kuin oikeudellisia 
perintätoimia.

Perustelu

Rahapelitoiminta sekä perintätoimet on jätettävä käsillä olevan direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska yhteisöjen tuomioistuin on jättänyt jäsenvaltioille vapauden päättää 
mainittujen palveluiden vapaalle tarjonnalle asetettavista rajoituksista yhteiskunnallisen 
järjestyksen suojeluun ja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.
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Tarkistus 60
3 artiklan 2 kohta

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

Tämän direktiivin soveltaminen ei millään 
tavoin rajoita muiden yhteisön säädösten 
säännösten soveltamista niissä 
säänneltyjen palvelujen osalta.

Tämä direktiivi ei rajoita oikeudellisten 
tai muunlaisten yhteisön aloitteiden 
täytäntöönpanoa kuluttajansuojan, 
työoikeuden ja 
vahingonkorvauslainsäädännön alalla.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 2 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 61
4 artiklan 1 kohta

1. ’palvelulla’ itsenäisenä 
ammatinharjoittajana suorittamaa 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
tarkoitettua taloudellista toimintaa, josta 
saadaan taloudellinen vastike;

1. ’palvelulla’ itsenäisen 
ammatinharjoittajan suorittamaa 
perustamissopimuksen 50 artiklassa 
tarkoitettua taloudellista toimintaa, josta 
saadaan yleensä korvaus, joka on kyseisen 
suoritteen taloudellinen vastike, jonka 
palvelun tarjoaja ja vastaanottaja yleensä 
määrittävät keskenään. Palvelun 
vastaanottajan maksettavaksi lankeavia 
järjestelmän toiminnan rahoitusosuuksia 
ei pidetä suoritteen taloudellisena 
vastikkeena;

Perustelu

Palvelun määritelmää on selvennettävä yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaiseksi, jotta käsillä olevan direktiivin soveltamisala saadaan rajattua 
tarkemmin ja jotta ero yleishyödyllisiin palveluihin olisi selvempi.

Tarkistus 62
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. 'julkisen palvelun velvoitteilla' 
erityisiä vaatimuksia, joita viranomaiset 
asettavat palveluntarjoajalle 
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varmistaakseen, että tietyt julkisen edun 
mukaiset tavoitteet täyttyvät;

Perustelu

Määritelmä on peräisin komission tiedonannosta, joka koskee valkoista kirjaa 
yleishyödyllisistä palveluista (KOM(2004)0374 lopullinen).

Tarkistus 63
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. 'kaupallisella palvelulla' toimintaa, 
jossa palveluita myydään pelkästään 
kaupallisessa ja taloudellisessa 
tarkoituksessa;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 2 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 64
4 artiklan 7 kohta

7. ’vaatimuksella’ velvoitetta, kieltoa, 
ehtoa tai rajoitusta, joka sisältyy 
jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin tai 
hallinnollisiin määräyksiin tai johtuu 
oikeus- tai viranomaiskäytännöstä, 
ammattialasäännöistä tai ammatillisten 
järjestöjen tai organisaatioiden yhteisistä 
säännöistä, jotka ne ovat vahvistaneet 
itsemääräämisoikeutensa puitteissa;

7. ’vaatimuksella’ velvoitetta, kieltoa, 
ehtoa tai rajoitusta, joka sisältyy 
jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin tai 
hallinnollisiin määräyksiin tai johtuu 
oikeus- tai viranomaiskäytännöstä;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 1 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa: direktiivi ei saa olla 
ristiriidassa työoikeuden tai muiden siihen liittyvien määräysten, kuten työehtosopimusten, 
kanssa.

Tarkistus 65
4 artiklan 8 kohta

8. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion elintä tai laitosta, jolla on 

8. ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltion elintä tai laitosta, jolla on 
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oikeus valvoa tai säännellä 
palvelutoimintaa, kuten 
hallintoviranomaiset, ammattiala- ja 
ammatilliset järjestöt sekä organisaatiot, 
jotka itsemääräämisoikeutensa puitteissa 
säätelevät yhteisesti palvelutoiminnan 
aloittamista tai harjoittamista;

oikeus valvoa tai säännellä 
palvelutoimintaa, kuten 
hallintoviranomaiset, julkiset laitokset,
ammattiala- ja ammatilliset järjestöt sekä 
organisaatiot, jotka 
itsemääräämisoikeutensa puitteissa 
säätelevät yhteisesti palvelutoiminnan 
aloittamista tai harjoittamista;

Perustelu

Jäsenvaltioiden eri hallintorakenteiden ja perinteiden johdosta myös julkinen laitos voidaan 
nimetä toimivaltaiseksi viranomaiseksi.

Tarkistus 66
4 artiklan 9 kohta

9. ’yhteensovitetulla alalla’ vaatimuksia, 
joita sovelletaan palvelutoiminnan 
aloittamiseen tai harjoittamiseen;

Poistetaan.

Perustelu

Määritelmä on aivan liian löyhä.

Tarkistus 67
4 artiklan 10 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.
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Tarkistus 68
4 artiklan 11 kohta

11. ’kohdejäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, 
jonka alueelle palveluntarjoaja lähettää 
työntekijän suorittamaan palvelun;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 69
4 artiklan 13 kohta

13. ’säännellyllä ammatilla’ 
ammattitoimintaa tai niiden kokonaisuutta, 
joiden aloittamiselta, harjoittamiselta tai 
joltakin harjoittamismuodolta 
edellytetään suoraan tai epäsuorasti 
tiettyä laissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä säädettyä 
ammattipätevyyttä;

13. ’säännellyllä ammatilla’ 
ammattitoimintaa tai niiden kokonaisuutta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin .../.../EY mukaisesti;

Perustelu

Lainsäädännön yhtenäisyys on säilytettävä.

Tarkistus 70
4 artiklan 14 a kohta (uusi)

14 a. 'työntekijällä': tässä direktiivissä 
työntekijän käsite on sama kuin se, jota 
sovelletaan sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jonka alueelle 
työntekijä on lähetetty työhön.

Perustelu

Määritelmä on peräisin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 96/71/EY, annettu 
16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (2 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 71
II luvun otsikko
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Palveluntarjoajien sijoittautumisvapaus Hallinnollinen yksinkertaistaminen
1 JAKSO

HALLINNOLLINEN 
YKSINKERTAISTAMINEN

Perustelu

Hallinnollisen yksinkertaistamisen on ulotuttava palveluntarjoajien sijoittautumisvapauden 
lisäksi myös palveluiden tarjoamisen vapauteen. Komission ehdotuksen rakennetta on 
muutettu, jotta 5–8 artiklaa voitaisiin soveltaa molempiin perusvapauksiin.

Tarkistus 72
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on yksinkertaistettava 
menettelyjä ja muodollisuuksia, joita 
sovelletaan palvelutoiminnan aloittamiseen 
ja harjoittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden on tarkistettava 
menettelyt ja muodollisuudet, joita 
sovelletaan palvelutoiminnan aloittamiseen 
ja harjoittamiseen. Jos tämän kohdan 
mukaisesti tarkistetut menettelyt ja 
muodollisuudet eivät ole riittävän 
yksinkertaisia, jäsenvaltioiden on 
yksinkertaistettava niitä.
Jäsenvaltiot ja komissio kannustavat aina, 
kun se on tarkoituksenmukaista, 
kehittämään yhdenmukaistettuja, 
Euroopan tason lomakkeita. Lomakkeet 
vastaavat sertifikaatteja, todistuksia tai 
muita toimipaikkaan liittyviä asiakirjoja, 
joilla osoitetaan, että vaatimus on täytetty 
vastaanottajajäsenvaltiossa.

Perustelu

Ennen kuin menettelyjä yksinkertaistetaan, jäsenvaltioiden on arvioitava, millä aloilla se on
tarpeen. Koska Euroopan unionissa käytetään monia eri kieliä, menettelyjen helpottamiseksi 
olisi toivottavaa laatia yhdenmukaistettuja lomakkeita.

Tarkistus 73
5 artiklan 2 kohta

2. Kun jäsenvaltiot pyytävät 
palveluntarjoajaa tai vastaanottajaa 
toimittamaan vaatimuksen noudattamista 
osoittavan sertifikaatin, todistuksen tai 

2. Kun jäsenvaltiot pyytävät 
palveluntarjoajaa tai vastaanottajaa 
toimittamaan vaatimuksen noudattamista 
osoittavan sertifikaatin, todistuksen tai 
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muun asiakirjan, jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä kaikki toisen jäsenvaltion 
asiakirjat, joilla on vastaava merkitys tai 
joista seuraa, että kyseinen vaatimus on 
täytetty. Ne pidättäytyvät vaatimasta toisen 
jäsenvaltion asiakirjoja alkuperäisinä, 
oikeaksi todistettuna kopiona tai virallisena 
käännöksenä, ellei muissa yhteisön 
säädöksissä toisin säädetä tai ellei yleisen 
edun mukainen pakottava syy ole 
objektiivinen peruste tekemään poikkeusta.

muun asiakirjan, jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä kaikki toisen jäsenvaltion 
asiakirjat, joilla on vastaava merkitys tai 
joista seuraa, että kyseinen vaatimus on 
täytetty. Ne pidättäytyvät vaatimasta toisen 
jäsenvaltion asiakirjoja alkuperäisinä, 
oikeaksi todistettuna kopiona tai virallisena 
käännöksenä, ellei muissa yhteisön 
säädöksissä toisin säädetä tai ellei yleisen 
edun mukainen pakottava syy ole peruste 
tekemään poikkeusta.

Nämä säännökset eivät rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta vaatia asiakirjat 
maansa virallisella kielellä.

Perustelu

Kunnilla ja alueviranomaisilla ei aina ole mahdollisuutta käännättää asiakirjoja valvontaa 
varten lyhyessä määräajassa.

Tarkistus 74
5 artiklan 3 kohta

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

3. Edellä 2 kohtaa ei sovelleta 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin ../../EY 46 artiklassa 
ja julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
../../EY 45 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 75
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 
palveluntarjoaja pystyy hoitamaan yhdessä 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta]
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yhteyspisteessä, jäljempänä ’keskitetty 
asiointipiste’ seuraavat menettelyt ja 
muodollisuudet:

palveluntarjoaja pystyy hoitamaan yhdessä 
yhteyspisteessä, jäljempänä ’keskitetty 
asiointipiste’ seuraavat menettelyt ja 
muodollisuudet:

Tarkistus 76
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

Palvelujen vapaan tarjoamisen yhteydessä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulosta]
palveluntarjoaja pystyy hoitamaan 
muodollisen kirjoittautumisen 
keskitettyyn asiointipisteeseen, esimerkiksi 
sähköistä välinettä käyttäen, edellyttäen 
että kirjoittautuminen ei millään tavoin 
viivästytä tai vaikeuta kyseisten palvelujen 
tarjoamista eikä aiheuta lisäkustannuksia 
palveluntarjoajalle.

Perustelu

Muodollisen kirjoittautumisen, joka ei kuitenkaan saa aiheuttaa lisää hallinnollisia esteitä 
palveluntarjoajalle (välineen on oltava nopea, esimerkiksi sähköinen), ansiosta rajojen yli 
toimivaan palveluntarjoajaan voidaan soveltaa samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin 
vastaanottajajäsenvaltion kansalaisiin ja etenkin vastaanottajajäsenvaltion menettelytapoja 
koskevia sääntöjä. Vastaanottajajäsenvaltiolle on tiedotettava asianmukaisesti palvelujen 
tarjonnasta, jotta voidaan varmistaa tarjottujen palveluiden laatu, ja palvelujen 
vastaanottajille on tarjottava mahdollisuus valittaa keskitetyn asiointipisteen välityksellä. 
Tarkistus vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä .../.../EY ammattipätevyyden 
tunnustamisesta.

Tarkistus 77
6 artiklan 1 b kohta (uusi)

Keskitetyn asiointipisteen on myös 
huolehdittava vastavuoroisen 
tunnistamisen täytäntöönpanosta 
16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti ja luotava 
muutoksenhakujärjestelyjä niiden 
palveluntarjoajien käyttöön, joilta on 
evätty oikeus tarjota palveluita.
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Perustelu

Vastavuoroinen tunnustaminen voisi olla entistäkin tehokkaampi väline sisämarkkinoilla, jos 
jäsenvaltiot soveltaisivat kyseistä periaatetta asianmukaisesti ja mitätöisivät sen kanssa 
päällekkäiset kansallisen lainsäädännön säännökset. Ongelmatapauksia varten ei ole 
yhtenäistä toimintatapaa, jotta voitaisiin arvioida suojatasojen vastaavuutta, eikä myöskään 
ole olemassa sovittua järjestelyä, jonka ansiosta palveluntarjoajat voisivat valittaa 
päätöksistä, joilla heiltä kielletään palveluiden tarjoaminen kansallisilla markkinoilla. 
Keskitetty asiointipiste saattaisi palveluiden tapauksessa parantaa vastavuoroista 
tunnustamista käytännössä.

Tarkistus 78
6 artiklan 1 c kohta (uusi)

Keskitetyn asiointipisteen perustaminen ei 
vaikuta kansallisen järjestelmän eri 
viranomaisten tehtävän- ja 
toimivallanjakoon eikä julkisen vallan 
käyttöön.

Perustelu

On tärkeää, etteivät keskitetyt asiointipisteet vaikuta jäsenvaltioiden nykyisten viranomaisten 
tehtävän- ja toimivallanjakoon.

Tarkistus 79
7 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) kaikki tiedot, joita tarvitaan 
16 artiklan säännösten noudattamiseksi;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 6 artiklan 1 b kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 80
7 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) muutoksenhakukeinot toimivaltaisten 
viranomaisten ja palveluntarjoajien tai 
vastaanottajien välisissä, palveluntarjoajan 
ja vastaanottajan välisissä, tai 
palveluntarjoajien välisissä riita-asioissa;

d) muutoksenhakukeinot, jotka yleensä 
ovat käytettävissä, toimivaltaisten 
viranomaisten ja palveluntarjoajien tai 
vastaanottajien välisissä, palveluntarjoajan 
ja vastaanottajan välisissä, tai 
palveluntarjoajien välisissä riita-asioissa;
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Tarkistus 81
7 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja neuvonta 
annetaan selkeällä ja yksiselitteisellä 
tavalla, että ne ovat helposti saatavilla 
etätietona ja sähköisesti ja että ne pidetään 
ajan tasalla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja neuvonta 
annetaan selkeällä ja yksiselitteisellä 
tavalla, että ne ovat helposti saatavilla 
muun muassa etätietona ja sähköisesti ja 
että ne pidetään ajan tasalla.

Perustelu

Kuluttajien edun kannalta on tärkeää, että tiedot ovat saatavilla paitsi sähköisesti myös 
muulla tavoin.

Tarkistus 82
7 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on pantava 1–4 kohta 
täytäntöön viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2008.

5. Jäsenvaltioiden on pantava 1–4 kohta 
täytäntöön viimeistään [kahden vuoden 
kuluessa direktiivin voimaantulosta].

Tarkistus 83
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008
kaikki palvelutoiminnan aloittamiseen ja 
harjoittamiseen liittyvät menettelyt ja 
muodollisuudet voidaan hoitaa vaivatta 
etäältä tai sähköisesti keskitetyssä 
asiointipisteessä ja toimivaltaisten 
viranomaisten luona.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään [neljän vuoden kuluessa 
direktiivin voimaantulosta] kaikki 
palvelutoiminnan aloittamiseen ja 
harjoittamiseen liittyvät menettelyt ja 
muodollisuudet voidaan hoitaa vaivatta 
keskitetyssä asiointipisteessä ja 
toimivaltaisten viranomaisten luona.

Perustelu

Kuluttajien edun kannalta on tärkeää, että tiedot ovat saatavilla paitsi sähköisesti myös 
muulla tavoin.

Tarkistus 84
II a luku (uusi)
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II a luku
Palveluntarjoajien sijoittautumisvapaus

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen II lukua koskevan tarkistuksen kanssa. Direktiivin 5–8 artiklaa 
on sovellettava molempiin perusvapauksiin. Näin palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta 
koskeva luku kattaa vain lupajärjestelmät (9–13 artikla), josta tulee 1 jakso, ja kielletyt tai 
arvioitavat vaatimukset (14–15 artikla), josta tulee 2 jakso.

Tarkistus 85
2 jakso

2 jakso 1 jakso
Luvat Luvat

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen II lukua koskevan tarkistuksen kanssa. Direktiivin 5–8 artiklaa 
on sovellettava molempiin perusvapauksiin. Näin palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta 
koskeva luku kattaa vain lupajärjestelmät (9–13 artikla), josta tulee 1 jakso, ja kielletyt tai 
arvioitavat vaatimukset (14–15 artikla), josta tulee 2 jakso.

Tarkistus 86
9 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) lupajärjestelmän tarve on objektiivisesti
perusteltavissa yleisen edun mukaisin 
pakottavin perustein;

b) lupajärjestelmän tarve on perusteltavissa 
yleisen edun mukaisin pakottavin 
perustein;

Perustelu

Yleisen edun mukainen pakottava peruste pitää jo sisällään objektiivisuuden.

Tarkistus 87
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
41 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa 
lupajärjestelmänsä ja perusteltava niiden 
yhteensopivuuden 1 kohdan kanssa.

Poistetaan.
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Tarkistus 88
9 artiklan 3 kohta

3. Tätä jaksoa ei sovelleta 
lupajärjestelmiin, joiden pakollisuudesta tai 
sallittavuudesta säädetään muissa yhteisön 
säädöksissä.

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta 
lupajärjestelmiin, joiden pakollisuudesta tai 
sallittavuudesta säädetään muissa yhteisön 
säädöksissä. Tätä kohtaa ei sovelleta 
lupajärjestelmien osatekijöihin, jotka 
yhdenmukaistetaan muilla yhteisön 
säädöksillä.

Tarkistus 89
10 artiklan 4 kohta

4. Luvan saatuaan palveluntarjoajan on 
voitava aloittaa tai harjoittaa 
palvelutoimintaa koko valtion alueella sekä 
perustaa toimipisteitä, tytärliikkeitä, 
sivuliikkeitä tai toimistoja, ellei kutakin 
sijoituspaikkaa koskeva erillinen lupa ole 
objektiivisesti perusteltu yleisen edun 
mukaisin pakottavin syin.

4. Luvan saatuaan palveluntarjoajan on 
voitava aloittaa tai harjoittaa 
palvelutoimintaa koko valtion alueella sekä 
perustaa toimipisteitä, tytärliikkeitä, 
sivuliikkeitä tai toimistoja, ellei kutakin 
toimipaikkaa koskeva erillinen lupa tai 
jäsenvaltion tiettyä aluetta koskeva 
luparajoitus ole objektiivisesti perusteltu 
yleisen edun mukaisin pakottavin syin.

Tarkistus 90
10 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Lupa voidaan peruuttaa, jos 
peruuttaminen on sallittu oikeudellisen 
määräyksen nojalla tai siihen on varattu 
oikeus hallinnollisessa asiakirjassa taikka 
jos lupaan liittyy velvoite.

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava mahdollisuus peruuttaa lupa tietyissä 
erityistapauksissa.

Tarkistus 91
10 artiklan 6 kohta 

6. Toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisesti tekemät kielteiset päätökset 

6. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
lupa myönnetään, toimivaltaisten
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tai muut vastaukset sekä luvan 
peruuttaminen on perusteltava erityisesti 
suhteessa tämän artiklan säännöksiin ja 
niihin on voitava hakea muutosta 
oikeusteitse.

viranomaisten kaikki muut vastaukset, 
kielteinen päätös tai luvan peruuttaminen 
mukaan lukien, on perusteltava erityisesti 
suhteessa tämän artiklan säännöksiin ja 
niihin on voitava hakea muutosta 
oikeusteitse.

Tarkistus 92
11 artiklan 1 kohdan a alakohta 

a) lupa uusitaan automaattisesti; a) lupa uusitaan automaattisesti tai sen 
uusimisen ainoana edellytyksenä on 
vaatimusten jatkuva täyttäminen;

Tarkistus 93
11 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
palveluntarjoajalle velvoite ilmoittaa 
6 artiklassa tarkoitetulle keskitetylle 
asiointipisteelle kaikki tilannettaan 
koskevat muutokset, jotka ovat omiaan 
vaikuttamaan toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnan tehokkuuteen, 
kuten sellaisten sivuliikkeiden 
perustaminen, joilla on lupajärjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, tai 
joiden seurauksena luvan myöntämisehdot 
eivät enää täyty tai jotka vaikuttavat 
vastaanottajan saatavilla olevien tietojen 
paikkansapitävyyteen.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
palveluntarjoajalle velvoite ilmoittaa 
6 artiklassa tarkoitetulle keskitetylle 
asiointipisteelle kaikki seuraavat
muutokset: sellaisten sivuliikkeiden 
perustaminen, joilla on lupajärjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, tai 
sellaiset palveluntarjoajan tilannetta 
koskevat muutokset, joiden seurauksena 
luvan myöntämisehdot eivät enää täyty tai 
jotka vaikuttavat vastaanottajan saatavilla 
olevien tietojen paikkansapitävyyteen.

Perustelu

Ilmaisu "tilannetta koskevat muutokset" on liian epämääräinen ja vaatii täsmennystä.

Tarkistus 94
11 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tämä artikla ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen 
peruuttaa lupa, etenkin tapauksissa, 
joissa luvan myöntämisehdot eivät enää 
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täyty.

Tarkistus 95
12 artiklan 1 kohta

1. Kun yhteen toimintaan saatavilla olevien 
lupien määrä on rajattu luonnonvarojen 
vähäisyyden tai käytettävän tekniikan 
ominaisuuksien vuoksi, jäsenvaltioiden on 
sovellettava mahdollisten ehdokkaiden 
valintamenettelyä, jolla varmistetaan 
tasapuolisuuden ja avoimuuden 
noudattaminen, erityisesti saattamalla
menettelyn aloittaminen riittävän laajalti 
tiedoksi.

1. Kun yhteen toimintaan saatavilla olevien 
lupien määrä on rajattu luonnonvarojen 
vähäisyyden tai käytettävän tekniikan 
ominaisuuksien vuoksi, jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että lupajärjestelmä 
perustuu valintamenettelyihin, joissa 
mahdollisille ehdokkaille taataan täyden
tasapuolisuuden ja avoimuuden 
noudattaminen ja joissa erityisesti 
menettelyn aloittaminen saatetaan riittävän 
laajalti tiedoksi.

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 96
13 artiklan 1 kohta

1. Lupamenettelyjen ja -muodollisuuksien 
on oltava selkeitä, ne on saatettava ennalta 
yleiseen tietoon ja niiden on oltava omiaan 
takaamaan hakijoille, että hakemukset 
käsitellään objektiivisesti ja tasapuolisesti.

1. Lupamenettelyjen ja -muodollisuuksien 
on oltava selkeitä, ne on saatettava ennalta 
yleiseen tietoon ja niiden on oltava omiaan 
takaamaan asianosaisille, että hakemukset 
käsitellään tasapuolisesti.

Tarkistus 97
13 artiklan 4 kohta

4. Ellei vastausta ole saatu 3 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluttua, lupa on 
katsottava myönnetyksi. Määrättyjen 
toimien osalta voidaan kuitenkin säätää 
erityisjärjestelmästä, kun se on 
objektiivisesti perusteltua yleisen edun 
mukaisin pakottavin syin.

Poistetaan.
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Perustelu

Tämä säännös on epäilyttävä, sillä se höllentää suojastandardeja.

Tarkistus 98
13 artiklan 5 kohdan c alakohta

c) maininta siitä, että jos vastausta ei ole 
annettu säädetyssä määräajassa, lupa on 
katsottava myönnetyksi.

Poistetaan.

Perustelu

Ks. 13 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 99
13 artiklan 6 kohta

6. Jos hakemuksessa on puutteita tai jos se 
hylätään sen vuoksi, että menettelyjä tai 
muodollisuuksia ei ole noudatettu, 
asianosaisille on ilmoitettava viipymättä, 
että näiden on toimitettava lisäasiakirjoja.

6. Jos hakemuksessa on puutteita, 
asianosaisille on ilmoitettava viipymättä, 
että näiden on toimitettava lisäasiakirjoja ja 
että tämä saattaa vaikuttaa 3 kohdassa 
tarkoitettuun vastausaikaan.

Tarkistus 100
13 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Jos hakemus hylätään sen vuoksi, 
että menettelyjä tai muodollisuuksia ei ole 
noudatettu, asianosaisille on ilmoitettava 
hylkäämisestä viipymättä.

Tarkistus 101
3 jakso

3 jakso 2 jakso
KIELLETYT TAI ARVIOITAVAT 

VAATIMUKSET
KIELLETYT TAI ARVIOITAVAT 

VAATIMUKSET

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen II lukua koskevan tarkistuksen kanssa. Direktiivin 5–8 artiklaa 
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on sovellettava molempiin perusvapauksiin. Näin palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta 
koskeva luku kattaa vain lupajärjestelmät (9–13 artikla), josta tulee 1 jakso, ja kielletyt tai 
arvioitavat vaatimukset (14–15 artikla), josta tulee 2 jakso.

Tarkistus 102
14 artiklan 5 kohta

5. sellaisen taloudellisen testin 
tapauskohtainen käyttö, jossa luvan 
myöntämisen ehdoksi asetetaan 
taloudellisen tai markkinakysynnän 
osoittaminen, jossa arvioidaan toiminnan 
mahdolliset tai toteutuneet taloudelliset 
vaikutukset tai jossa arvioidaan 
toiminnan tarkoituksenmukaisuus 
toimivaltaisen viranomaisen vahvistaman 
talousohjelman tavoitteiden kannalta;

Poistetaan.

Tarkistus 103
14 artiklan 6 kohta

6. kilpailevien toimijoiden, myös neuvoa-
antavissa elimissä, suora tai epäsuora 
vaikutusvalta lupien myöntämisessä tai 
muiden toimivaltaisten viranomaisten 
tekemissä päätöksissä, lukuun ottamatta 
ammattiala- ja ammatillisia järjestöjä tai 
laitoksia, jotka ovat toimivaltaisen 
viranomaisen asemassa;

Poistetaan.

Tarkistus 104
14 artiklan 7 kohta

7. velvoite asettaa vakuus tai osa siitä tai 
ottaa vakuutus kyseisen valtion alueelle 
sijoittautuneelta palveluntarjoajalta tai 
laitokselta;

7. velvoite asettaa vakuus tai osa siitä tai 
ottaa vakuutus kyseisen valtion alueelle 
sijoittautuneelta palveluntarjoajalta tai 
laitokselta, lukuun ottamatta 
asiakassuojaan varattuja varoja sekä 
ammatillisten järjestöjen tai elinten 
jäsentensä puolesta hoitamia tai 
neuvottelemia yhteisvakuutuksia;
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Perustelu

Joissain jäsenvaltioissa ammatilliset järjestöt huolehtivat jäsentensä vakuutuksesta tai 
varoista, joilla annetaan vakuus mahdollisten vahingonkorvausvaatimusten varalta.

Tarkistus 105
15 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) määrälliset tai alueelliset rajat, jotka 
vahvistetaan esimerkiksi väestömäärän tai 
palveluntarjoajien välisen 
maantieteellisen vähimmäisetäisyyden 
muodossa;

Poistetaan.

Perustelu

Joissain jäsenvaltioissa määrälliset tai alueelliset rajat ovat laillisia ja vakiintuneita 
välineitä, joilla varmistetaan sosiaalinen koheesio.

Tarkistus 106
15 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) pakolliset vähimmäis- tai 
enimmäishinnat, joita palveluntarjoajan 
on noudatettava;

Poistetaan.

Perustelu

Joissain jäsenvaltioissa vähimmäis- tai enimmäisrajat ovat laillisia ja vakiintuneita välineitä, 
joilla varmistetaan sosiaalinen koheesio.

Tarkistus 107
15 artiklan 2 kohdan h alakohta

h) tappiolla myyntiä ja alennusmyyntien 
järjestämistä koskevat kiellot ja 
velvoitteet;

Poistetaan.

Perustelu

Komissio halusi lisätä tämän säännöksen jo myynninedistämisdirektiivissä, mutta neuvosto ja 
parlamentti molemmat vastustivat sitä. Tätä säännöstä ei pidä ottaa käyttöön käsillä olevalla 
direktiivillä.
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Tarkistus 108
15 artiklan 2 kohdan i alakohta

i) palvelunvälittäjälle asetetut vaatimukset 
pitää saatavilla tiettyjä muiden 
palveluntarjoajien toimittamia 
erityispalveluja;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joilla audiovisuaalipalvelut suljetaan 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 109
15 artiklan 5 kohta

5. Tämän direktiivin voimaantulopäivästä 
alkaen jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
2 kohdassa tarkoitetun tyyppisiä uusia 
vaatimuksia, elleivät ne ole 3 kohdassa 
säädettyjen ehtojen mukaisia ja johdu 
uusista olosuhteista.

5. Tämän direktiivin voimaantulopäivästä 
alkaen jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
2 kohdassa tarkoitetun tyyppisiä uusia 
vaatimuksia, elleivät ne ole 3 kohdassa
säädettyjen ehtojen mukaisia.

Perustelu

"Uudet olosuhteet" on epätarkka ilmaisu, joka heikentää oikeusvarmuudetta.

Tarkistus 110
III luvun 1 jakson otsikko

ALKUPERÄMAAPERIAATE JA 
POIKKEUKSET

PERIAATTEET.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja koskevien tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 111
16 artikla

Alkuperämaaperiaate Vastavuoroisen tunnustamisen periaate
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajia koskevat yksinomaan 
yhteensovitettuun alaan liittyvät 
alkuperämaan kansalliset säännökset.

1. Talouselämän toimija, joka tarjoaa 
palvelua jossakin jäsenvaltiossa kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
voi tarjota samaa palvelua toisessa 
jäsenvaltiossa rajoituksitta.

Ensimmäisessä alakohdassa kansallisilla 
säännöksillä tarkoitetaan säännöksiä, 
jotka koskevat palvelutoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista, ja erityisesti 
säännöksiä, joilla säännellään
palveluntarjoajan käyttäytymistä, 
palvelun laatua tai sisältöä, mainontaa, 
sopimuksia ja palveluntarjoajan vastuuta.

1 a. Vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatetta ei sovelleta 
vastaanottajajäsenvaltion oikeudellisiin 
tai sopimusperusteisiin määräyksiin
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun 
eikä työoikeuden alalla, etenkään 
palkkaan, työehtoihin ja 
työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviin 
toimiin. Vastavuoroista tunnustamista ei 
myöskään sovelleta 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaan 
lainsäädäntöön.
1 b. Vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatetta sovelletaan liitteessä 1 A 
olevan luettelon mukaisiin liiketoimintaan 
liittyviin palveluihin sekä liitteessä 1 B 
olevan luettelon mukaisiin palveluihin, 
joita tarjotaan kaupallisesti ja kuluttajille.

2. Alkuperämaa on vastuussa 
palveluntarjoajan ja tämän tuottamien 
palvelujen valvonnasta myös silloin, kun 
palveluntarjoaja tuottaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

2. Vastaanottajajäsenvaltio on vastuussa 
palveluntarjoajan ja tämän tuottamien 
palvelujen valvonnasta tiiviissä 
yhteistyössä palveluntarjoajan 
alkuperäjäsenvaltion kanssa 35 artiklan 
mukaisesti.
2 a. Vastaanottajajäsenvaltio voi 
suhtautua kielteisesti sellaisen 
palveluntarjoajan palvelun tarjoamiseen, 
joka on sijoittautunut johonkin toiseen 
jäsenvaltioon kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jos 
– vastustus perustuu yleisen edun 
mukaisiin syihin ja etenkin 
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sosiaalipolitiikkaan, kuluttajansuojaan 
taikka ympäristön, yleisen turvallisuuden, 
kansanterveyden ja yleisen järjestyksen 
suojeluun;
– asiaa koskevat säännöt ovat suhteellisia, 
yleisesti sovellettavissa ja luonteeltaan 
kaupallisia; ja
– tätä etua ei ole jo suojattu säännöksillä, 
joita palveluntarjoajaan sovelletaan sen 
alkuperäjäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltiot eivät voi yhteensovitettuun 
alaan liittyvistä syistä rajoittaa sellaisen 
palveluntarjoajan tuottamien palvelujen 
vapaata liikkuvuutta, joka on 
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, 
eivätkä jäsenvaltiot voi asettaa etenkään 
seuraavia vaatimuksia:
a) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
toimipaikasta kyseisen jäsenvaltion 
alueella;
b) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
antaa ilmoitus toimivaltaisille 
viranomaisille tai hankkia lupa näiltä 
viranomaisilta, mukaan luettuna velvoite 
tehdä merkintä kyseisen jäsenvaltion 
alueella voimassa olevaan rekisteriin tai 
liittyä ammattialajärjestöön;
c) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
käyttää osoitetta tai edustajaa tai 
prosessiosoitetta hyväksytyn henkilön 
osoitteessa kyseisen jäsenvaltion alueella;
d) palveluntarjoajalle kyseisen 
jäsenvaltion alueella asetettu kielto, joka 
koskee tiettyä asianomaisten palvelujen 
toteuttamiseksi tarvittavaa 
infrastruktuuria, toimisto tai vastaanotto 
mukaan luettuna;
e) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
noudattaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
sovellettavia palvelutoiminnan 
harjoittamista koskevia vaatimuksia;
f) erityisen sopimusjärjestelyn 
soveltaminen palveluntarjoajan ja 
vastaanottajan välillä siten, että kyseisellä 
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järjestelyllä estetään tai rajoitetaan 
itsenäistä palvelujen tarjontaa;
g) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
esittää kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämä 
toiminnan harjoittamiseen liittyvä 
erityinen henkilöllisyysasiakirja;
h) palvelun tarjoamiseen erottamattomasti 
kuuluvien välineiden käyttöön vaikuttavat 
vaatimukset;
i) jäljempänä 20 artiklassa, 23 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
sekä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat 
rajoitukset.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen 
määritelmä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle. Huomattakoon, että alkuperämaan 
"periaate" ei ole oikeusperiaate vaan kriteeri, sillä sitä ei ole tunnustettu periaatteeksi 
perustamissopimuksessa eikä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 
Alkuperämaaperiaatteen mukaan, sellaisena kuin se on määriteltynä komission ehdotuksessa, 
palveluntarjoajaan saadaan soveltaa vain sen jäsenvaltion lakia, johon se on sijoittautunut. 
Sen sijaan vastavuoroisen tunnustamisen periaate pohjautuu ajatukseen "vastaavuudesta". 
Siksi vastaanottajajäsenvaltion lainsäädännössä asetetut vaatimukset eivät voi olla 
päällekkäisiä vastaavien, alkuperämaassa jo täytettyjen vaatimusten kanssa.

Tarkistus 112
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Tietojenvaihto jäsenvaltioiden 

toimenpiteistä, jotka liittyvät poikkeuksiin 
palvelujen vapaasta liikkuvuudesta 

yhteisössä
1. Jos jäsenvaltio ryhtyy 16 artiklan 
2 a kohdan mukaisiin toimenpiteisiin, 
jotka ovat vastoin 16 artiklan 1 kohdan 
mukaista vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatetta, sen on ilmoitettava aikeistaan 
komissiolle ja alkuperäjäsenvaltiolle ja 
perusteltava, miksi suunnitellut 
toimenpiteet sen mielestä täyttävät 
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16 artiklan 2 a kohdassa vahvistetut 
edellytykset.
2. Toimenpiteet voidaan toteuttaa vasta 
15 arkipäivän kuluttua 1 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta.
3. Komission on viipymättä tutkittava 
ilmoitettujen toimenpiteiden yhteisön 
oikeuden mukaisuus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltion mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä 2 
kohdassa vahvistetun määräajan jälkeen.
Jos komissio katsoo, että toimenpide ei ole 
yhteisön oikeuden mukainen, se voi 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
pidättymään suunnitelluista 
toimenpiteistä tai lopettamaan viipymättä 
niiden toteuttamisen.
4. Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltio, 
joka aikoo toteuttaa toimenpiteen, voi 
poiketa 1 ja 2 kohdan soveltamisesta. 
Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava 
viipymättä komissiolle ja 
alkuperäjäsenvaltiolle ja samalla on 
annettava perusteet, joiden vuoksi 
jäsenvaltio pitää tapausta kiireellisenä.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa. Vastavuoroinen 
tunnustaminen voisi olla entistäkin tehokkaampi väline sisämarkkinoilla, jos jäsenvaltiot 
soveltaisivat kyseistä periaatetta asianmukaisesti.

Tarkistus 113
16 b artikla (uusi)

16 b artikla
Täydentävä yhdenmukaistaminen

1. Komissio ehdottaa tarvittaessa 
yhdenmukaistamista koskevia 
vähimmäisvaatimuksia seuraavilla 
aloilla:
a) palvelualat, jotka on 2 artiklan 
1 d kohdan a alakohdan mukaan suljettu 
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tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle;
b) palvelualat, joihin sovelletaan 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 
16 artiklan 1 b kohdan mukaisesti;
c) arvokuljetuksia ja vainajien kuljetuksia 
koskevat säännöt;
d) 39 artiklassa tarkoitetut alat, joilla ei 
ole voitu laatia käytännesääntöjä ennen 
päivää, jona direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, tai joilla 
käytännesäännöt eivät ole riittäviä 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi;
e) 41 artiklassa tarkoitetun keskinäisen 
arvioinnin johdosta esille tulleet 
kysymykset.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään täydentävää yhdenmukaistamista, jotta säädöksestä tulisi 
tasapainoinen eivätkä sen säännökset menisi pidemmälle kuin on tarpeen palveluiden 
todellisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Lisäksi vastavuoroisen tunnustamisen periaate 
pohjautuu ajatukseen "vastaavuudesta", joten tarvitaan vähimmäisvaatimuksia 
jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen varmistamiseksi.

Tarkistus 114
16 c artikla (uusi)

16 c artikla
Alkuperämaaperiaatteen soveltaminen
Tämä direktiivi ei vaikuta 
alkuperämaaperiaatteen soveltamiseen 
voimassa olevissa direktiiveissä, kuten 
televisio ilman rajoja -direktiivi 
(89/552/ETY)1 ja sähköisestä 
kaupankäynnistä annettu direktiivi 
(2000/31/ETY)2. 
___________

1 Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, 
annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, 
televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
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hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista.

Perustelu

Alkuperämaaperiaatetta sovelletaan vastakin aloilla, joilla se on jo voimassa, 
oikeusvarmuuden ja saavutettujen oikeuksien turvaamiseksi.

Tarkistus 115
17 artikla

Yleiset poikkeukset 
alkuperämaaperiaatteesta

Vastaanottajajäsenvaltion periaate

Edellä 16 artiklaa ei sovelleta: Palveluntarjoaja saa tilapäisesti harjoittaa 
toimintaansa valtiossa, jossa palvelu 
tarjotaan, niillä edellytyksillä, jotka 
kyseinen valtio asettaa kansalaisilleen.
Kuluttajille tarkoitettujen liitteen I C 
mukaisten palveluiden on vastattava 
vastaanottajajäsenvaltion oikeudellisia ja 
hallinnollisia määräyksiä.
17 artiklaa sovelletaan aina 16 artiklan 
1 a kohdan kattamiin aloihin ja etenkin: 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin postipalveluihin;
2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/54/EY 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin sähkön 
jakelupalveluihin;
3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/55/EY 2 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuihin maakaasun 
jakelupalveluihin;
4) veden jakelupalveluihin;
5) direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan – palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
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kuuluviin aihealueisiin; tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun direktiivin 
96/71/EY soveltamisalaan kuuluviin 
aihealueisiin;

6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY soveltamisalaan 
kuuluviin aihealueisiin;

– yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
95/46/EY soveltamisalaan kuuluviin 
aihealueisiin;

7) neuvoston direktiivin 77/249/ETY 
soveltamisalaan kuuluviin aihealueisiin;
8) [ammattipätevyyden tunnustamisesta 
annetun] direktiivin ../../EY [..] artiklan 
säännöksiin;
9) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
säännöksiin, joissa säädetään 
sovellettavasta lainsäädännöstä;
10) [Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin …/…/EY 
säännöksiin [, joilla muutetaan 
asetus (ETY) N:o 1612/68 sekä kumotaan] 
niiden jäsenvaltioiden, joihin edunsaajat 
siirtyvät, toimivaltaisten viranomaisten 
edunsaajille asettamista hallinnollisista 
muodollisuuksista [annetut direktiivit 
64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 
90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY];

– [Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
annetun] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin …/…/EY 
säännöksiin [, joilla muutetaan 
asetus (ETY) N:o 1612/68 sekä kumotaan] 
niiden jäsenvaltioiden, joihin edunsaajat 
siirtyvät, toimivaltaisten viranomaisten 
edunsaajille asettamista hallinnollisista 
muodollisuuksista [annetut direktiivit 
64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 
90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY];

11) kolmansien maiden kansalaisten 
tilapäisen lähettämisen tapauksessa 
jäsenvaltion, johon työntekijä lähetetään, 
vaatimaan lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnettävään viisumiin 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin;

– kolmansien maiden kansalaisten 
tilapäisen lähettämisen tapauksessa 
jäsenvaltion, johon työntekijä lähetetään, 
vaatimaan lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnettävään viisumiin 25 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin;

12) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 
3 ja 4 artiklan mukaiseen 
lupajärjestelmään;

– neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 
3 ja 4 artiklan mukaiseen 
lupajärjestelmään, joka koskee Euroopan 
yhteisössä, Euroopan yhteisöön tai 
Euroopan yhteisöstä tapahtuvan jätteiden 
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siirtojen valvontaa ja tarkastamista;
13) tekijänoikeuteen ja lähioikeuksiin, 
neuvoston direktiivissä 87/54/ETY7 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 96/9/EY tarkoitettuihin 
oikeuksiin sekä teollisoikeuksiin;

– tekijänoikeuteen ja lähioikeuksiin ja 
näiden oikeuksien 
yhteisvalvontajärjestöihin, neuvoston 
direktiivissä 87/54/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/9/EY tarkoitettuihin oikeuksiin sekä 
teollisoikeuksiin;

14) asiakirjoihin, jotka edellyttävät lain 
nojalla notaarin toimia;
15) lakisääteiseen tilintarkastukseen; – lakisääteiseen tilintarkastukseen;

16) palveluihin, joihin sovelletaan siinä 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy tuottamaan palveluaan, yleiseen 
järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen ja 
kansanterveyteen liittyvin perustein 
asetettua täydellisen kiellon järjestelmää;
17) jäsenvaltion, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, erityisiin vaatimuksiin, jotka 
liittyvät suoraan sen paikan 
erityispiirteisiin, jossa palvelu suoritetaan, 
ja joiden noudattaminen on välttämätöntä 
yleisen järjestyksen tai yleisen 
turvallisuuden ylläpitämiseksi tai 
kansanterveyden tai ympäristön 
suojelemiseksi;
18) sairaalahoidon korvauksia koskevaan 
lupajärjestelmään;
19) toisessa jäsenvaltiossa
leasingvuokrattujen ajoneuvojen 
rekisteröintiin;

– toisessa jäsenvaltiossa 
leasingvuokrattujen ajoneuvojen 
rekisteröintiin;

20) sopimuspuolten vapauteen valita 
sopimukseensa sovellettava lainsäädäntö;

– sopimuspuolten vapauteen valita 
sopimukseensa sovellettava lainsäädäntö;

21) kuluttajan tekemiin palvelujen 
tuottamista koskeviin sopimuksiin siltä 
osin kuin niitä koskevia säännöksiä ei ole 
kokonaan yhdenmukaistettu yhteisön 
tasolla;
22) sellaisten sopimusten muodolliseen 
pätevyyteen, joilla luodaan tai siirretään 
oikeuksia kiinteään omaisuuteen, siinä 
tapauksessa, että sopimuksiin sovelletaan 
muodollisia pakottavia vaatimuksia 
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kiinteän omaisuuden sijaintivaltiossa;
23) palveluntarjoajan sopimussuhteen 
ulkopuoliseen vastuuseen, kun on kyse 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, palveluntarjoajan toiminnan 
yhteydessä henkilölle sattuneesta 
tapaturmasta.

– arvokuljetusten ja vainajien kuljetusten 
toteuttamista koskeviin sääntöihin.

Perustelu

Perustamissopimuksen 50 artiklan toisessa kohdassa (perustuslakisopimuksen III-145 art.) 
korostetaan, että palvelun tarjoajalla on oikeus samoihin edellytyksiin, jotka kyseinen valtio 
asettaa omille kansalaisilleen.

Tarkistus 116
18 artikla

Siirtymäajan poikkeukset 
alkuperämaaperiaatteesta

Poistetaan.

1. Edellä 16 artiklaa ei sovelleta 
siirtymäaikana:
a) varojen siirron toteutusta koskeviin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin;
b) rahapelitoimintaan, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina;
c) saatavien oikeudellisen 
perintätoiminnan aloittaminen.
2. Tämän artiklan 1 kohdan a ja 
c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia ei 
sovelleta, kun 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut yhdenmukaistamissäädökset 
tulevat sovellettaviksi, eikä sitä sovelleta 
joka tapauksessa 1 päivän tammikuuta 
2010 jälkeen.
3. Tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua poikkeusta ei 
enää sovelleta, kun on alettu soveltaa 
40 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettua yhdenmukaistamissäädöstä. 
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 117
19 artikla

Poikkeukset alkuperämaaperiaatteesta 
yksittäistapauksissa

Poistetaan.

1. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi 
poikkeuksellisesti toteuttaa 
palveluntarjoajan osalta, jolla on 
toimipaikka toisessa jäsenvaltiossa, 
toimenpiteen, joka koskee jotakin 
seuraavista aloista:
a) palvelujen turvallisuutta, 
kansanterveyteen liittyvät näkökohdat 
mukaan luettuina;
b) terveydenhuollon alan ammatin 
harjoittamista;
c) yleisen järjestyksen suojelua ja 
erityisesti alaikäisten suojeluun liittyviä 
näkökohtia.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
toimenpide voidaan toteuttaa ainoastaan 
37 artiklassa säädettyä keskinäistä 
avunantomenettelyä noudattaen ja jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) kansallisia säännöksiä, joiden nojalla 
toimenpide toteutetaan, ei ole yhteisön 
laajuisesti yhdenmukaistettu 1 kohdassa 
tarkoitettujen alojen osalta;
b) toimenpide on vastaanottajan kannalta 
suojaavampi kuin toimenpide, jonka 
alkuperäjäsenvaltio toteuttaisi omien 
kansallisten säännöstensä nojalla;
c) alkuperäjäsenvaltio ei ole toteuttanut 
toimenpiteitä tai se on toteuttanut 
37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin nähden riittämättömiä 
toimenpiteitä;
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d) toimenpide on oikeasuhteinen.
3. Edellä 1 ja 2 kohta ei vaikuta niiden 
säännösten soveltamiseen, joilla taataan 
palvelujen vapaa liikkuvuus tai joilla 
sallitaan kyseisestä vapaasta 
liikkuvuudesta poikkeaminen yhteisön 
säädösten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joilla alkuperämaaperiaate 
korvataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella.

Tarkistus 118
20 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Jäsenvaltiot eivät voi asettaa 
vastaanottajille vaatimuksia, jotka 
rajoittavat sellaisen palveluntarjoajan 
tuottaman palvelun käyttöä, jolla on 
toimipaikka toisessa jäsenvaltiossa, eivätkä 
etenkään seuraavia vaatimuksia:

Jäsenvaltiot eivät voi asettaa 
vastaanottajille vaatimuksia, jotka 
rajoittavat sellaisen palveluntarjoajan 
pääsyä markkinoille, jolla on toimipaikka 
toisessa jäsenvaltiossa, eivätkä etenkään 
seuraavia vaatimuksia:

Perustelu

Rajoitukset koskevat vain palveluntarjoajan pääsyä markkinoille, eivät sen tuottamien 
palvelujen käyttöä.

Tarkistus 119
20 artiklan b alakohta

b) rajoitukset, jotka koskevat 
mahdollisuutta verovähennyksiin tai 
taloudellisen tuen myöntämiseen ja jotka 
perustuvat siihen, että palveluntarjoajan 
toimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, tai 
palvelujen suorituspaikkaan;

b) syrjivät rajoitukset, jotka koskevat 
mahdollisuutta verovähennyksiin tai 
taloudellisen tuen myöntämiseen tietyn 
palvelun käytön perusteella ja jotka 
perustuvat siihen, että palveluntarjoajan 
toimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, tai 
palvelujen suorituspaikkaan;

Tarkistus 120
20 artiklan c alakohta

c) syrjivien tai suhteettomien verojen Poistetaan.
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periminen vastaanottajalta toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevan palvelun 
vastaanottamiseksi tarvittavista välineistä.

Perustelu

Tätä näkökohtaa käsitellään jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa.

Tarkistus 121
23 artikla

23 artikla Poistetaan.
Terveydenhoidon korvaaminen

1. Jäsenvaltiot eivät voi asettaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettavasta muusta kuin 
sairaalahoidosta suoritettavien 
korvausten edellytykseksi luvan 
myöntämistä, jos tämä hoito kuuluu 
jäsenvaltion omalla alueella sen 
sosiaaliturvan piiriin.
Edellytysten ja muodollisuuksien, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät 
alueellaan luvan muuhun kuin 
sairaalahoitoon, ja erityisesti vaatimus 
yleislääkärikäynnistä ennen 
erikoislääkärikäyntiä ja tietyntyyppisen 
hammashoidon korvaamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, on oltava 
sellaisen potilaan kiistettävissä, jolle on 
annettu toisessa jäsenvaltiossa muuta 
kuin sairaalahoitoa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisessa sosiaaliturvajärjestelmässä 
korvausten suorittamiseksi edellytettävää 
lupaa toisessa jäsenvaltiossa annettavaan 
sairaalahoitoon ei evätä, kun hoito 
kuuluu jäsenvaltion, jossa henkilö on 
vakuutettu, lakisääteisiin hoitopalveluihin 
ja kun sitä ei voida antaa potilaalle 
lääketieteellisesti hyväksyttävän ajan 
kuluessa ottaen huomioon potilaan 
senhetkinen terveydentila ja sairauden 
todennäköinen eteneminen
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3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toisessa jäsenvaltiossa annetun 
hoidon korvaamista koskevat 
lupajärjestelmät ovat 9, 10, 11 ja 
13 artiklan mukaisia.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa terveydenhuollon palvelut 
suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Käsillä olevan kaltainen monialainen 
puitedirektiivi ei ole oikea väline terveydenhuoltopalveluiden sääntelyyn. Terveyspalveluista 
ja potilaiden vapaan liikkuvuuden parantamisesta on parempi antaa erillinen säädös.

Tarkistus 122
24 artikla

24 artikla Poistetaan.
Työntekijöiden tilapäistä lähettämistä 

koskevat erityissäännökset
1. Kun palveluntarjoaja lähettää 
työntekijän tilapäisesti toiseen 
jäsenvaltioon palvelun tarjoamiseksi, 
tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltio 
suorittaa alueellaan tarvittavia 
tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia 
niiden työolojen ja -ehtojen 
noudattamisen varmistamiseksi, joita 
sovelletaan direktiivin 96/71/EY nojalla, 
ja toteuttaa yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti toimenpiteitä sellaista 
palveluntarjoajaa vastaan, joka ei 
noudata kyseisiä vaatimuksia.
Tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltio 
ei voi kuitenkaan asettaa 
palveluntarjoajalle tai tämän tilapäisesti 
lähettämälle työntekijälle 17 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettujen kysymysten 
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osalta:
a) velvoitetta hakea lupa toimivaltaisilta 
viranomaisiltaan tai antaa ilmoitus 
toimivaltaisille viranomaisille tai tulla 
merkityksi tällaisen viranomaisen 
rekisteriin, tai muuta vastaavaa 
velvoitetta;
b) velvoitetta antaa ilmoitus, lukuun 
ottamatta direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitettua toimintaa koskevia 
ilmoituksia, jotka voidaan pitää voimassa 
31 päivään joulukuuta 2008;
c) velvoitetta käyttää edustajaa kyseisen 
jäsenvaltion alueella;
d) velvoitetta pitää yllä ja säilyttää 
työntekijöitä koskevia asiakirjoja kyseisen 
jäsenvaltion alueella tai sen alueella 
sovellettavin edellytyksin.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa alkuperäjäsenvaltion on 
varmistettava, että palveluntarjoaja 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että 
alkuperäjäsenvaltion ja lähettämisen 
kohdejäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille toimitetaan kahden vuoden 
kuluessa siirron päättymisestä seuraavat 
tiedot:
a) tilapäisesti lähetetyn työntekijän 
henkilötiedot;
b) työntekijälle annettujen tehtävien 
luonne;
c) vastaanottajan yhteystiedot;
d) tilapäisen lähettämisen kohteena oleva 
paikka;
e) tilapäisen lähettämisen alkamis- ja 
päättymispäivät;
f) tilapäisesti lähetetyn työntekijän 
työehtoja ja -oloja koskevat tiedot.
Alkuperäjäsenvaltion on 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa avustettava 
tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltiota niiden työehtojen ja 
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-olojen noudattamisen varmistamisessa, 
joita sovelletaan direktiivin 96/71/EY 
nojalla, ja toimitettava omasta 
aloitteestaan tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltiolle ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, jos sen 
tiedossa on täsmällisiä seikkoja, jotka 
viittaavat palveluntarjoajan mahdollisiin 
väärinkäytöksiin työehtojen ja -olojen 
osalta.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 123
25 artikla

25 artikla Poistetaan.
Kolmansien maiden kansalaisten 

tilapäinen siirto
1. Jollei 2 kohdassa tarkoitetusta 
poikkeusjärjestelystä muuta johdu, kun 
palveluntarjoaja siirtää tilapäisesti 
kolmannen maan kansalaisen 
työntekijänä toisen jäsenvaltion alueelle 
palvelun tarjoamiseksi siellä, tilapäisen 
lähettämisen kohdejäsenvaltio ei voi 
asettaa palveluntarjoajalle tai tämän 
tilapäisesti lähettämälle työntekijälle 
velvoitetta esittää maahantulotodistus, 
maasta poistumisen osoittava todistus, 
oleskelua koskeva todistus tai työntekoon 
oikeuttava työlupa, tai muita vastaavia 
edellytyksiä.
2. Edellä 1 kohta ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen asettaa 
tilapäisen siirron tapauksessa vaatimus 
niiden kolmansien maiden kansalaisille 
lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnettävästä viisumista, joihin ei 
sovelleta Schengenin sopimuksen 
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soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
21 artiklassa määrättyä vastavuoroisen 
tunnustamisen järjestelmää.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa alkuperäjäsenvaltion on 
varmistettava, että palveluntarjoaja 
lähettää työntekijän tilapäisesti 
ainoastaan, jos tämä asuu kyseisen 
valtion alueella kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja tällä on 
vakinainen työsuhde tämän valtion 
alueella.
Alkuperäjäsenvaltio ei saa pitää tilapäistä 
siirtoa palvelun tarjoamiseksi toisessa 
jäsenvaltiossa tilapäisesti lähetetyn 
työntekijän oleskelun tai työskentelyn 
keskeytymisenä, eikä alkuperäjäsenvaltio 
saa evätä tilapäisesti lähetetyn työntekijän 
paluuta alueelleen kansallisen 
lainsäädännön nojalla.
Alkuperäjäsenvaltion on toimitettava 
tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltiolle pyynnöstä ja 
viipymättä tiedot ja takeet ensimmäisen 
alakohdan säännösten noudattamisesta ja 
pantava täytäntöön aiheelliset 
seuraamukset, jos kyseisiä säännöksiä ei 
ole noudatettu.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi mahdolliset työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat 
selventävät säännökset olisi käsiteltävä olemassa olevan direktiivin 96/71/EY puitteissa. 
Käsillä olevalla direktiivillä ei pidä rajoittaa alakohtaisia direktiivejä, joilla säännellään 
palvelutoimintaa.

Tarkistus 124
26 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat vastaanottajan 
saataville seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat vastaanottajan ja 
vastaanottajajäsenvaltioiden keskitettyjen 
asiointipisteiden saataville seuraavat 
tiedot:
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Perustelu

Tiedot ovat yhtä hyödyllisiä keskitetyille asiointipisteille kuin palveluiden vastaanottajillekin.

Tarkistus 125
26 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta 
palveluntarjoajan valinnan mukaan yksi 
seuraavista toimista toteutetaan:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta 
yksi seuraavista toimista toteutetaan:

Perustelu

Palveluntarjoaja ei voi valita tietojen toimittamisen ajankohtaa. Tämä olisi vastoin yhteisön 
oikeuden säännöksiä, joissa säädetään, että yleiset myyntiehdot on annettava tiedoksi ennen 
sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Tarkistus 126
26 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) vastaanottaja voi helposti saada tiedot
sähköisessä muodossa palveluntarjoajan 
antamasta osoitteesta;

c) vastaanottaja voi helposti saada tiedot 
esimerkiksi sähköisessä muodossa 
palveluntarjoajan antamasta osoitteesta;

Perustelu

On tärkeää, ettei tietoja toimiteta vastaanottajalle vain sähköisesti, sillä monilla kuluttajilla 
ei ole esimerkiksi Internet-yhteyksiä. On säädettävä vaihtoehtoisista toimitustavoista.

Tarkistus 127
26 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat vastaanottajan 
pyynnöstä seuraavat lisätiedot:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat seuraavat 
lisätiedot:

Perustelu

Kyseiset tiedot on toimitettava automaattisesti, ei vasta pyynnön perusteella.

Tarkistus 128
26 artiklan 3 kohdan a alakohta



PE 355.744v03-00 80/96 PR\565998FI.doc

FI

a) palvelun keskeiset ominaispiirteet; a) palvelun kaikki konkreettiset
ominaispiirteet;

Perustelu

Palvelun vastaanottajan on tärkeää saada tietää kaikki palvelun ominaispiirteet. Palvelun 
kuvauksen on mahdollistettava vertailu muiden palveluntarjoajien tarjousten kanssa.

Tarkistus 129
27 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
palveluntarjoajaa, joka siirtyy 
ensimmäistä kertaa jäsenvaltiosta toiseen 
suorittaakseen siellä palveluja, antamaan 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle asiasta etukäteen 
kirjallisen ilmoituksen, johon sisältyvät 
tiedot vakuutuksesta tai muusta 
henkilökohtaisen tai kollektiivisen suojan 
keinosta, joka on otettu ammatillisesta 
vastuusta johtuvien riskien varalta. 
Ilmoitus on uusittava vuosittain, jos 
palveluntarjoaja aikoo tarjota 
palveluitaan kyseisenä vuonna kyseisessä 
jäsenvaltiossa tilapäisesti tai 
satunnaisesti. Palveluntarjoaja voi antaa 
ilmoituksen valitsemallaan välineellä.

Perustelu

Jotta yhteisön oikeus olisi yhtenäistä, direktiiviin on syytä lisätä säännös, jota Euroopan 
parlamentti ja neuvosto yhteisessä kannassaan ovat jo ehdottaneet ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevan direktiivin yhteydessä (2002/0061(COD)).

Tarkistus 130
27 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat vastaanottajalle 
pyynnöstä tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta 
vakuutuksesta tai takuusta ja erityisesti 
vakuutuksen tai takuun antajan yhteistiedot 
ja maantieteellistä kattavuutta koskevat 
tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat antavat vastaanottajalle 
tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta 
vakuutuksesta tai takuusta ja erityisesti 
vakuutuksen tai takuun antajan yhteistiedot 
ja maantieteellistä kattavuutta koskevat 
tiedot.
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Perustelu

Jotta yhteisön oikeus olisi yhtenäistä, direktiiviin on syytä lisätä säännös, jota Euroopan 
parlamentti ja neuvosto yhteisessä kannassaan ovat jo ehdottaneet ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevan direktiivin yhteydessä (2002/0061(COD)).

Tarkistus 131
27 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Kun vastaanottajajäsenvaltio vaatii 
kansalaisiltaan palvelutoiminnan 
aloittamisen edellytyksenä todistetta siitä, 
että hakija on vakuutettu ammatillisesta 
vastuusta johtuvien taloudellisten riskien 
varalta vastaanottajajäsenvaltiossa 
voimassa olevien, mainitun vakuuden 
yksityiskohtia ja laajuutta koskevien 
säädösten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on 
hyväksyttävä riittäväksi osoitukseksi tästä 
toisen jäsenvaltion pankin tai 
vakuutuslaitoksen asiasta antama 
todistus.

Perustelu

Jotta yhteisön oikeus olisi yhtenäistä, direktiiviin on syytä lisätä säännös, jota Euroopan 
parlamentti ja neuvosto yhteisessä kannassaan ovat jo ehdottaneet ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevan direktiivin yhteydessä (2002/0061(COD)).

Tarkistus 132
30 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Kun monialatoiminta sallitaan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat 
seikat:

2. Jos 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen palveluntarjoajien 
keskinäinen monialatoiminta sallitaan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava seuraavat 
seikat:

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 133
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30 artiklan 4 kohta

4. Jäljempänä olevan 41 artiklan nojalla 
annettavissa kertomuksissa jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava palveluntarjoajat, joita 1 
kohdassa tarkoitetut vaatimukset koskevat, 
kyseisten vaatimusten sisältö sekä syyt, 
joiden vuoksi vaatimuksia pidetään 
perusteltuina.

4. Jäljempänä olevan 41 artiklan nojalla
annettavissa kertomuksissa jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava palveluntarjoajien ryhmät, 
joita 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset 
koskevat, kyseisten vaatimusten sisältö 
sekä syyt, joiden vuoksi vaatimuksia 
pidetään perusteltuina.

Perustelu

Tarkistus selventää tekstiä.

Tarkistus 134
33 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on annettava toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
pyynnöstä tuomioita, seuraamuksia ja 
hallinnollisia tai rangaistustoimenpiteitä 
koskevat tiedot sekä tiedot, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten antamia 
konkurssirikospäätöksiä palveluntarjoajaa 
vastaan, kun nämä päätökset ovat 
luonteeltaan sellaisia, että ne asettavat 
kyseenalaiseksi palveluntarjoajan kyvyn 
harjoittaa toimintaa tai tämän 
ammatillisen luotettavuuden.

1. Jäsenvaltion on annettava toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
pyynnöstä tuomioita, seuraamuksia ja 
hallinnollisia tai rangaistustoimenpiteitä 
koskevat tiedot sekä tiedot, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten antamia 
konkurssirikospäätöksiä palveluntarjoajaa 
vastaan, kun nämä päätökset ovat 
luonteeltaan sellaisia, että niillä on välitön 
vaikutus palveluntarjoajan ammattitaitoon
tai tämän ammatilliseen luotettavuuteen.

Mainitun kaltainen pyyntö on 
perusteltava asianmukaisesti ja erityisesti 
on ilmoitettava syyt, joista tietoja 
pyydetään.

Tarkistus 135
33 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdan täytäntöönpanossa on 
noudatettava asianomaisissa jäsenvaltioissa 
tuomituille tai henkilöille, joille on 
määrätty seuraamuksia, taattuja oikeuksia 
etenkin henkilötietojen suojan osalta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanossa 
on noudatettava henkilötietojen suojaa 
koskevia säännöksiä ja asianomaisissa 
jäsenvaltioissa tuomituille tai henkilöille, 
joille on määrätty seuraamuksia, myös 
ammatillisten järjestöjen toimesta, taattuja 
oikeuksia.
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Tarkistus 136
34 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajan toimia koskevia 
valvonta- ja tutkimusvaltuuksia, joista 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä, 
harjoitetaan myös siinä tapauksessa, että 
palvelu tuotetaan toisessa jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajan toimia koskevia 
valvonta- ja tutkimusvaltuuksia, joista 
säädetään kansallisessa lainsäädännössä, 
harjoitetaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 137
35 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 16 artiklaa 
noudattaen annettava vastavuoroista apua 
ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
tehokkaan yhteistyön takaamiseksi 
palveluntarjoajien ja tarjottavien palvelujen 
valvonnassa.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
vastavuoroista apua ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
yhteistyön takaamiseksi palveluntarjoajien 
ja tarjottavien palvelujen valvonnassa.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 138
36 artiklan 1 kohta

1. Edellä 16 artiklan kattamilla aloilla 
siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja 
siirtyy toiseen jäsenvaltioon suorittaakseen 
siellä palveluja ilman, että tällä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa toimipaikkaa, 
tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset osallistuvat 
palveluntarjoajan valvontaan 2 kohdan 
mukaisesti.

1. Siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja 
siirtyy toiseen jäsenvaltioon suorittaakseen 
siellä palveluja ilman, että tällä on 
kyseisessä jäsenvaltiossa toimipaikkaa, 
tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat palveluntarjoajaa 
2 kohdan mukaisesti.
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 139
36 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 140
36 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan a alakohta

a) ne käsittävät ainoastaan itse asiaa 
koskevia toteamuksia, eivätkä ne johda 
muihin toimenpiteisiin palveluntarjoajaa 
vastaan, lukuun ottamatta 19 artiklassa 
tarkoitettuja poikkeuksia 
yksittäistapauksissa;

a) ne käsittävät itse asiaa koskevia 
toteamuksia;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 ja 17 artiklaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 141
37 artikla

37 artikla Poistetaan.
Vastavuoroinen avunanto 

yksittäistapauksissa, joissa tehdään 
poikkeus alkuperämaaperiaatteesta
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1. Kun jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
19 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen, 
sovelletaan tämän artiklan 2–6 kohdassa 
säädettyä menettelyä, joka ei rajoita 
oikeudenkäyntimenettelyjä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
jäsenvaltio pyytää alkuperäjäsenvaltiota 
toteuttamaan asianomaista 
palveluntarjoajaa koskevia toimenpiteitä 
antamalla kaikki olennaiset tiedot 
palvelusta sekä asiaan liittyvistä 
olosuhteista.
Alkuperäjäsenvaltion on tarkistettava 
viipymättä, harjoittaako palveluntarjoaja 
toimintaansa laillisesti, sekä pyynnön 
aiheena olevat seikat. Sen on viipymättä 
annettava pyynnön esittäneelle 
jäsenvaltiolle tiedoksi toteutetut tai 
suunnitellut toimenpiteet tai mahdolliset 
perusteet, joiden vuoksi toimenpiteitä ei 
ole toteutettu.
3. Edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetun tiedoksiannon jälkeen 
pyynnön esittäneen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle ja 
alkuperäjäsenvaltiolle aikomuksestaan 
toteuttaa toimenpiteitä ja annettava 
erityisesti seuraavat tiedot:
a) perusteet, joiden vuoksi jäsenvaltio 
pitää alkuperäjäsenvaltion toteuttamia tai 
suunnittelemia toimenpiteitä 
riittämättöminä;
b) perusteet, joiden vuoksi jäsenvaltio 
pitää suunnittelemiaan toimenpiteitä 
19 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisina.
4. Toimenpiteet voidaan toteuttaa vasta 
15 arkipäivän kuluttua 3 kohdassa 
tarkoitetusta ilmoituksesta.
5. Komission on viipymättä tutkittava 
ilmoitettujen toimenpiteiden yhteisön 
oikeuden mukaisuus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltion mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä 
4 kohdassa vahvistetun määräajan 
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jälkeen.
Jos komissio toteaa päätelmissään, että 
toimenpide ei ole yhteisön oikeuden 
mukainen, se tekee päätöksen, jossa se 
pyytää asianomaista jäsenvaltiota 
pidättymään suunnitelluista 
toimenpiteistä tai lopettamaan viipymättä 
kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen.
6. Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltio, 
joka aikoo toteuttaa toimenpiteen, voi 
poiketa 3 ja 4 kohdan soveltamisesta. 
Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava 
viipymättä komissiolle ja 
alkuperäjäsenvaltiolle, ja samalla on 
annettava perusteet, joiden vuoksi 
jäsenvaltio pitää tapausta kiireellisenä.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 artiklaa koskevan tarkistuksen ja niiden tarkistusten kanssa, 
joissa alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella.

Tarkistus 142
38 artikla

Komissio vahvistaa 42 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen tämän 
luvun täytäntöön panemiseksi tarvittavat 
soveltamista koskevat toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on 35 ja 37 artiklassa 
säädettyjen määräaikojen täsmentäminen 
sekä yhteyspisteiden välisen sähköisen 
tiedonvaihdon yksityiskohtaisten 
sääntöjen ja erityisesti tietojärjestelmien 
yhteentoimivuutta koskevien säännösten 
vahvistaminen.

Komissio vahvistaa 42 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
35 artiklan täytäntöön panemiseksi 
tarvittavat soveltamista koskevat 
toimenpiteet sekä yhteyspisteiden välisen 
sähköisen tiedonvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt ja erityisesti tietojärjestelmien 
yhteentoimivuutta koskevat säännökset.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 37 artiklaa koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 143
39 artiklan 2 kohta
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt 
ovat saatavilla etätietona sähköisesti ja että 
ne toimitetaan komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt 
ovat saatavilla myös etätietona ja että ne 
toimitetaan komissiolle.

Perustelu

On tärkeää, ettei tietoja toimiteta vastaanottajalle vain sähköisesti, sillä monilla kuluttajilla 
ei ole esimerkiksi Internet-yhteyksiä.

Tarkistus 144
39 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat ilmoittavat 
vastaanottajan pyynnöstä tai kaikissa 
asiakirjoissa, joissa tarjottavat palvelut 
esitetään yksityiskohtaisesti, mahdolliset 
kyseistä palveluntarjoajaa koskevat 
käytännesäännöt sekä osoitteen, jossa nämä 
säännöt ovat sähköisesti nähtävissä, ja 
kielet, joilla säännöt ovat saatavilla.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajat ilmoittavat kaikissa 
asiakirjoissa, joissa tarjottavat palvelut 
esitetään yksityiskohtaisesti, mahdolliset 
kyseistä palveluntarjoajaa koskevat 
käytännesäännöt sekä osoitteen, jossa nämä 
säännöt ovat sähköisesti nähtävissä, ja 
kielet, joilla säännöt ovat saatavilla.

Perustelu

Tietoja ei pidä toimittaa vain pyynnöstä, vaan aina.

Tarkistus 145
39 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
yhteistyössä komission kanssa 
rinnakkaistoimenpiteitä kannustaakseen 
ammattialajärjestöjä ja ammatillisia 
järjestöjä tai vastaavia elimiä panemaan 
kansallisella tasolla täytäntöön yhteisön 
tasolla hyväksytyt käytännesäännöt.

4. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
rinnakkaistoimenpiteitä kannustaakseen 
ammattialajärjestöjä ja ammatillisia 
järjestöjä tai vastaavia elimiä panemaan 
kansallisella tasolla täytäntöön 
vähimmäisvaatimuksina yhteisön tasolla 
hyväksytyt käytännesäännöt. Tämä ei 
kuitenkaan estä ammatillisia järjestöjä ja 
vastaavia elimiä soveltamasta 
käytännesääntöjä koskevia tiukempia 
vaatimuksia.

Perustelu

Jäsenvaltioita ja ammatillisia järjestöjä ei pidä estää kehittämästä tiukempia 
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käytännesääntöjä.

Tarkistus 146
40 artikla

40 artikla Poistetaan.
Täydentävä yhdenmukaistaminen

1. Komissio tarkastelee viimeistään 
[1 vuosi direktiivin voimaantulosta] 
mahdollisuutta esittää 
yhdenmukaistamissäädöksiä koskevia 
ehdotuksia seuraavista kysymyksistä:
a) arvokuljetusten toteutusta koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt;
b) rahapelitoiminta, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais-
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina, 
komission kertomuksen ja sidosryhmien 
laajan kuulemisen pohjalta;
c) mahdollisuus hoitaa saatavien 
oikeudellista perintää.
2. Komissio tarkastelee tarvetta esittää 
palvelujen sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan takaamiseksi 
täydentäviä aloitteita tai säädösehdotuksia 
erityisesti seuraavista kysymyksistä:
a) kysymykset, jotka ovat kuuluneet 
yksittäistapauksiin sovellettavien 
poikkeusten piiriin ja jotka ovat 
osoittaneet yhteisön tason 
yhdenmukaistamisen olevan tarpeen;
b) edellä 39 artiklassa tarkoitetut 
kysymykset, joiden osalta ei ole voitu 
laatia käytännesääntöjä ennen päivää, 
jona direktiivi on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, tai jotka eivät 
ole riittäviä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan takaamiseksi;
c) jäljempänä 41 artiklassa säädetyn 
keskinäisen arvioinnin johdosta esille 
tulleet kysymykset;
d) kuluttajansuoja ja rajatylittävät 
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sopimukset.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 16 b artiklaa koskevan tarkistuksen sekä niiden tarkistusten 
kanssa, joilla alkuperämaaperiaate korvataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella.

Tarkistus 147
42 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komitea tarkastelee komission 
ehdotuksesta tai jäsenvaltion pyynnöstä 
tämän direktiivin liitteiden sisällön 
täsmentämiseen liittyviä kysymyksiä. 
Komitea ilmoittaa Euroopan 
parlamentille viipymättä kaikista tämän 
direktiivin liitteisiin tehdyistä 
muutoksista.

Perustelu

Liitteissä esitetyt luettelot ovat ohjeellisia, ja niillä pyritään selventämään direktiivin 
soveltamisalaa. Siksi on säädettävä mahdollisuudesta tarkistaa, muuttaa tai päivittää 
luetteloita.

Tarkistus 148
45 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. 
Niiden on toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle viipymättä sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [neljän vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. 
Niiden on toimitettava nämä säännökset 
kirjallisina komissiolle viipymättä sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Tarvittavien jäsenvaltioiden hallintorakenteiden muutosten suuruuteen nähden komissio on 
antanut aivan liian vähän aikaa direktiivin säännösten täytäntöönpanoon.
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Tarkistus 149
Liite I A (uusi)

16 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetut palvelut

Liite I A
LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

Tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Kiinteistöpalvelut
Vuokraus/leasing-palvelut ilman operaattoreita
Muut liiketoimintaan liittyvät palvelut
Mainospalvelut
Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut
Liikkeenjohdon konsulttipalvelut 
Liikkeenjohdon konsulttipalveluihin liittyvät palvelut
Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 
Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät 
palvelut
Kalastukseen liittyvät palvelut
Kaivosteollisuuteen liittyvät palvelut
Valmistukseen liittyvät palvelut
Energianjakeluun liittyvät palvelut
Työn ja työvoiman välityspalvelut 
Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut 
Liitännäiset tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut
Huolto- ja korjauspalvelut (eivät käsitä merialuksia, 
lentokoneita tai muita kuljetusvälineitä)
Rakennusten puhtaanapitopalvelut
Valokuvauspalvelut
Pakkauspalvelut
Julkaisu- ja painamispalvelut
Kokouspalvelut

Perustelu

Liitteissä esitetyt luettelot ovat ohjeellisia, ja niillä pyritään selventämään direktiivin 
soveltamisalaa.

Tarkistus 150
Liite I B (uusi)

16 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetut palvelut
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Liite I B
RAKENNUS- JA INSINÖÖRIPALVELUT 
Rakennuksiin liittyvä yleinen rakennustyö

Maa- ja vesirakennusalan yleinen rakennustyö

Asennus- ja kokoonpanotyö

Rakennusten viimeistelytyö

JAKELUPALVELUT
Välityspalvelut
Tukkukauppapalvelut
Vähittäiskauppapalvelut
Franchising-palvelut

Perustelu

Liitteissä esitetyt luettelot ovat ohjeellisia, ja niillä pyritään selventämään direktiivin 
soveltamisalaa.

Tarkistus 151
Liite I C (uusi)

17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palvelut
Liite I C
YMPÄRISTÖPALVELUT

Jätevesipalvelut
Jätehuoltopalvelut
Puhtaanapito ja vastaavat palvelut

MATKAILUPALVELUT
Hotelli- ja ravintolapalvelut
Matkatoimisto- ja 
matkanjärjestäjäpalvelut

VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA 
URHEILUPALVELUT
Urheilupalvelut ja muut 
virkistyspalvelut
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Perustelu

Liitteissä esitetyt luettelot ovat ohjeellisia, ja niillä pyritään selventämään direktiivin 
soveltamisalaa.
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta järjesti 11. marraskuuta 2004 julkisen 
kuulemistilaisuuden, joka koski ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
palveluista sisämarkkinoilla. Vaikka kaikki osapuolet olivatkin yhtä mieltä siitä, että 
palveluiden sisämarkkinoiden avaamista on jatkettava, mielipiteet tähän käytettävistä 
välineistä poikkesivat hyvin paljon toisistaan. Suurin osa osallistujista esittelijä mukaan lukien 
vastusti tarpeetonta protektionismia. Samalla osallistujat tukivat kuitenkin korkeita laatu- ja 
suojavaatimuksia etenkin sosiaalisella sektorilla sekä ympäristön- ja kuluttajansuojaan liittyen 
syrjimättömän kilpailun takaamiseksi.

Julkisessa kuulemistilaisuudessa kävi selväksi, että ehdotus ulottuu huomattavasti esitettyä 
tavoitetta laajemmalle. Nykyisessä muodossaan ehdotus jättää monia kysymyksiä avoimiksi 
ja johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen.

Esittelijä esitti 21. joulukuuta 2004 työasiakirjan, jossa määriteltiin seuraavia ongelma-alueita: 
soveltamisala, alkuperämaaperiaate sekä yhteisön säännöstön valvonta ja noudattaminen. 
Esittelijä katsoo, että näillä aloilla tarvitaan perinpohjaisempia muutoksia laajan 
yksimielisyyden saavuttamiseksi. 

Avoimuuden ja yhteistyön parantamiseksi luotiin tilapäisen työryhmän perustamisen avulla 
Euroopan parlamentille uusi työmenetelmä. Esittelijän johdolla kokoontuivat säännöllisesti 
sisämarkkinavaliokunnan jäsenet ja eritoten varjoesittelijät, lausuntojen valmistelijat ja 
lausunnon antavien valiokuntien varjovalmistelijat. Kokousten avulla voitiin käsitellä 
lähemmin muita sellaisia ehdotuksen yksityiskohtia, joita ei ehditty käsitellä valiokunnan 
normaaleissa kokouksissa. Neuvoston puheenjohtajavaltio, komissio sekä talous- ja 
sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat myös käyttäneet hyväksi mahdollisuuden esittää 
ehdotusta koskeva kantansa työryhmässä. Esittelijän tiedottaminen takaisin valiokunnalle oli 
julkista, minkä avulla voitiin välttää vaikutelma suljettujen ovien takana tapahtuvasta 
työprosessissa. 

Komissaari McCreevy ilmoitti Euroopan parlamentin täysistunnossa selvästi, että komissio ei 
esitä uutta ehdotusta. Lisäksi hän totesi, että komission toiveena on seurata 
yhteispäätösmenettelyn kulkua lojaalisti ja kunnioittaa Euroopan parlamentin etuoikeuksia. 

Toinen hyvä esimerkki yhteistyöstä ja avoimuudesta Euroopan parlamentissa oli 
mietintöluonnoksen ensimmäisen osan laatiminen, millä pyrittiin yksinkertaistamaan ja 
syventämään keskustelua sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa sekä esittämään 
ratkaisuehdotuksia kahteen kiistanalaisimpaan kysymykseen. Mainitussa mietintöluonnoksen 
ensimmäisessä osassa, joka esiteltiin asiasta vastaavassa valiokunnassa 19. huhtikuuta 2005, 
esitettiin ensimmäinen tarkistusten joukko komission ehdotuksen kiistellyimpiin osiin, jotka 
koskevat soveltamisalaa ja alkuperämaaperiaatetta. 

Tässä asiakirjassa on mietintöluonnoksen ensimmäisen osan konsolidoitu versio sekä 
tarkistukset komission ehdotuksen koko tekstiin.
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II. Direktiivin tarkistuksen keskeisiä näkökohtia

1. Direktiivin soveltamisala

Direktiivin soveltamisalan on oltava selvä ja yksiselitteinen. Tämä parantaa oikeusvarmuutta. 
Monille palveluiden tarjoajille on epäselvää, kuuluvatko heidän tarjoamansa palvelut käsillä 
olevan direktiivin soveltamisalaan vai eivät. Lisäksi on tehtävä selvä ero käsillä olevan 
direktiivin alaisuuteen kuuluvien palveluiden ja yleishyödyllisten palveluiden välillä, joita 
käsitellään erikseen laadittavalla puitedirektiivillä. Oikeusvarmuus edellyttää myös selvän 
rajan tekemistä sellaisten palveluiden välillä, joita koskevat jo nyt tai tulevaisuudessa 
alakohtaiset – esimerkkinä säännellyt ammatit, joita koskee ammattipätevyyksien 
tunnustamista koskeva direktiivi (KOM(2002)0119).

a) "Palvelun" määritelmä

Yleisesti direktiivin soveltamisalaan kuuluvien palveluiden erottaminen yleishyödyllisistä 
palveluista on suuri ongelma. Palvelumarkkinoiden avaamisen yhteydessä on nimenomaisesti 
säilytettävä nykyiset yleishyödylliset palvelut, joille Euroopan sosiaalinen malli perustuu. 
Siksi direktiivin soveltamisala on ehdottomasti rajattava täysin yksiselitteisesti. 

Komissio on sitoutunut esittämään vuoden 2005 loppuun mennessä kertomuksen 
yleishyödyllisiä palveluita koskevan puitelain toteutettavuudesta ja tarpeellisuudesta1. Niin 
kauan kuin näille palveluille ei ole vielä mitään selvää yhteisön kehystä – johon viitataan 
myös perustuslakiluonnoksen III-6 artiklassa – on järkevää jättää ne direktiiviluonnoksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Usein on ehdotettu rajan vetämistä yksittäisiä aloja koskevan negatiivisen tai positiivisen 
luettelon laatimisen avulla. Esittelijä ei pidä tätä mahdollisena. Mekaanisen luettelon 
tekeminen tällä hetkellä direktiivin soveltamisalaan tai sen ulkopuolelle kuuluvista palveluista 
on väärä menettelytapa, eikä se sovellu niin innovatiiviselle alalla kuin palveluala on. 

Valitettavasti ei voida myöskään esittää selvää eurooppalaista yleishyödyllisten palveluiden 
määritelmää. Määrittelyvalta on jäsenvaltioilla. Perustamissopimuksessa tunnustetaan kyllä 
yleishyödyllisten palveluiden merkitys EU:lle, mutta toissijaisuusperiaatteen vuoksi siinä 
kuitenkin pidättäydytään määritelmän esittämisestä (EY:n perustamissopimuksen 16 artikla ja 
86 artiklan 2 kohta). 

Siksi esittelijä pitää sopivana sellaisten perusteiden soveltamista, joilla toisaalta luonnehditaan 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia palveluita (kaupalliset tai muut korvauksesta 
tarjottavat palvelut, jotka tarjotaan vakiintuneiden kannattavuuden vaatimusten mukaisesti). 
Toisaalta on sovellettava perusteita, jotka määrittävät yleishyödylliset palvelut ja perustelevat 
siksi jättämisen tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä ehdottaa myös, että 
erotetaan selvemmin toisistaan taloudelliset palvelut, jotka voivat koskea yleistä etua, ja 
kaupalliset palvelut, joiden perusteet ovat puhtaasti taloudellisia.

  
1 Katso komission tiedonanto, 12.5.2004, KOM(2004)0374.
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Tässä mietinnössä yritetään tarkentaa perusteita, jotka on jo mainittu yleishyödyllisiä 
palveluita koskevassa komission valkoisessa kirjassa1.

b) Sulkeminen soveltamisalan ulkopuolelle

Terveydenhuoltoala on suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jotta 
vältettäisiin ristiriita EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 5 kohdan mukaisen 
toissijaisuusperiaatteeseen pohjautuvan toimivallan jakamisen kanssa. 

Koska direktiiviehdotus menee päällekkäin työlainsäädäntöön kuuluvien määräysten kanssa, 
mistä esimerkkinä on työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi, olisi selvennettävä, että 
käsillä oleva direktiivi ei rajoita yleisen työoikeuden, paikallisten tai kansallisten 
työehtosopimusten eikä muihin työehtoihin sovellettavien lakien soveltamista. Vastaava 
muutos on tehtävä 1 artiklaan, koska johdanto-osan 58 kappaleen mukainen "varsinaisten 
työoikeuteen kuuluvien kysymysten" jättäminen käsittelyn ulkopuolelle ei ole riittävä. 

2. Direktiivin johdonmukaisuus yhteisön nykyisen ja tulevan lainsäädännön kanssa

Koska palveludirektiivin nykyisessä muodossa ehdotetaan horisontaalista menettelyä 
lukuisten erilaisten palveluiden yhteydessä, monet toimet kuuluvat vääjäämättä sen 
soveltamisalaan, vaikka niitä käsiteltäisiinkin jo alakohtaisilla toimilla. Asiantuntijoiden 
kuuleminen, joka järjestettiin 11.11.2004, sekä erilaiset kokoukset ovat osoittaneet, että tällä 
hetkellä on epäselvää, mikä on ehdotuksen suhde olemassa olevaan kansainväliseen ja EU:n 
lainsäädäntöön sekä EU:n lainsäädäntöhankkeisiin. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita EU:n 
työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi, Rooma I -yleissopimus Rooma II 
-asetusluonnos, ammattipätevyyksien tunnustamista koskeva direktiiviehdotus sekä julkisia 
tarjouskilpailuja koskeva direktiivi 2004/18/EY (vastaavat selvitykset ilmenevät 21.12.2004 
julkaistusta työasiakirjasta).

3. Alkuperämaaperiaatteen käyttöönotto

Olennainen ehdotetun direktiivin kohta on niin kutsutun alkuperämaaperiaatteen käyttöönotto 
(16 artikla), jonka mukaan palveluiden tarjoajiin sovelletaan vain niiden kotimaan 
määräyksiä. Alkuperämaa vastaa palveluiden tarjoajan ja sen tarjoamien palveluiden 
valvonnasta myös silloin, kun palveluiden vastaanottaja saa ne jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa. Poikkeuksia alkuperämaaperiaatteeseen sallitaan ensisijaisesti silloin, kun 
yhteisön tasolla on jo alakohtaisia yhtenäistämistoimia.

Tässä yhteydessä on todettava, että "alkuperämaaperiaate", jota komissio ei aseta 
kyseenalaiseksi tai käsittele missään perusteluluonnoksensa kohdassa, ei itse asiassa ole 
itsenäinen periaate, vaan se on yksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kehittämistä 
oikeuskäytännöistä sisämarkkinoilla. Alkuperämaaperiaatetta ei mainita nimenomaisesti 
perustamissopimuksissa, eikä kyse ole perustamissopimukset ohittavasta oikeusperiaatteesta, 

  
1 Katso komission tiedonanto 12.5.2004, KOM(2004)0374, liite 1: "Termiä yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut käytetään perustamissopimuksen 16 artiklassa ja 86 artiklan 2 kohdassa. Sitä ei ole määritelty 
perustamissopimuksessa eikä johdetussa oikeudessa. Yhteisön käytännössä vallitsee kuitenkin laaja 
yksimielisyys siitä, että termillä tarkoitetaan sellaisia luonteeltaan taloudellisia palveluja, joihin jäsenvaltiot tai 
yhteisö soveltavat erityisiä julkisen palvelun velvoitteita niiden yleishyödyllisyyden perusteella."
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jota on noudatettava yhteisön oikeudessa. Siksi direktiiviluonnoksen 16 artiklan sanamuoto on 
harhaanjohtava. Lisäksi tämän "periaatteen" ja perustamissopimuksen 50 artiklan 
(perustuslakisopimuksen III-145 art.) välillä on räikeä ristiriita. Alkuperämaaperiaatteen 
mukaan – sellaisena kuin se on määriteltynä komission ehdotuksessa – missä tahansa 
unionimaassa palveluita tarjoavan yrityksen on noudatettava ainoastaan alkuperämaansa 
lainsäädäntöä eikä muiden maiden, mahdollisesti tiukempia kansallisia säännöksiä. Kuitenkin 
perustamissopimuksen 50 artiklassa korostetaan, että palvelun tarjoajalla on oikeus samoihin 
edellytyksiin, jotka kyseinen valtio asettaa omille kansalaisilleen. On ilmiselvää, että 
alkuperämaaperiaate rikkoo perussopimuksissa vahvistettua tasavertaisten 
toimintaedellytysten periaatetta. Alkuperämaaperiaate on myös täysin vastoin Euroopan 
yhdentymisen henkeä, joka perustuu jäsenvaltioiden säännösten koordinointiin, mitä 
perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdassa painotetaan.

Siksi esittelijä ehdottaa alkuperämaaperiaatteen korvaamista vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteella, joka pohjautuu ajatukseen "vastaavuudesta". Yhteisöjen tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti vastaanottajajäsenvaltion lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset eivät voi olla päällekkäisiä vastaavien, alkuperämaassa jo täytettyjen vaatimusten 
kanssa.

Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa esitettiin myös muita huomautuksia 
alkuperämaaperiaatteen ottamista yleensä palveluja koskevaan direktiiviin. Vastaväitteet on 
esitetty yksityiskohtaisesti 21.12.2004 päivätyssä työasiakirjassa.

4. Keskitetyn asiointipisteen perustaminen

Esittelijä pitää erityisen myönteisenä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista ja 
erityisesti keskitetyn asiointipisteen perustamista, sillä se hyödyttää pääasiassa pk-yrityksiä. 
Esittelijä katsoo, että keskitetty asiointipiste olisi otettava käyttöön molempien perustavien 
vapauksien yhteydessä.

Palveluiden vapaan tarjonnan tapauksessa keskitetyn asiointipisteen on huolehdittava 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanosta uudessa 16 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Ongelmatapauksia varten ei ole yhtenäistä toimintatapaa, jotta 
voitaisiin arvioida suojatasojen vastaavuutta, eikä myöskään ole olemassa sovittua järjestelyä, 
jonka ansiosta palveluntarjoajat voisivat valittaa päätöksistä, joilla heiltä kielletään 
palveluiden tarjoaminen kansallisilla markkinoilla. Keskitetty asiointipiste saattaisi 
palveluiden tapauksessa parantaa vastavuoroista tunnustamista käytännössä. 
Palveluntarjoajille on myös annettava mahdollisuus kirjoittautua keskitettyyn 
asiointipisteeseen tilapäisesti siten, että kirjoittautuminen tulee automaattisesti voimaan, 
sähköistä välinettä käyttäen.

Kirjoittautumisen ansiosta rajojen yli palveluita tarjoavaan yritykseen voidaan soveltaa 
samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin vastaanottajajäsenvaltion kansalaisiin ja etenkin 
vastaanottajajäsenvaltiossa voimassa olevia käytännesääntöjä. Vastaanottajajäsenvaltio saa 
myös asianmukaisesti tiedon palvelujen tarjonnasta voidakseen varmistaa tarjottujen 
palveluiden laadun ja tarjota palvelujen vastaanottajille mahdollisuus valittaa keskitetyn 
asiointipisteen välityksellä.
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