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PR_COD_2am

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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi 
lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä
kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä
päättävät asiasta vastaavat yksiköt.
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1 EYVL / EUVL C .., ..., s. ...
2 EYVL / EUVL C .., ..., s. ...
3 EYVL / EUVL C .., ..., s. ...

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi palveluista sisämarkkinoilla
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10003/2006 – C6-0000/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0002)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2006)0160)3,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen 
käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 30 kappale



PE 376.648v02-00 6/17 PR\629484FI.doc

FI

(30) Yhteisössä on jo annettu huomattava 
määrä palvelutoimintaa koskevaa 
lainsäädäntöä. Tämä direktiivi perustuu 
yhteisön säännöstöön ja täydentää sitä. 
Tämän direktiivin ja muiden yhteisön 
säädösten väliset ristiriidat on otettu 
huomioon, ja niistä säädetään tässä
direktiivissä muun muassa poikkeuksien 
avulla. On kuitenkin tarpeen, että on 
olemassa sääntö muiden mahdollisten 
jäljellä olevien ja poikkeuksellisten 
tapausten varalta, joissa on ristiriita 
tämän direktiivin säännöksen ja muun 
yhteisön säädöksen säännöksen välillä. 
Tällaisen ristiriidan olemassaolo olisi 
määriteltävä perustamissopimuksen 
sijoittautumisoikeutta ja palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Koska neuvoston teksti ei tuo lisäarvoa 3 artiklan säännöksiin ja oikeudellista epävarmuutta
olisi vältettävä, tämä johdanto-osan kappale on poistettava.

Tarkistus 2
1 artiklan 6 ja 7 kohta

6. Tämä direktiivi ei vaikuta työoikeuteen, 
toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisön 
oikeuden mukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti soveltamiin 
lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin 
työehtoihin mukaan luettuna työterveys ja 
työturvallisuus ja työnantajien ja 
työntekijöiden väliset suhteet. Tämä
direktiivi ei myöskään vaikuta
jäsenvaltioiden kansallisen 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseen.

6. Tämä direktiivi ei vaikuta työoikeuteen, 
toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisön 
oikeuden sekä kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti
soveltamiin lakisääteisiin tai 
sopimusperusteisiin työehtoihin mukaan 
luettuna työterveys ja työturvallisuus ja 
työnantajien ja työntekijöiden väliset 
suhteet. Tämä direktiivi ei myöskään 
vaikuta jäsenvaltioiden kansallisen 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseen.
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7. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa 
ja yhteisön oikeudessa tunnustettujen 
perusoikeuksien harjoittamiseen. Se ei 
vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen 
työtaistelutoimenpiteisiin yhteisön 
oikeuden mukaisia kansallisia sääntöjä ja 
käytäntöjä noudattaen.

7. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa 
ja yhteisön oikeudessa tunnustettujen 
perusoikeuksien harjoittamiseen. Se ei 
vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen 
työtaistelutoimenpiteisiin yhteisön oikeutta
sekä kansallisia lainsäädäntöjä ja 
käytäntöjä, etenkin jäsenvaltioiden 
työmarkkinaosapuolten välisiin suhteisiin 
liittyviä sääntöjä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus noudattaa komission muutetussa ehdotuksessa 1 artiklan 6 ja 7 kohtaan esitettyä
uutta rakennetta, jonka neuvosto myöhemmin hyväksyi (työoikeutta käsitellään 6 kohdassa ja 
7 kohta koskee perusoikeuksia). Jotta Euroopan unionin kansalaisilta saataisiin 
mahdollisimman laaja tuki, tekstiin on kuitenkin ehdottomasti tehtävä joitakin mukautuksia. 
Tarkistuksessa siis hyväksytään, että perusoikeuskirjaan viitataan vain johdanto-osan 
15 kappaleessa, kunhan 1 artiklassa käytetään sanamuotoa, joka noudattaa sanasta sanaan 
perusoikeuskirjan 28 artiklaa. Lisäksi on EY:n perustamissopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti kiinnitettävä erityistä huomiota erityisesti jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolten 
välisiä suhteita koskeviin kansallisiin sääntöihin ja käytäntöihin.

Tarkistus 3
2 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) muut kuin taloudelliset yleishyödylliset 
palvelut;

a) yleishyödylliset palvelut;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan osittain parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta. 
Kun teksti otetaan komission muutetusta ehdotuksesta, saavutetaan ikään kuin kompromissi
neuvoston kannan kanssa.

Tarkistus 4
2 artiklan 2 kohdan j alakohta
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j) sosiaalipalvelut, jotka liittyvät 
sosiaaliseen asumiseen, lastenhoitoon ja 
pysyvästi tai tilapäisesti avun tarpeessa 
olevien perheiden ja yksittäisten ihmisten 
tukemiseen ja joiden tarjoamisesta 
huolehtivat valtio, valtion erityisesti 
valtuuttamat palveluntarjoajat tai valtion 
tunnustamat hyväntekeväisyysjärjestöt;

j) sosiaalipalvelut, jotka liittyvät 
sosiaaliseen asumiseen, lastenhoitoon ja 
pysyvästi tai tilapäisesti avun tarpeessa 
olevien perheiden ja yksittäisten ihmisten 
tukemiseen sekä lakisääteisiin ja 
täydentäviin sosiaaliturvajärjestelmiin, 
jotka kattavat elämän perusriskit, ja joiden 
tarjoamisesta huolehtivat valtio tai valtion
erityisesti valtuuttamat tai tunnustamat
palveluntarjoajat ja
hyväntekeväisyysjärjestöt;

Perustelu

Vaikka tarkistuksessa käytetäänkin neuvoston uutta tekstiä, jossa sosiaalipalvelut on 
määritelty oikeudellisesti paremmin ja joka näin tarjoaa paremman oikeusvarmuuden, siinä
otetaan myös huomioon komission äskettäin yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista antama 
tiedonanto (KOM(2006)0177 lopullinen). Tarkistuksessa ei ennakoida eikä rajoiteta 
etukäteen käynnissä olevan kuulemisen tuloksia. Komissio päättää prosessin jatkosta ja pohtii
parasta lähestymistapaa ottaen muun muassa huomioon, onko säädösehdotus tarpeen ja 
oikeudellisesti mahdollinen.

Tarkistus 5
3 artikla

1. Jos tämän direktiivin säännökset ovat 
ristiriidassa palvelutoiminnan aloittamisen ja 
harjoittamisen erityisiä näkökohtia tietyillä
aloilla tai tietyissä ammateissa säätelevien 
muiden yhteisön säädösten kanssa, muiden 
yhteisön säädösten säännöksillä on etusija ja 
niitä sovelletaan kyseisiin aloihin ja 
ammatteihin. Tällaisia ovat muun muassa:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

a) direktiivi 96/71/EY; a) direktiivi 96/71/EY;

b) asetus (ETY) N:o 1408/71; b) asetus (ETY) N:o 1408/71;

c) televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annettu neuvoston direktiivi 
89/552/ETY;

c) televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 
1989 annettu neuvoston direktiivi 
89/552/ETY;

d) direktiivi 2005/36/EY. d) direktiivi 2005/36/EY.
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2. Tämä direktiivi ei koske kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen soveltamista 
etenkään siltä osin kuin kyse on 
sopimusvelvoitteisiin ja 
sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin 
sovellettavasta lainsäädännöstä, mukaan 
lukien säännöt, joilla taataan, että kuluttajat 
nauttivat jäsenvaltionsa 
kuluttajansuojalainsäädännössä
vahvistettujen kuluttajansuojamääräysten 
tarjoamasta suojasta.

2. Tämä direktiivi ei koske kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen soveltamista 
etenkään siltä osin kuin kyse on 
sopimusvelvoitteisiin ja 
sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin 
sovellettavasta lainsäädännöstä, mukaan 
lukien säännöt, joilla taataan, että kuluttajat 
nauttivat jäsenvaltionsa 
kuluttajansuojalainsäädännössä
vahvistettujen kuluttajansuojamääräysten 
tarjoamasta suojasta.

2 a. Tämä direktiivi ei vie kuluttajalta 
suojaa, jonka hänelle antaa hänen 
kotijäsenvaltiossaan voimassa oleva 
kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö
yhteisön oikeuden mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin säännöksiä noudattaen niitä
perustamissopimuksen määräyksiä, joilla 
säännellään sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta.

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin säännöksiä noudattaen niitä
perustamissopimuksen määräyksiä, joilla 
säännellään sijoittautumisoikeutta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta.

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan neuvoston uutta 3 artiklan tekstiä. Lisäksi siinä pyritään EY:n 
perustamissopimuksen 153 artiklan 5 kohdan mukaisesti säilyttämään parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssään saavuttama herkkä tasapaino.

Tarkistus 6
28 artiklan 4 kohta

4. Kun jäsenvaltiot vastaanottavat toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta 
avunantopyynnön, niiden on varmistettava, 
että niiden alueelle sijoittautuneet 
palveluntarjoajat antavat toimivaltaisille 
viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan 
niiden toiminnan valvomiseksi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

4. Kun jäsenvaltiot vastaanottavat toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta 
avunantopyynnön, niiden on varmistettava, 
että niiden alueelle sijoittautuneet 
palveluntarjoajat antavat toimivaltaisille 
viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan 
niiden toiminnan valvomiseksi.

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi tarkistuksella poistetaan 4 kohdasta 
viittaus sovellettavaan "kansalliseen lainsäädäntöön". Ensinnäkin asiaa ei pitäisi ottaa esiin 
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yleisiä säännöksiä koskevassa artiklassa, jossa käsitellään pääasiassa jäsenvaltioille 
keskinäistä apua pyydettäessä kuuluvia yleisiä velvoitteita eikä sovellettavaa oikeutta. Lisäksi 
4 kohdan sanamuoto ei ole riittävän selvä, jotta sen avulla voitaisiin varmuudella päättää, 
mitä kansallista lainsäädäntöä sovelletaan. "Kansallinen lainsäädäntö" voi tässä viitata 
ainoastaan "sijoittautumisjäsenvaltion" kansalliseen lainsäädäntöön. Tarkistuksella halutaan 
välttää moniselitteisyys, joka saisi päättelemään, että palveluntarjoajan toimintaa valvotaan 
ainoastaan sijoittautumisjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 7
29 artiklan 3 kohta

3. Jos sijoittautumisjäsenvaltion tietoon on 
tullut sellaisia sen alueelle sijoittautuneen, 
palvelujaan toisessa jäsenvaltiossa tarjoavan 
palveluntarjoajan toimia koskevia
nimenomaisia seikkoja, jotka sen tietojen 
mukaan voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai 
ympäristölle, sijoittautumisjäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta viipymättä kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

3. Jos sijoittautumisjäsenvaltion tietoon on 
tullut sellaisia sen alueelle sijoittautuneen, 
palvelujaan toisessa jäsenvaltiossa tarjoavan 
palveluntarjoajan palvelutoimintaan 
liittyviä laittomia toimia tai mitä tahansa
nimenomaisia toimia, jotka sen tietojen 
mukaan voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai 
ympäristölle, sijoittautumisjäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta viipymättä kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Perustelu

On tärkeää, että sijoittautumisjäsenvaltio ilmoittaa muille jäsenvaltioille mistä tahansa sen 
alueelle sijoittautuneen palveluntarjoajan nimenomaisesti toimesta, joka aiheuttaa vahinkoa 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai ympäristölle. Lisäksi tarkistuksessa, jossa 
palautetaan osittain parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä, otetaan huomioon 
palveluntarjoajan mahdolliset muut laittomat toimet ja erityisesti pimeän työn ja 
"näennäisten itsenäisten ammatinharjoittajien" ongelma.

Tarkistus 8
30 artikla

1. Tapauksissa, jotka eivät kuulu 
31 artiklan 1 kohdan piiriin, 
sijoittautumisjäsenvaltion on 
varmistettava, että sen vaatimusten 
noudattamista valvotaan sen kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen valtuuksien 
mukaisesti etenkin toteuttamalla 
valvontatoimia palveluntarjoajan
sijoittautumispaikassa.

1. Sijoittautumisjäsenvaltio on vastuussa 
palveluntarjoajan valvonnasta alueellaan
etenkin toteuttamalla valvontatoimia 
palveluntarjoajan sijoittautumispaikassa.
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2. Sijoittautumisjäsenvaltio ei saa 
pidättäytyä valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta 
alueellaan sillä perusteella, että palvelu on 
toteutettu tai aiheuttanut vahinkoa toisessa 
jäsenvaltiossa.

2. Sijoittautumisjäsenvaltio ei saa 
pidättäytyä valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta 
alueellaan sillä perusteella, että palvelu on 
toteutettu tai aiheuttanut vahinkoa toisessa 
jäsenvaltiossa.

3. Edellä 1 kohdassa säädetty velvoite ei 
velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota 
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia 
tai valvontaa sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palveluja toteutetaan. Sen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, 
jossa palveluntarjoaja tilapäisesti toimii, 
tekevät nämä tarkastukset 31 artiklan 
mukaisesti sijoittautumisjäsenvaltion 
pyynnöstä.

Perustelu

Tarkistuksissa hallinnollista yhteistyötä koskevaan lukuun noudatetaan neuvoston käyttämää
uutta rakennetta, jonka avulla saa selvän kuvan sijoittautumisjäsenvaltioille ja jäsenvaltioille, 
joissa palvelu tarjotaan, kuuluvista tehtävistä ja velvoitteista. Tällä tarkistuksella kuitenkin 
palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta. Parlamentin 
kannan mukaan sijoittautumisjäsenvaltio on vastuussa palveluntarjoajan valvonnasta 
alueellaan eikä voi kieltäytyä ryhtymästä toimiin sillä perusteella, että palvelu on tarjottu 
toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 9
31 artikla

1. Mitä tulee kansallisiin vaatimuksiin, 
joita voidaan asettaa 16 tai 17 artiklan 
nojalla, se jäsenvaltio, jonka alueella 
palvelua tarjotaan, vastaa palveluntarjoajan 
toiminnan valvonnasta alueellaan. Sen 
jäsenvaltion, jonka alueella palvelua 
tarjotaan, on toteutettava yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti

1. Se jäsenvaltio, jonka alueella palvelua 
tarjotaan, vastaa palveluntarjoajan 
toiminnan valvonnasta alueellaan. Sen 
jäsenvaltion, jonka alueella palvelua 
tarjotaan, on toteutettava yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti

a) kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että palveluntarjoaja 
noudattaa kyseisiä toiminnan aloittamiseen 
ja harjoittamiseen sovellettavia vaatimuksia;

a) kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että palveluntarjoaja 
noudattaa toiminnan aloittamiseen ja 
harjoittamiseen sovellettavia vaatimuksia;
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b) tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia, 
jotka ovat tarpeen tarjottavan palvelun 
valvomiseksi.

b) tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia, 
jotka ovat tarpeen tarjottavan palvelun 
valvomiseksi, mukaan luettuina 
sijoittautumisjäsenvaltion pyytämät 
tarkistukset, tarkastukset ja tutkimukset.

2. Mitä tulee muihin kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuihin vaatimuksiin, on siinä
tapauksessa, että palveluntarjoaja siirtyy 
toiseen jäsenvaltioon suorittaakseen siellä
palveluja ilman kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevaa toimipaikkaa, tämän toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten osallistuttava 
palveluntarjoajan valvontaan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti.
3. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa palveluja tarjotaan, on 
suoritettava sijoittautumisjäsenvaltion 
pyynnöstä tarkistuksia, tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka ovat välttämättömiä
sijoittautumisjäsenvaltion suorittaman 
tehokkaan valvonnan varmistamiseksi. 
Kyseisten viranomaisten on toimittava 
niiden valtuuksien mukaisesti, jotka niille on 
annettu niiden jäsenvaltiossa. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää, mitkä ovat 
asianmukaisimmat toimenpiteet kussakin 
yksittäisessä tapauksessa 
sijoittautumisjäsenvaltion esittämän 
pyynnön täyttämiseksi.

3. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa palveluja tarjotaan, on 
suoritettava sijoittautumisjäsenvaltion niin 
pyytäessä tarkistuksia, tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka ovat välttämättömiä
sijoittautumisjäsenvaltion suorittaman 
tehokkaan valvonnan varmistamiseksi. 
Kyseisten viranomaisten on toimittava 
niiden valtuuksien mukaisesti, jotka niille on 
annettu niiden jäsenvaltiossa. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää, mitkä ovat 
asianmukaisimmat toimenpiteet kussakin 
yksittäisessä tapauksessa 
sijoittautumisjäsenvaltion esittämän 
pyynnön täyttämiseksi.

4. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa palveluja tarjotaan, 
voivat oma-aloitteisesti suorittaa paikalla 
tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka eivät ole 
syrjiviä, joita ei ole perusteltu sillä, että
palveluntarjoaja on sijoittunut toiseen 
jäsenvaltioon, ja jotka ovat oikeasuhtaisia.

4. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa palveluja tarjotaan, 
voivat suorittaa paikalla tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka eivät ole syrjiviä, joita ei 
ole perusteltu sillä, että palveluntarjoaja on 
sijoittunut toiseen jäsenvaltioon, ja jotka 
ovat oikeasuhtaisia.

Perustelu

Tarkistuksissa hallinnollista yhteistyötä koskevaan lukuun noudatetaan neuvoston käyttämää
uutta rakennetta, jonka avulla saa selvän kuvan sijoittautumisjäsenvaltioille ja jäsenvaltioille, 
joissa palvelu tarjotaan, kuuluvista tehtävistä ja velvoitteista. Tällä tarkistuksella kuitenkin 
palautetaan Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta. Parlamentin 
kannan mukaan sijoittautumisjäsenvaltio on vastuussa palveluntarjoajan valvonnasta omalla 
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alueellaan, kun taas jäsenvaltio, jossa palvelu tarjotaan, valvoo palveluntarjoajaa, kun tämä
tarjoaa palveluita sen alueella.

Tarkistus 10
39 artiklan 5 kohdan 3 alakohta

Komissio saattaa toimitetut vaatimukset 
muiden jäsenvaltioiden tietoon. Tällainen 
toimittaminen ei estä jäsenvaltioita 
hyväksymästä kyseisiä säännöksiä. 
Komissio esittää sen jälkeen vuosittain 
analyyseja ja suuntaviivoja, jotka 
koskevat kyseisten säännösten 
soveltamista tämän direktiivin yhteydessä.

Komissio saattaa toimitetut vaatimukset 
muiden jäsenvaltioiden tietoon. Tällainen 
toimittaminen ei estä jäsenvaltioita 
hyväksymästä kyseisiä säännöksiä.

Perustelu

Nämä "analyysit ja suuntaviivat" eivät mahdollista ennalta tapahtuvaa arviointia tai 
kuulemista, jotka saattaisivat kyseenalaistaa neuvoston ja Euroopan parlamentin 
yhteispäätösvallan. Lisäksi yhteisön lainsäädännön tulkinta kuuluu edelleen Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimelle. Esittelijä katsoo, että komissio voi aina avustaa jäsenvaltioita 
yhteisen arviointimenetelmän laadinnassa, jotta ne voivat täyttää tämän artiklan mukaisen 
kertomuksen laatimista koskevan velvoitteen.

Tarkistus 11
41 artikla
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Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään …* ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi kattavan kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta. Tässä
kertomuksessa on 16 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti käsiteltävä erityisesti 16 artiklan 
soveltamista. Siinä on myös tarkasteltava, 
tarvitaanko lisätoimenpiteitä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyjen asioiden osalta. Kertomukseen on 
tarvittaessa liitettävä tämän direktiivin 
mukauttamista koskevia ehdotuksia, joilla 
pyritään palvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään …* ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi kattavan kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta. Tässä
kertomuksessa on 16 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti käsiteltävä erityisesti 16 artiklan 
soveltamista. Kertomuksessa on 38 
artiklassa tarkoitettujen aiheiden lisäksi
myös tarkasteltava, tarvitaanko 
yhdenmukaistamista koskevia tai muita
lisätoimenpiteitä tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen 
asioiden osalta. Siinä on 16 artiklan 
4 kohdan mukaisesti myös tarkasteltava, 
tarvitaanko tämän direktiivin mukaista 
palvelutoimintaa koskevia 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä.
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä
tämän direktiivin mukauttamista koskevia 
ehdotuksia, joilla pyritään palvelujen 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen.

Perustelu

Tarkistuksessa hyväksytään neuvoston esittämä uusi teksti, mutta siinä pyritään myös 
varmistamaan tarkastelulausekkeen johdonmukaisuus direktiivin muiden säännösten kanssa, 
joissa säädetään jo yhdenmukaistamistoimenpiteistä (16 artiklan 4 kohta ja 38 artikla). 
Lisäksi tarkistuksessa otetaan huomioon EY:n perustamissopimuksen 47 ja 95 artikla, joissa 
määrätään, että lainsäädäntövallan käyttäjät toteuttavat sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien lähentämiseksi.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kahden vuoden pitkien keskustelujen ja raivoisan 
työn jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi 16. helmikuuta 2006 kantansa ensimmäisessä
käsittelyssä.

Parlamentin onnistui saavuttamallaan kompromissilla hillitä komission alkuperäisen ehdotuksen 
herättämää pelkoa ja polemiikkia sekä selventää surullisen kuuluisaa "Bolkesteinin direktiiviä"
ympäröineitä väärinymmärryksiä.

Ne 25 000 mielenosoittajaa, jotka täyttivät Strasbourgin kadut, kun asiaa käsiteltiin 
täysistunnossa, suhtautuivatkin myönteisesti parlamentin tekemiin perinpohjaisiin
sisältömuutoksiin, joilla teksti saatiin kelpaamaan enemmistölle. Komissio ja neuvosto 
tunnustivat parlamentin kompromissin olevan valtava edistysaskel, jota puheenjohtajavaltio 
Itävalta piti "ratkaisevana unionin demokratian historiassa" ja joka on perustana 
palveludirektiiviä koskevalle poliittiselle sopimukselle. Unionin toimielimet ovat tässä
lainsäädäntöprosessissa ottaneet huomioon sosiaalisen Euroopan tarpeen.

Neuvosto oli myös tehnyt komission ehdotuksen hyväksymisen jälkeen Irlannin, 
Alankomaiden, Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakautena paljon 
teknistä työtä. Kilpailuasioita käsittelevän neuvoston 29. toukokuuta 2006 tekemä poliittinen 
sopimus, jota vastaan yksikään jäsenvaltio ei äänestänyt, oli merkittävä päätös Itävallan 
puheenjohtajakaudelle vuosi sen jälkeen, kun Ranskassa oli järjestetty kansanäänestys 
luonnoksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista.

Komissio ja neuvosto ovat myöntäneet, että parlamentissa arkaluonteisista kohdista, kuten 
soveltamisalasta, alkuperämaaperiaatteesta luopumisesta, työoikeuden ja kansainvälisen 
yksityisoikeuden jättämisestä kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle tai hallinnollista 
yhteistyötä koskevasta luvusta, saavutettu kompromissi on erittäin hauras eikä sitä pitäisi
asettaa kyseenalaiseksi.

Esittelijä kyllä käsittää, että myös neuvoston poliittinen sopimus on tasapainoinen ja hauras 
kompromissi, joka sisällöltään on hyvin lähellä parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä
ilmaisemaa kantaa. Esittelijä kuitenkin pitää myös parlamentin toista käsittelyä tarpeellisena, 
jotta tekstiin saataisiin lisää oikeusvarmuutta ja siitä tulisi selkeämpi, niin että sille saadaan 
Euroopan unionin kansalaisten täysi tuki.

Tätä varten esittelijä ehdottaa rajallista määrää tarkistuksia seuraaville keskeisille aihealueille: 
työoikeus, sosiaalipalvelujen jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle, kuluttajansuoja, 
hallinnollinen yhteistyö, keskinäinen arviointi ja tarkastelulauseke. Ehdotetut tarkistukset 
kohdistuvat artikloihin, mutta ne edellyttävät johdonmukaisuuden vuoksi tarkistuksia myös 
vastaaviin johdanto-osan kappaleisiin.
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Lopuksi esittelijä haluaisi myös kiinnittää huomiota neuvoston tekstiin otettuihin lukuisiin 
hallinnollisiin kuluihin ja byrokraattisiin vaatimuksiin, vaikka niihin liittyen ei esitetäkään 
tarkistuksia.

Esittelijä pyrkii pääsemään sopimukseen neuvoston kanssa, jotta direktiivi palveluista 
sisämarkkinoilla voitaisiin antaa mahdollisimman pian, sillä se tarjoaa yrityksille konkreettisia 
taloudellisia etuja ja uusia mahdollisuuksia mutta varmistaa samalla korkean kuluttajansuojan.

2. Esittelijän ehdottamat tarkistukset

a) Työoikeus, 1 artikla

On korostettava, että kolme toimielintä ovat yksimielisiä siitä, että työoikeus, myös 
työntekijöiden lähettäminen, on jätettävä kokonaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Esittelijä kuitenkin pitää ehdottoman tärkeänä, että neuvoston tekstiin tehdään joitakin pieniä
mukautuksia, jotta varmistetaan Euroopan unionin kansalaisten mahdollisimman laaja tuki. 
Voidaan siis hyväksyä, että perusoikeuskirjaan viitataan vain asiaa koskevassa johdanto-osan 
kappaleessa, mutta 1 artiklan on seurattava tarkkaan perusoikeuskirjan 28 artiklan sanamuotoa. 
Lisäksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kansallisiin lainsäädäntöihin ja käytäntöihin, 
etenkin kun ne liittyvät työmarkkinaosapuolten suhteisiin jäsenvaltioissa.

Näin ollen tarkistuksessa ehdotetaan, että neuvoston teksti korvataan ilmaisulla "yhteisön 
oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti"; sanamuoto vastaa 
perustamissopimusta ja sitä käytetään perusoikeuskirjassa sekä useissa yhteisön työoikeutta 
koskevissa välineissä.

b) Sosiaalipalvelut, 2 artikla

Neuvoston käyttämä oikeudellinen määritelmä takaa suuremman oikeusvarmuuden ja vaikuttaa 
olevan hyväksyttävissä. Toisaalta komissio antoi 26. huhtikuuta 2006 tiedonannon 
yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, ja se olisi otettava asianmukaisesti huomioon. Esittelijä
katsoo, että palveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi ei saisi ennakoida eikä rajoittaa 
etukäteen komission tiedonannolla käynnistetyn kuulemisen tuloksia.

c) Kuluttajansuoja, 3 artikla

Yksimielisiä ollaan myös tarpeesta tarjota tässä direktiivissä yrityksille konkreettisia 
taloudellisia etuja mutta samalla parantaa kuluttajansuojaa; kuluttajia hyödyttää tarjottujen 
palvelujen korkea laatu ja laajempi saatavuus. Esittelijä pitääkin neuvoston kuluttajansuojaa 
koskevaan 3 artiklaan ehdottamaa uutta tekstiä myönteisenä. Ehdotetulla tarkistuksella 
saavutetaan lisäksi sopiva tasapaino, sillä EY:n perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti 
direktiivi ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta yhteisön oikeuden mukaisia 
tiukempia toimenpiteitä kuluttajien suojaamiseksi.

d) Hallinnollinen yhteistyö

Tarkistuksissa hallinnollista yhteistyötä koskevaan lukuun noudatetaan neuvoston käyttämää
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uutta rakennetta, jonka avulla saa selvän kuvan sijoittautumisjäsenvaltioille ja jäsenvaltioille, 
joissa palvelu tarjotaan, kuuluvista tehtävistä ja velvoitteista.

Joitakin tarkistuksia kuitenkin tarvitaan, joissa otetaan huomioon sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnassa saavutettu yleinen kompromissi, joka parantaa jäsenvaltion, joissa 
palvelu tarjotaan, mahdollisuuksia valvoa palveluntarjoajan toimintaa. Parlamentin kannan 
mukaan sijoittautumisjäsenvaltio on vastuussa palveluntarjoajan valvonnasta omalla alueellaan, 
kun taas jäsenvaltio, jossa palvelu tarjotaan, valvoo palveluntarjoajaa, kun tämä tarjoaa 
palveluita sen alueella. Lisäksi esittelijän mielestä hallinnollista yhteistyötä koskevassa luvussa 
ei saisi viitata palveluntarjoajaan sovellettavaan lakiin, sillä kysymys on ratkaistu 16 artiklassa 
poistamalla alkuperämaaperiaate samoin kuin palvelujen tarjoamisen vapautta koskevilla uusilla 
säännöksillä.

e) 39 artiklan 5 kohta, 16 artiklan soveltamista koskevat analyysit ja 
suuntaviivat

Neuvosto ottaa käyttöön menettelyn, jossa jäsenvaltiot antavat komissiolle kertomuksen niistä
kansallisista vaatimuksista, joiden soveltaminen voisi kuulua 16 artiklan 1 kohdan kolmannen 
alakohdan ja 16 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan. Komissio saattaa vaatimukset muiden 
jäsenvaltioiden tietoon sekä esittää analyyseja ja suuntaviivoja niiden soveltamisesta direktiivin 
yhteydessä.

Esittelijä katsoo yhteisön oikeuden tulkinnan kuuluvan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 
ja haluaa säilyttää Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimieliminä kuuluvat 
arviointiprosessin jatkotoimiin liittyvät oikeudet.

f) Tarkastelulauseke ja yhdenmukaistamistoimenpiteet, 41 artikla

Esittelijä hyväksyy neuvoston ehdottaman uuden tekstin. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään 
varmistamaan tarkastelulausekkeen johdonmukaisuus direktiivin muiden säännösten kanssa, 
joissa säädetään jo yhdenmukaistamistoimenpiteistä (16 artiklan 4 kohta ja 38 artikla). Esittelijä
katsoo, että lainsäädäntövallan käyttäjät toteuttavat muualla kuin tässä direktiivissä
perustamissopimuksen mukaisesti sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat 
toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien lähentämiseksi.

3. Keskinäisen arvioinnin menettelyt

Esittelijä haluaisi tuoda esiin huolensa byrokraattisista rasitteista, joita neuvoston tekstissä
käyttöön otetut keskinäisen arvioinnin menettelyt aiheuttavat jäsenvaltioiden kansallisille sekä
alue- ja paikallishallinnoille.

Lisäksi ei riitä, että jäsenvaltiot mukauttavat suuren määrän kansallisia lakeja vastaamaan 
direktiiviä, vaan niiden on ilmoitettava komissiolle lupajärjestelmänsä (9 artiklan 2 kohta), 
sijoittautumisvapautta koskevat vaatimuksensa (15 artikla) sekä monialatoimintaa koskevat 
vaatimuksensa (25 artiklan 3 kohta).

Jotta kuitenkin saataisiin neuvoston kanssa nopeasti aikaan kompromissi, esittelijä on päättänyt 
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kunnioittaa jäsenvaltioiden päätöstä eikä ehdota tarkistuksia palauttaakseen parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn kannan, jossa tämä raskas byrokratia poistettiin. Esittelijä toivoo, että
näissä kansallisille hallinnoille raskaita kuluja aiheuttavissa vaatimuksissa voidaan ainakin 
vähentää minimiin hallinnollinen rasite sekä palveluntarjoajille aiheutuvat hallintokulut.

Neuvosto on alun perin komission ehdotuksessa esitettyjen keskinäisen arvioinnin menettelyjen 
lisäksi ottanut käyttöön uuden arviointimenettelyn, joka koskee kansallisia vaatimuksia, joita 
jäsenvaltiot voivat asettaa 16 artiklan mukaan.

Esittelijä myöntää tämän uuden ilmoitusvelvoitteen olevan ratkaiseva osa neuvoston tekstiä, 
sillä jäsenvaltiot voisivat käyttää kansallisia vaatimuksia estääkseen palvelujen tarjoamisen 
rajojen yli. Tämän vuoksi esittelijä hyväksyy tämän avoimuutta koskevan ehdon, vaikka se 
lisääkin byrokratiaa.
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