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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst 
esile paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud 
asjaomastele osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab 
neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade 
nõusolek.
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1 ELT C...,..., lk.....
2 ELT C...,..., lk....
3 ELT C...,..., lk....

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv teenuste kohta siseturul
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (10003/2006 – C6-0000/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2004))2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2006)0160)3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele 
(A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 30



PE 376.648v02-00 6/20 PR\629484ET.doc

ET

(30) Teenuste osutamise valdkonda 
reguleerib juba märkimisväärne hulk 
ühenduse õigusakte. Käesolev direktiiv 
rajaneb ühenduse acquis'l ning täiendab 
seda. Direktiivi ja muude ühenduse 
õigusaktide vahelised vastuolud on 
kindlaks tehtud ja neid käsitletakse 
direktiivis, sealhulgas erandite abil. Tuleb 
siiski reguleerida mis tahes allesjäänud ja 
erandlikke juhtumeid, mille puhul 
direktiivi sätted ja muude ühenduse 
õigusaktide sätted on vastuolus. Sellise 
vastuolu esinemine tuleks kindlaks 
määrata kooskõlas asutamisõigust ja 
teenuste vaba liikumist käsitlevate 
asutamislepingu sätetega.

välja jäetud

Selgitus

Kuna nõukogu tekst ei lisa artikli 3 sätetele midagi olulist ja selleks, et vältida õiguslikku 
ebakindlust, tuleb see põhjendus välja jätta.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõiked 6 ja 7

6. Käesolev direktiiv ei mõjuta tööõigust, 
s.t töölevõtu- ja töötingimusi, sh 
töötervishoidu ja tööohutust, ning
tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid 
käsitlevaid õigusnorme ja lepingusätteid, 
mida liikmesriigid kohaldavad vastavalt 
ühenduse õigust austavatele siseriiklikele 
õigusaktidele. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
samuti sotsiaalkindlustust käsitlevaid 
liikmesriikide õigusakte.

6. Käesolev direktiiv ei mõjuta tööõigust, 
s.t töölevõtu- ja töötingimusi, sh 
töötervishoidu ja tööohutust, ning 
tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid 
käsitlevaid õigusnorme ja lepingusätteid, 
mida liikmesriigid kohaldavad vastavalt 
ühenduse õigusele ning siseriiklikule 
seadusele ja tavale. Käesolev direktiiv ei 
mõjuta samuti sotsiaalkindlustust 
käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.
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7. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikides ja ühenduse õiguses 
tunnustatud põhiõiguste teostamist. Samuti
ei mõjuta see õigust pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 
rakendada ning õigust osaleda 
töövõitlusalases tegevuses vastavalt 
ühenduse õigust austavatele siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

7. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikides ja ühenduse õiguses 
tunnustatud põhiõiguste teostamist. Samuti 
ei mõjuta see õigust pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 
rakendada, ega õigust osaleda 
töövõitlusalases tegevuses vastavalt 
ühenduse õigusele ning siseriiklikule 
seadusele ja tavale, eelkõige seoses 
liikmesriikides tööturu osapoolte vahelisi 
suhteid reguleerivate eeskirjadega. 

Selgitus

Muudatusettepanekus, milles käsitletakse artikli 1 lõikeid 6 ja 7, järgitakse komisjoni 
muudetud ettepanekuga loodud struktuuri (tööõigust käsitletakse lõikes 6 ja põhiõigusi lõikes 
7), mille nõukogu ühisesse seisukohta üle võttis. Sellele vaatamata on võimalikult laialdase 
toetuse saavutamiseks Euroopa Liidu kodanike hulgas tarvis teha mõned täpsustused.
Põhimõtteliselt lepitakse siinjuures asjaoluga, et põhiõiguste hartale viidatakse ainult 
põhjenduses 15, kuid seda tingimusel, et artikli 1 sõnastusse võetakse täpsel kujul üle 
põhiõiguste harta artikli 28 tekstis kasutatud väljendid. Lisaks sellele tuleb kooskõlas EÜ
asutamislepingu artikli 126 lõikega 2 pöörata erilist tähelepanu siseriiklikule seadusele ja 
tavale, eelkõige seoses tööturu osapoolte vaheliste suhetega liikmesriikides.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõike 2 punkt a

a) mittemajanduslikel kaalutlustel 
osutatavad üldhuviteenused;

a) üldhuviteenused;

Selgitus

Muudatusettepanekuga korratakse osaliselt parlamendi esimese lugemise seisukohta. Näib, et 
selles küsimuses tähendab kokkulepe nõukoguga seda, et kasutatakse komisjoni muudetud 
ettepaneku sõnastust.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 2 punkt j
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j) sotsiaalteenused, mis on seotud 
sotsiaalkorterite, lastehoolduse ning
püsivalt või ajutiselt puudustkannatavate 
perede ja isikute toetamisega ning mida 
osutavad riik või riigi volitatud 
teenuseosutajad või riigi tunnustatud
heategevusorganisatsioonid; 

j) sotsiaalteenused, mis on seotud 
sotsiaalkorteritega, lastehooldusega,
püsivalt või ajutiselt puudustkannatavate 
perede ja isikute toetamisega ning 
õigusaktidest tulenevate ja täiendavate 
sotsiaalse kaitse süsteemidega, mis 
pakuvad kaitset põhiliste eluriskide puhul, 
ning mida osutavad riik või riigi volitatud 
või tunnustatud teenuseosutajad või 
heategevusorganisatsioonid;

Selgitus

Ehkki muudatusettepanekus lähtutakse nõukogu välja pakutud tekstist, mille puhul on tagatud 
sotsiaalteenuste täpsem õiguslik määratlemine ja seega suurem õiguskindlus, võetakse 
siinjuures arvesse hiljuti komisjonis vastu võetud teatist üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
kohta (KOM (2006) 177 lõplik). Muudatusettepanekuga ei püüta ennetada käimasolevate 
arutelude tulemusi ega nende suhtes seisukohta võtta. Otsuse selle kohta, mil viisil seda 
protsessi jätkata, teeb komisjon, kes kujundab välja asjakohase lähenemisviisi, otsustades, kas 
on vaja esitada eraldi õigusakti ettepanekut ning kas see oleks juriidiliselt võimalik.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 3

Suhe ühenduse õiguse muude sätetega Suhe ühenduse õiguse muude sätetega

1. Kui käesoleva direktiivi sätted lähevad 
vastuollu ühenduse mõne muu õigusaktiga, 
mis reguleerib teatavates sektorites või 
teatavatel kutsealadel teenuste osutamise 
valdkonnale juurdepääsu või selles 
valdkonnas tegutsemise konkreetseid 
aspekte, on muude ühenduse õigusaktide 
sätted ülimuslikud ning neid kohaldatakse 
asjaomaste sektorite ja kutsealade puhul.
Sellised õigusaktid on:

1. Kui käesoleva direktiivi sätted lähevad 
vastuollu ühenduse mõne muu õigusaktiga, 
mis reguleerib teatavates sektorites või 
teatavatel kutsealadel teenuste osutamise 
valdkonnale juurdepääsu või selles 
valdkonnas tegutsemise konkreetseid 
aspekte, on muude ühenduse õigusaktide 
sätted ülimuslikud ning neid kohaldatakse 
asjaomaste sektorite ja kutsealade puhul.
Sellised õigusaktid on eelkõige:

a) direktiiv 96/71/EÜ; a) direktiiv 96/71/EÜ;

b) määrus (EMÜ) nr 1408/71; b) määrus (EMÜ) nr 1408/71;

c) nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiiv 89/552/EMÜ
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta;

c) nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiiv 89/552/EMÜ
teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta;

d) direktiiv 2005/36/EÜ. d) direktiiv 2005/36/EÜ.
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2. Käesolev direktiiv ei puuduta 
rahvusvahelise eraõiguse norme, eelkõige 
lepinguliste ja lepinguväliste kohustuste 
suhtes kohaldatavat õigust reguleerivaid 
eeskirju, sealhulgas eeskirju, millega 
tagatakse tarbijate kaitse nende liikmesriigis
kehtivates tarbijakaitsealastes õigusaktides 
sätestatud eeskirjadega.

2. Käesolev direktiiv ei puuduta 
rahvusvahelise eraõiguse norme, eelkõige 
lepinguliste ja lepinguväliste kohustuste 
suhtes kohaldatavat õigust reguleerivaid 
eeskirju, sealhulgas eeskirju, millega 
tagatakse tarbijate kaitse nende liikmesriigis 
kehtivates tarbijakaitsealastes õigusaktides 
sätestatud eeskirjadega.

2 a. Käesolev direktiiv ei võta tarbijalt 
kaitset, mis on kooskõlas ühenduse 
õigusega tagatud vastavas liikmesriigis 
kehtivate tarbijakaitsealaste 
õigusaktidega. 

3. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi sätteid kooskõlas asutamisõigust 
ja teenuste vaba liikumist käsitlevate 
asutamislepingu sätetega.

3. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi sätteid kooskõlas asutamisõigust 
ja teenuste vaba liikumist käsitlevate 
asutamislepingu sätetega.

Selgitus

Muudatusettepanekus, milles käsitletakse artiklit 3, lähtutakse nõukogu välja pakutud tekstist.
Lisaks püütakse kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 153 lõikega 5 hoida habrast tasakaalu, 
mille parlament esimesel lugemisel saavutas.

Muudatusettepanek 6
Artikkel 28

Vastastikune abi – üldised kohustused
Vastastikune abi – üldised kohustused

1. Liikmesriigid osutavad üksteisele 
vastastikust abi ja võtavad kõik meetmed 
liikmesriikidevaheliseks tõhusaks 
koostööks, et tagada teenuseosutajate ja 
nende poolt osutatavate teenuste 
järelevalve. 

1. Liikmesriigid osutavad üksteisele 
vastastikust abi ja võtavad kõik meetmed 
liikmesriikidevaheliseks tõhusaks 
koostööks, et tagada teenuseosutajate ja 
nende poolt osutatavate teenuste 
järelevalve.

2. Käesoleva peatüki rakendamiseks 
nimetavad liikmesriigid ühe koostööpunkti 
või mitu koostööpunkti, mille 
kontaktandmed edastatakse teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon 
avaldab koostööpunktide loetelu ja 
ajakohastab seda regulaarselt.

2. Käesoleva peatüki rakendamiseks 
nimetavad liikmesriigid ühe koostööpunkti 
või mitu koostööpunkti, mille 
kontaktandmed edastatakse teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon 
avaldab koostööpunktide loetelu ja 
ajakohastab seda regulaarselt.
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3. Käesoleva peatüki alusel esitatud 
teabenõuded ja taotlused kontrollimiste, 
inspekteerimiste ja uurimiste läbiviimiseks 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud, 
teatades eelkõige taotluse põhjuse.
Kõnealust teavet kasutatakse üksnes sel 
eesmärgil, milleks seda taotleti.

3. Käesoleva peatüki alusel esitatud 
teabenõuded ja taotlused kontrollimiste, 
inspekteerimiste ja uurimiste läbiviimiseks 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud, 
teatades eelkõige taotluse põhjuse.
Kõnealust teavet kasutatakse üksnes sel 
eesmärgil, milleks seda taotleti.

4. Teise liikmesriigi pädevalt asutuselt 
saabunud abitaotluse korral tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse kohaselt. 

4. Teise liikmesriigi pädevalt asutuselt 
saabunud abitaotluse korral tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks.

5. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste, 
inspekteerimiste või uurimiste läbiviimisel 
teavitab asjaomane liikmesriik kiiresti teavet 
taotlenud liikmesriiki eesmärgiga leida 
lahendus. 

5. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste, 
inspekteerimiste või uurimiste läbiviimisel 
teavitab asjaomane liikmesriik kiiresti teavet 
taotlenud liikmesriiki eesmärgiga leida 
lahendus.

6. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni esitatud 
teabenõuetele elektrooniliste sidevahendite 
abil ja võimalikult lühikese perioodi 
jooksul.

6. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni esitatud 
teabenõuetele elektrooniliste sidevahendite 
abil ja võimalikult lühikese perioodi 
jooksul.

7. Liikmesriigid tagavad, et registritest, 
millesse teenuseosutajad on kantud ja 
millest kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused võivad teha päringuid, saavad 
samadel tingimustel teha päringuid ka teiste 
liikmesriikide samaväärsed pädevad 
asutused.

7. Liikmesriigid tagavad, et registritest, 
millesse teenuseosutajad on kantud ja 
millest kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused võivad teha päringuid, saavad 
samadel tingimustel teha päringuid ka teiste 
liikmesriikide samaväärsed pädevad 
asutused.

8. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
teabe juhtudel, kui teised liikmesriigid ei 
täida oma vastastikuse abi kohustusi.
Vajaduse korral võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 
asutamislepingu artiklis 226 sätestatud 
menetlused, et asjaomased liikmesriigid 
täidaksid oma vastastikuse abi kohustusi.
Komisjon teavitab korrapäraselt liikmesriike 
vastastikuse abi sätete toimimisest.

8. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
teabe juhtudel, kui teised liikmesriigid ei 
täida oma vastastikuse abi kohustusi.
Vajaduse korral võtab komisjon 
asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 
asutamislepingu artiklis 226 sätestatud 
menetlused, et asjaomased liikmesriigid 
täidaksid oma vastastikuse abi kohustusi.
Komisjon teavitab korrapäraselt liikmesriike 
vastastikuse abi sätete toimimisest.

Selgitus
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Suurema selguse ja õiguskindluse saavutamiseks jäetakse selle muudatusettepanekuga lõikest 
4 välja viide kohaldatavale siseriiklikule õigusele. Esiteks ei tohiks seda teemat käsitleda 
üldsätete artiklis, milles vaadeldakse peaasjalikult liikmesriikide üldisi kohustusi vastastikuse 
abi andmisel, mitte kohaldatavat õigust. Lisaks sellele pole lõike 4 sõnastus piisavalt selge, et 
oleks võimalik kindlaks määrata, millist siseriikliku õigust tuleks kohaldada. Väljendi 
"siseriikliku õiguse kohaselt" puhul on võimalik, et viidatakse ainult asutamiskoha 
liikmesriigi õigusele. Muudatusettepanekuga püütakse vältida võimalust mõista teksti nii, et 
järelevalve teenuseosutaja tegevuse üle peab olema kooskõlas üksnes asutamiskoha 
liikmesriigi õigusega.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 29

Vastastikune abi – asutamiskoha 
liikmesriigi üldised kohustused

Vastastikune abi – asutamiskoha 
liikmesriigi üldised kohustused

1. Teises liikmesriigis teenuseid osutavate 
teenuseosutajate puhul annab asutamiskoha 
liikmesriik teise liikmesriigi taotlusel teavet 
oma territooriumil asutatud 
teenuseosutajate kohta ning kinnitab 
eelkõige, et teenuseosutaja on tema 
territooriumil asutatud ja temale 
teadaolevalt ei tegutse ebaseaduslikult.

1. Teises liikmesriigis teenuseid osutavate 
teenuseosutajate puhul annab asutamiskoha 
liikmesriik teise liikmesriigi taotlusel teavet 
oma territooriumil asutatud 
teenuseosutajate kohta ning kinnitab 
eelkõige, et teenuseosutaja on tema 
territooriumil asutatud ja temale 
teadaolevalt ei tegutse ebaseaduslikult.

2. Asutamiskoha liikmesriik viib läbi teise 
liikmesriigi poolt taotletud kontrollimised, 
inspekteerimised ja uurimised ning teavitab 
taotlevat liikmesriiki kontrollimiste, 
inspekteerimiste ja uurimiste tulemustest 
ning vajadusel võetud meetmetest. Seda 
tehes tegutsevad pädevad asutused neile 
nende liikmesriigis antud volituste piires.
Pädevad asutused võivad otsustada, 
millised meetmed on igal üksikul juhul 
kõige asjakohasemad, et täita teise 
liikmesriigi taotlus.

2. Asutamiskoha liikmesriik viib läbi teise 
liikmesriigi poolt taotletud kontrollimised, 
inspekteerimised ja uurimised ning teavitab 
taotlevat liikmesriiki kontrollimiste, 
inspekteerimiste ja uurimiste tulemustest 
ning vajadusel võetud meetmetest. Seda 
tehes tegutsevad pädevad asutused neile 
nende liikmesriigis antud volituste piires.
Pädevad asutused võivad otsustada, 
millised meetmed on igal üksikul juhul 
kõige asjakohasemad, et täita teise 
liikmesriigi taotlus.
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3. Saanud teadlikuks tema territooriumil 
asutatud teenuseosutaja, kes osutab 
teenuseid teistes liikmesriikides, poolt toime 
pandud konkreetsest tegevusest, mis 
liikmesriigile teadaolevalt võib põhjustada 
tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele 
või keskkonnale, teavitab asutamiskoha 
liikmesriik sellest võimalikult kiiresti kõiki 
teisi liikmesriike ja komisjoni.

3. Saanud teadlikuks oma territooriumil 
asutatud teenuseosutaja poolt, kes osutab 
teenuseid teistes liikmesriikides, toime 
pandud ebaseaduslikust teost, mis on 
seotud teenuste osutamisega, või mis 
tahes konkreetsest tegevusest, mis 
liikmesriigile teadaolevalt võib põhjustada 
tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele 
või keskkonnale, teavitab asutamiskoha 
liikmesriik sellest võimalikult kiiresti kõiki 
teisi liikmesriike ja komisjoni.

Selgitus

Asutamiskoha liikmesriik, peab kindlasti teatama teistele liikmesriikidele mis tahes 
konkreetsest tegevusest, mille tema territooriumil asutatud teenuseosutaja on toime pannud, 
põhjustades tõsist kahju inimeste tervisele või ohutusele või keskkonnale. Lisaks korratakse 
muudatusettepanekuga osaliselt parlamendi esimese lugemise seisukohta, võttes arvesse 
võimalikke muid teenuseosutaja ebaseaduslikke tegusid, eelkõige töö deklareerimata jätmist 
ja palgatöötajate sunniviisilist muutmist füüsilisest isikust ettevõtjaks. 

Muudatusettepanek 8
Artikkel 30

Asutamiskoha liikmesriigi teostatav 
järelevalve teenuseosutaja ajutisel 

siirdumisel teise liikmesriiki

Asutamiskoha liikmesriigi teostatav 
järelevalve teenuseosutaja ajutisel 

siirdumisel teise liikmesriiki

1. Artikli 31 lõikega 1 hõlmamata 
juhtudel tagab asutamiskoha liikmesriik, 
et tema nõuete järgimist kontrollitakse 
kooskõlas tema siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud järelevalveõigusega, eelkõige 
järelevalvemeetmete rakendamise teel 
teenuseosutaja asutamiskohas.

1. Asutamiskoha liikmesriik vastutab oma 
territooriumil järelevalve eest 
teenuseosutaja üle, eelkõige 
järelevalvemeetmete rakendamise teel 
teenuseosutaja asutamiskohas.

2. Asutamiskoha liikmesriik ei või keelduda 
järelevalve- või rakendusmeetmete 
võtmisest oma territooriumil põhjendusel, 
et teenust osutati või teenus põhjustas 
kahju teises liikmesriigis.

2. Asutamiskoha liikmesriik ei või keelduda 
järelevalve- või rakendusmeetmete 
võtmisest oma territooriumil põhjendusel, 
et teenust osutati või teenus põhjustas 
kahju teises liikmesriigis.
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3. Lõikes 1 sätestatud kohustus ei hõlma 
asutamiskoha liikmesriigi kohustust viia 
läbi tegelikke kontrollimisi ja 
inspekteerimisi selle liikmesriigi 
territooriumil, kus teenust osutatakse.
Selliseid kontrollimisi ja inspekteerimisi 
tuleb teostada asutamiskoha liikmesriigi 
ametiasutuste taotlusel nende 
liikmesriikide ametiasutuste poolt, kus 
teenuseosutaja ajutiselt tegutseb, vastavalt 
artiklile 31.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanekute puhul halduskoostööd käsitleva peatüki kohta järgitakse nõukogu välja 
pakutud struktuuri, mis võimaldab selgelt eristada asutamiskoha liikmesriigi ülesandeid ja 
kohustusi selle liikmesriigi ülesannetest ja kohustustest, kus teenust osutatakse. Lisaks 
korratakse muudatusettepanekuga parlamendi esimese lugemise seisukohta. Seega vastutab 
asutamiskoha liikmesriik parlamendi seisukoha kohaselt oma territooriumil järelevalve eest 
teenuseosutaja üle ega või keelduda meetmete võtmisest põhjendusel, et teenust osutati mõnes 
teises liikmesriigis.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 31

Teenuse osutamise kohaks oleva 
liikmesriigi teostatav järelevalve

teenuseosutaja teise liikmesriiki ajutise 
siirdumise korral

Järelevalve, mida teostab liikmesriik, kus 
teenust osutatakse, teenuseosutaja teise 

liikmesriiki ajutise siirdumise korral

1. Seoses siseriiklike nõuetega, mida võib 
kehtestada artiklite 16 või 17 alusel, 
vastutab teenuse osutamise kohaks olev 
liikmesriik teenuseosutaja tegevuse 
järelevalve eest oma territooriumil.
Kooskõlas ühenduse õigusega tegutseb 
teenuse osutamise kohaks olev liikmesriik 
järgmiselt:

1. Liikmesriik, kus teenust osutatakse, 
vastutab teenuseosutaja tegevuse 
järelevalve eest oma territooriumil. 
Kooskõlas ühenduse õigusega tegutseb 
liikmesriik, kus teenust osutatakse,
järgmiselt:

a) võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, 
et teenuseosutajad järgivad teenuste 
osutamise valdkonnale juurdepääsul ja 
selles valdkonnas tegutsemisel kõnealuseid
nõudeid;

a) võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, 
et teenuseosutajad järgivad teenuste 
osutamise valdkonnale juurdepääsul ja 
selles valdkonnas tegutsemisel 
asjakohaseid nõudeid;
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b) viib läbi kontrollimised, inspekteerimised 
ja uurimised, mis on vajalikud järelevalveks 
osutatava teenuse üle.

b) viib läbi kontrollimised, inspekteerimised 
ja uurimised, mis on vajalikud järelevalveks 
osutatava teenuse üle, sealhulgas need, 
mille teostamist nõuab asutamiskoha 
liikmesriik.

2. Muude kui lõikes 1 osutatud nõuete 
puhul, kui teenuseosutaja siirdub teenuse 
osutamiseks ajutiselt teise liikmesriiki, 
ilma et tal oleks seal asutatud, osalevad 
kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused 
teenuseosutaja järelevalves vastavalt 
lõigetele 3 ja 4.

välja jäetud

3. Asutamiskoha liikmesriigi taotlusel
teostavad teenuse osutamise kohaks oleva
liikmesriigi pädevad asutused asutamiskoha 
liikmesriigi poolt teostatava tõhusa 
järelevalve tagamiseks vajalikke 
kontrollimisi, inspekteerimisi ja uurimisi.
Seda tehes tegutsevad pädevad asutused 
neile nende liikmesriigis antud volituste 
piires. Pädevad asutused võivad otsustada, 
millised meetmed on igal üksikul juhul 
kõige asjakohasemad, et täita asutamiskoha 
liikmesriigi tingimusi.

3. Kui asutamiskoha liikmesriik seda 
taotleb, teostavad selle liikmesriigi pädevad 
asutused, kus teenust osutatakse,
asutamiskoha liikmesriigi poolt teostatava 
tõhusa järelevalve tagamiseks vajalikke 
kontrollimisi, inspekteerimisi ja uurimisi. 
Seda tehes tegutsevad pädevad asutused 
neile nende liikmesriigis antud volituste 
piires. Pädevad asutused võivad otsustada, 
millised meetmed on igal üksikul juhul 
kõige asjakohasemad, et täita asutamiskoha 
liikmesriigi tingimusi.

4. Teenuse osutamise kohaks oleva
liikmesriigi pädevad asutused võivad omal 
algatusel viia läbi kontrollimisi, 
inspekteerimisi ja uurimisi kohapeal, 
tingimusel et sellised kontrollimised, 
inspekteerimised ja uurimised ei ole 
diskrimineerivad, ei tulene asjaolust, et 
teenuseosutaja on asutatud teises 
liikmesriigis, ja on proportsionaalsed.

4. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
teenust osutatakse, võivad viia läbi 
kontrollimisi, inspekteerimisi ja uurimisi 
kohapeal, tingimusel et sellised 
kontrollimised, inspekteerimised ja 
uurimised ei ole diskrimineerivad, ei tulene 
asjaolust, et teenuseosutaja on asutatud 
teises liikmesriigis, ja on proportsionaalsed.

Selgitus

Muudatusettepanekute puhul halduskoostööd käsitleva peatüki kohta järgitakse nõukogu välja 
pakutud struktuuri, mis võimaldab selgelt eristada asutamiskoha liikmesriigi ülesandeid ja 
kohustusi selle liikmesriigi ülesannetest ja kohustustest, kus teenust osutatakse. Lisaks 
korratakse muudatusettepanekuga parlamendi esimese lugemise seisukohta. Seega vastutab 
parlamendi seisukoha kohaselt asutamiskoha liikmesriik järelevalve eest teenuseosutaja üle 
oma territooriumil, kuna liikmesriik, kus teenust osutatakse, teostab järelevalvet 
teenuseosutaja üle sel ajal, kui viimane tema territooriumil teenust osutab.
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* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
** Neli aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
∗ Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 39

Vastastikune hindamine Vastastikune hindamine

1. Hiljemalt …* esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande, mis sisaldab järgmistes 
sätetes nimetatud teavet:

1. Hiljemalt …* esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande, mis sisaldab järgmistes 
sätetes nimetatud teavet:

a) artikli 9 lõige 2, autoriseerimisskeemid; a) artikli 9 lõige 2, autoriseerimisskeemid;

b) artikli 15 lõige 5, hindamisele kuuluvad 
nõuded;

b) artikli 15 lõige 5, hindamisele kuuluvad 
nõuded;

c) artikli 25 lõige 3, multidistsiplinaarsed 
tegevused.

c) artikli 25 lõige 3, multidistsiplinaarsed 
tegevused.

2. Komisjon edastab lõikes 1 ettenähtud 
aruanded liikmesriikidele, kes teevad 
tähelepanekud iga aruande kohta kuue kuu 
jooksul. Komisjon peab sama aja jooksul 
huvitatud isikutega nõu kõnealuste 
aruannete üle.

2. Komisjon edastab lõikes 1 ettenähtud 
aruanded liikmesriikidele, kes teevad 
tähelepanekud iga aruande kohta kuue kuu 
jooksul. Komisjon peab sama aja jooksul 
huvitatud isikutega nõu kõnealuste 
aruannete üle.

3. Komisjon esitab aruanded ja 
liikmesriikide tähelepanekud artikli 40 
lõikes 1 osutatud komiteele, kes teeb 
omapoolsed tähelepanekud. 

3. Komisjon esitab aruanded ja 
liikmesriikide tähelepanekud artikli 40 
lõikes 1 osutatud komiteele, kes teeb 
omapoolsed tähelepanekud.

4. Lõigetes 2 ja 3 ettenähtud 
tähelepanekuid arvestades esitab komisjon 
hiljemalt …** Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kokkuvõtva aruande, millele on 
vajadusel lisatud ettepanekud täiendavate 
algatuste kohta.

4. Lõigetes 2 ja 3 ettenähtud 
tähelepanekuid arvestades esitab komisjon 
hiljemalt …** Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kokkuvõtva aruande, millele on 
vajadusel lisatud ettepanekud täiendavate 
algatuste kohta.

5. Liikmesriigid esitavad hiljemalt …∗

komisjonile aruande siseriiklike nõuete 
kohta, mis võivad kuuluda artikli 16 lõike 1 
kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 esimese 
lause kohaldamisalasse, esitades 
põhjendused, miks selliste nõuete 
kohaldamine vastab nende meelest artikli 16 
lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 16 lõike 
3 esimeses lauses osutatud kriteeriumidele.

5. Liikmesriigid esitavad hiljemalt …*
komisjonile aruande siseriiklike nõuete 
kohta, mis võivad kuuluda artikli 16 lõike 1 
kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 esimese 
lause kohaldamisalasse, esitades 
põhjendused, miks selliste nõuete 
kohaldamine vastab nende meelest artikli 16 
lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 16 lõike 
3 esimeses lauses osutatud kriteeriumidele. 
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† Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Seejärel edastavad liikmesriigid komisjonile 
teabe kõikide nõuete muutmiste kohta, 
sealhulgas uued nõuded, nagu on esitatud 
eespool, ja selliste nõuete kehtestamise 
põhjendused. 

Seejärel edastavad liikmesriigid komisjonile 
teabe kõikide nõuete muutmiste kohta, 
sealhulgas uued nõuded, nagu on esitatud 
eespool, ja selliste nõuete kehtestamise 
põhjendused.

Komisjon saadab talle edastatud nõuded 
edasi teistele liikmesriikidele. Selline 
edastamine ei välista kõnealuste sätete 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt. Seejärel 
koostab komisjon igal aastal analüüsi 
käesoleva direktiivi raames selliste sätete 
kohaldamise kohta ning annab vastavad 
suunised.

Komisjon saadab talle edastatud nõuded 
edasi teistele liikmesriikidele. Selline 
edastamine ei välista kõnealuste sätete 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt.

* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

** Neli aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

** Neli aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

*** Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

*** Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Selgitus

Nimetatud analüüs ja suunised ei võimalda eelnevat hindamist või konsulteerimist, seades 
ohtu nõukogu ja parlamendi kaasõiguslooja volitusi. Lisaks kuulub ühenduse õiguse 
tõlgendamine Euroopa Ühenduste Kohtu pädevusse. Raportöör on seisukohal, et komisjon 
võib alati aidata liikmesriikidel välja töötada ühist hindamismeetodit, mille abil viimased 
saaksid täita käesoleva artikli kohast aruandekohustust.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 41
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† Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Komisjon esitab …† ja seejärel iga kolme 
aasta tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule põhjaliku aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. Selles 
aruandes antakse vastavalt artikli 16 lõikele 
4 eelkõige hinnang artikli 16 kohaldamisele.
Samuti käsitletakse selles direktiivi 
reguleerimisalaga hõlmamata küsimuste 
jaoks täiendavate meetmete võtmise 
vajadust. Vajadusel lisatakse aruandele 
ettepanekud direktiivi muutmiseks 
eesmärgiga teenuste siseturg lõplikult välja 
kujundada.

Komisjon esitab …* ja seejärel iga kolme 
aasta tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule põhjaliku aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. Selles 
aruandes antakse vastavalt artikli 16 lõikele 
4 eelkõige hinnang artikli 16 kohaldamisele. 
Lisaks artiklis 38 käsitletud teemadele,
käsitletakse selles samuti direktiivi 
reguleerimisalaga hõlmamata küsimuste 
jaoks täiendavate ühtlustamis- või muude
meetmete võtmise vajadust. Kooskõlas 
artikli 16 lõikega 4 käsitletakse selles 
ühtlasi ühtlustamismeetmete võtmise 
vajadust teenuste suhtes, mida käesolevas 
direktiivis juba käsitletakse. Vajadusel 
lisatakse aruandele ettepanekud direktiivi 
muutmiseks eesmärgiga teenuste siseturg 
lõplikult välja kujundada.

* Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. * Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Selgitus

Lähtudes nõukogu välja pakutud tekstist, püütakse muudatusettepanekuga tagada 
läbivaatamisklausli sidusust käesoleva direktiivi teiste sätetega, milles on 
ühtlustamismeetmed juba ette nähtud (artikli 16 lõige 4 ja artikkel 38). Lisaks võetakse 
muudatusettepanekus arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 47 ja 95, milles sätestatakse, et 
kaasõigusloojad võtavad liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks meetmeid, 
mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus1.

Pärast kahte aastat väldanud arutelusid ja usinat tööd siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis võttis 
Euroopa Parlament 16. veebruaril 2006. aastal vastu esimese lugemise seisukoha.

Parlamendis saavutatud kompromissiga õnnestus rahustada kartusi ja poleemikat, mida oli 
põhjustanud komisjoni algne ettepanek, ning selgitada arusaamatusi, mis ümbritsesid 
kurikuulsat Bolkesteini direktiivi.

Ka need 25 000 meeleavaldajat, kes sel ajal, kui küsimust täiskogul arutati, tunglesid 
Strasbourgi tänavail, kiitsid heaks parlamendi tehtud otsustavad muudatused, mis tegid selle 
teksti enamuse jaoks vastuvõetavaks. Komisjon ja nõukogu tunnustasid parlamendis 
saavutatud kompromissi, pidades seda vaieldamatuks edasiminekuks – tollane nõukogu 
eesistuja Austria nimetas seda otsustavaks sammuks Euroopa demokraatia ajaloos –, mis loob 
vundamendi teenuste direktiivi suhtes sõlmitavale poliitilisele kokkuleppele. Eelkõige sai selle 
õigusloomemenetluse juures institutsioonidele selgeks, et Euroopa Liidus tuleb pöörata rohkelt 
tähelepanu sotsiaalküsimustele.

Ka nõukogu on pärast ettepaneku vastuvõtmist komisjonis teinud Iirimaa, Hollandi, 
Luksemburgi ja Ühendkuningriigi eesistumisel suure hulga tehnilist tööd. Poliitiline kokkulepe, 
millele konkurentsivõimet käsitleval nõukogu 29. mai istungil jõuti, ilma et ükski liikmesriik 
oleks vastu olnud, kujutab endast Austria eesistumise suurt kordaminekut, mis leidis aset 
täpselt aasta pärast Euroopa põhiseaduslepingu referendumit Prantsusmaal.

Komisjon ja nõukogu möönsid, et kompromiss, mis Euroopa Parlamendis tundlike küsimuste 
suhtes – reguleerimisala, päritoluriigi põhimõtte kaotamine, tööõiguse ja rahvusvahelise 
eraõiguse väljajätmine või halduskoostööd käsitlev peatükk – saavutati, on habras ning seda ei 
tohi enam ohtu seada.

Raportöör nõustub, et ka nõukogus saavutatud poliitiline kokkulepe on tasakaalustatud ja 
habras, olles lisaks sellele põhiküsimustes väga lähedane parlamendi esimese lugemise 
seisukohale. Siiski on raportöör arvamusel, et Euroopa Liidu kodanike täieliku toetuse 
tagamiseks on ka parlamendi teine lugemine vajalik, et anda tekstile suurem õiguskindlus ja 
muuta seda selgemaks.

Ülalöeldust lähtudes pakub raportöör välja piiratud hulga muudatusettepanekuid järgmistes 
valdkondades: tööõigus, sotsiaalteenuste väljajätmine, tarbijakaitse, halduskoostöö, 
vastastikune hindamine, läbivaatamisklausel. Esitatavates muudatusettepanekutes 
keskendutakse artiklitele, mis tähendab, et sidususe kaalutlustel tuleks teha vastavad 
muudatusettepanekud ka põhjenduste suhtes.

Lõpuks soovib raportöör juhtida tähelepanu sellele, et nõukogu ühise seisukohaga 
suurendatakse halduskoormust ja luuakse rohkelt bürokraatlikke nõudeid, ehkki selles suhtes ei 
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pakuta soovituse projektis välja ühtegi muudatusettepanekut.

Raportööri eesmärk on nõukoguga kokkuleppele jõuda, et võtta võimalikult kiiresti vastu 
siseturu teenuseid käsitlev direktiiv, mis aitaks majandust otsustavalt edendada ja pakuks 
ettevõtjatele uusi võimalusi, tagades samas tarbijakaitse kõrge taseme.

Raportööri muudatusettepanekud 2.

Tööõigus, artikkel 1a)

Tuleb rõhutada, et kolm institutsiooni on jõudnud kokkuleppele jätta tööõigus, sealhulgas 
töötajate lähetamisega seotud küsimused, direktiivi reguleerimisalast välja. Sellele vaatamata 
tuleks raportööri meelest Euroopa Liidu kodanike võimalikult ulatusliku toetuse tagamiseks 
teha nõukogu tekstis mõned väikesed muudatused. Ehkki viide põhiõiguste hartale jääb alles 
ainult artiklile 1 vastavas põhjenduses, tuleks nimetatud artiklis kasutada täpses sõnastuses 
põhiõiguste harta artiklis 28 leiduvaid väljendeid. Lisaks tuleks erilist tähelepanu pöörata 
siseriiklikele seadustele ja tavadele, eelkõige seoses suhetega tööturu osapoolte vahel 
liikmesriikides.

Seetõttu soovitakse muudatusettepanekuga asendada vastav nõukogu tekst väljendiga 
"vastavalt ühenduse õigusele ning siseriiklikule seadusele ja tavale", mis on kooskõlas EÜ
asutamislepinguga ning mida on kasutatud põhiõiguste hartas ja paljudes ühenduse tööõigust 
käsitlevates dokumentides.

b) Sotsiaalteenused, artikkel 2

Nõukogu pakutav juriidiline määratlus tagab suurema õiguskindluse ja tundub igati sobiv.
Lisaks tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta komisjoni 26. aprilli 2006. aasta teatist üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste kohta. Raportöör on siiski seisukohal, et siseturu teenuseid 
käsitlevas direktiivis ei tuleks püüda ennetada käimasolevate arutelude tulemusi ega nende 
suhtes seisukohta võtta.

c) Tarbijakaitse, artikkel 3

Samuti ollakse konsensusel vajaduse suhtes luua käesoleva direktiiviga ettevõtjatele mõjusad 
majandusstiimulid ja tõhustada ühtlasi tarbijakaitset, muutes tarbijatele kättesaadavaks suurema 
hulga kõrge kvaliteediga teenuseid. Seetõttu tervitab raportöör artikli 3 suhtes, mis käsitleb 
tarbijakaitset, nõukogu välja pakutud teksti. Lisaks püütakse muudatusettepanekuga saavutada 
õiglast tasakaalu, nii et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 153 ei takistaks see ühelgi 
liikmesriigil säilitamast ega võtmast kooskõlas ühenduse õigusega rangemaid kaitsemeetmeid.

d) Halduskoostöö

Muudatusettepanekute puhul halduskoostööd käsitleva peatüki kohta järgitakse nõukogu välja 
pakutud struktuuri, mis võimaldab selgelt eristada asutamiskoha liikmesriigi ülesandeid ja 
kohustusi selle liikmesriigi ülesannetest ja kohustustest, kus teenust osutatakse.
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Sellele vaatamata on tarvis teha mõned muudatusettepanekud, et paremini väljendada siseturu- 
ja tarbijakaitsekomisjonis saavutatud üldist kompromissi, millega suurendati selle liikmesriigi 
võimalusi, kus teenust osutatakse, teostada järelevalvet teenuseosutaja üle. Seega vastutab 
parlamendi seisukoha kohaselt asutamiskoha liikmesriik järelevalve eest teenuseosutaja üle oma 
territooriumil, kuna liikmesriik, kus teenust osutatakse, teostab järelevalvet teenuseosutaja üle 
sel ajal, kui viimane tema territooriumil teenust osutab. Lisaks on raportöör seisukohal, et 
halduskoostööd käsitlevas peatükis ei tule viidata teenuseosutaja suhtes kohaldatavale 
õigusele, kuna see küsimus on reguleeritud artiklis 16 päritoluriigi põhimõtte väljajätmise ja 
uute sätete lisamisega teenuste osutamise vabaduse kohta.

e) Artikli 39 lõige 5, analüüs ja suunised artikli 16 rakendamise kohta

Nõukogu ühises seisukohas kehtestatakse menetlus, mille kohaselt esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande siseriiklike nõuete kohta, mida rakendatakse artikli 16 lõike 1 kolmanda 
lõigu ja artikli 16 lõike 3 alusel. Komisjon edastab need nõuded teistele liikmesriikidele ning 
koostab analüüsi nende rakendamise kohta käesoleva direktiivi raames ja annab vastavad 
suunised.

Raportöör on seisukohal, et ühenduse õiguse tõlgendamine kuulub Euroopa Ühenduste kohtu 
pädevusse, ning soovib säilitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu institutsionaalseid volitusi 
seoses sammudega, mis tehakse pärast hindamist.

f) Läbivaatamisklausel ja ühtlustamismeetmed, artikkel 41

Raportöör kiidab heaks nõukogu välja pakutud teksti. Esitatava muudatusettepanekuga 
püütakse tagada läbivaatamisklausli sidusus käesoleva direktiivi teiste sätetega, milles on 
teatud ühtlustamismeetmed juba ette nähtud (artikli 16 lõige 4 ja artikkel 38). Raportöör on 
hinnangul, et väljaspool käesolevat direktiivi võtavad kaasõigusloojad liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamiseks meetmeid, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.

Vastastikuse hindamise kord3.

Raportöör avaldab muret selle üle, et nõukogu ühise seisukohaga loodud vastastikuse 
hindamise kord tekitab liikmesriikide valitsusasutustele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil suurt bürokraatliku koormust.

Niisiis peavad liikmesriigid lisaks suurele hulgale siseriiklikele seadustele, mida tuleb vastavalt 
käesolevale direktiivile kohandada, esitama komisjonile aruande oma autoriseerimisskeemi 
(artikli 9 lõige 2), asutamisvabaduse suhtes kohaldatavate nõuete (artikkel 15) ning 
multidistsiplinaarsete tegevuste suhtes kohaldatavate nõuete (artikli 25 lõige 3) kohta.

Siiski otsustas raportöör nõukoguga kiiresti kokkuleppele jõudmiseks austada liikmesriikide 
otsust ning mitte esitada uuesti muudatusettepanekuid, mis kajastavad parlamendi esimese 
lugemise seisuskohta, millega bürokraatlikku koormust kergendati. Raportöör loodab, et 
siseriiklike valitsusasutuste suhtes kehtestatud mahukate nõuete abil õnnestub vähemalt 
vähendada miinimumini teenuseosutajatel lasuvat bürokraatlikku koormust ja halduskulusid.
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Lisaks komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud vastastikusele hindamisele kehtestatakse 
nõukogu ühises seisukohas eraldi hindamismenetlus liikmesriikide poolt artikli 16 alusel 
kehtestatavate siseriiklike nõuete suhtes.

Raportöör mõistab, et niisugune teatamiskohustus on nõukogu tekstis keskse tähtsusega, kuna 
liikmesriigid võivad muidu kasutada siseriiklike nõudeid piiriüleste teenuste blokeerimiseks.
Seetõttu nõustub raportöör selle tingimuse lisamisega, isegi kui see tähendab suuremat 
bürokraatiat.


