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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā sl
īprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļ
ūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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1 OV C …, ...., …. lpp.
2 OV C …, ...., …. lpp.
3 OV C …, ...., …. lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par pakalpojumiem iekšējā tirgū
(10003/2006 – C6-0000/2006 –2004/0001 (COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (10003/2006 – C6-0000/2006),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0002)2,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (KOM(2006)0160)3,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam 
(A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
30. apsvērums



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

LV

(30) Jau pastāv ievērojams Kopienas ties
ību aktu kopums, kas attiecas uz 
pakalpojumu darbībām. Šī direktīva 
turpina acquis sākto un tādējādi to 
papildina. Pretrunas starp šo direktīvu un 
citiem Kopienas instrumentiem ir apzin
ātas, un šajā direktīvā ir paredzēti risin
ājumi, tostarp izmantojot atkāpes. Tomēr 
jāparedz noteikums par jebkādiem atliku
šiem un izņēmuma gadījumiem, kad past
āv pretruna starp kādu šīs direktīvas 
noteikumu un kādu cita Kopienas 
instrumenta noteikumu. Šādas pretrunas 
pastāvēšana būtu jākonstatē saskaņā ar L
īguma noteikumiem par tiesībām veikt uz
ņēmējdarbību un pakalpojumu brīvu 
apriti.

Svītrots

Pamatojums

Tā kā Padomes teksta redakcija nenodrošina pievienoto vērtību 3. panta noteikumiem un lai 
izvairītos no tiesiskas nenoteiktības, šis apsvērums ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 2
1. panta 6. un 7. punkts

6. Šī direktīva neskar darba tiesības, proti, 
jebkurus tiesību aktos vai līgumos paredz
ētus noteikumus, kuri attiecas uz nodarbin
ātības nosacījumiem, darba apstākļiem, 
tostarp veselības aizsardzību un drošību 
darbā, un darba devēju un darba ņēmēju 
savstarpējām attiecībām un kurus dal
ībvalstis piemēro atbilstīgi saviem tiesību 
aktiem, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem. Tāpat šī direktīva neskar dal
ībvalstu sociālā nodrošinājuma tiesību 
aktus.

6. Šī direktīva neskar darba tiesības, proti, 
jebkurus tiesību aktos vai līgumos paredz
ētus noteikumus, kuri attiecas uz nodarbin
ātības nosacījumiem, darba apstākļiem, 
tostarp veselības aizsardzību un drošību 
darbā, un darba devēju un darba ņēmēju 
savstarpējām attiecībām un kurus dal
ībvalstis piemēro atbilstīgi Kopienas tiesību 
aktiem, kā arī valsts tiesību aktiem un 
praksei. Tāpat šī direktīva neskar dal
ībvalstu sociālā nodrošinājuma tiesību 
aktus.
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7. Šī direktīva neskar pamattiesību īsteno
šanu, kā tās atzītas dalībvalstīs un Kopienas 
tiesību aktos. Tāpat tā neskar tiesības 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus, kā
arī veikt protesta akcijas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi, kas ir saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.

7. Šī direktīva neskar pamattiesību īsteno
šanu, kā tās atzītas dalībvalstīs un Kopienas 
tiesību aktos. Tāpat tā neskar tiesības 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus, kā
arī veikt protesta akcijas saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem un valsts tiesību 
aktiem un praksi, īpaši noteikumiem, kas 
saistīti ar sociālo partneru attiecībām dal
ībvalstīs.

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ir ņemta vērā 1. panta 6. un 7. punkta jaunā struktūra, kas ieviesta ar 
grozīto Komisijas priekšlikumu un ko vēlāk ir apstiprinājusi Padome (6. punktā ir aplūkotas 
darba tiesības, turpretim 7. punkts attiecas uz pamattiesībām). Tomēr, lai gūtu pēc iespējas 
lielāku Eiropas Savienības pilsoņu atbalstu, ir jāveic daži grozījumi teksta redakcijā. Tādēj
ādi, ierosinot šo grozījumu, ir ņemts vērā, ka atsauce uz Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu ir ietverta vienīgi piecpadsmitajā apsvērumā, ja vien ar 1. pantu tiek ieviests formul
ējums, kas vārds vārdā atbilst minētās hartas 28. pantam. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
126. panta 2. punktu īpaša uzmanība ir jāpievērš valstu tiesību aktiem un praksei, jo īpaši 
tiem, kuri reglamentē darba devēju un darba ņēmēju attiecības dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3
2. panta 2. punkta a) apakšpunts

a) vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas 
nav saimnieciski pakalpojumi;

a) vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

Pamatojums

Šis grozījums daļēji atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Šķiet, ka tas ļauj rast 
kompromisu ar Padomes nostāju, atjaunojot grozītā Komisijas priekšlikuma teksta redakciju. 

Grozījums Nr. 4
2. panta 2. punkta j) apakšpunkts
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j) sociālajiem pakalpojumiem, ko valsts, 
valsts pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji vai 
valsts atzītas labdarības iestādes sniedz saist
ībā ar sociālajām mājām, bērnu aprūpi un 
atbalstu tādām ģimenēm un personām, kam 
pastāvīgi vai īslaicīgi vajadzīga palīdzība; 

j) sociālajiem pakalpojumiem, ko valsts, 
valsts pilnvaroti vai atzīti pakalpojumu 
sniedzēji vai valsts pilnvarotas vai atzītas 
labdarības iestādes sniedz saistībā ar soci
ālajām mājām, bērnu aprūpi un atbalstu tād
ām ģimenēm un personām, kam pastāvīgi 
vai īslaicīgi vajadzīga palīdzība, kā arī saist
ībā ar tiesību aktos paredzētām un 
papildu sociālās aizsardzības sistēmām, 
kas sedz galvenos dzīves riskus; 

Pamatojums

Kaut gan ar šo grozījumu tiek pārņemta Padomes jaunā teksta redakcija, kas sniedz sociālo 
pakalpojumu labāku tiesisko definīciju un tādējādi lielāku tiesisko drošību, ir jāņem vērā arī
nesen pieņemtais Komisijas paziņojums par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 
(COM(2006) 177 galīgā redakcija). Šā grozījuma mērķis nav nedz apsteigt, nedz prognozēt 
pašlaik notiekošo apspriežu rezultātus. Komisija lems par šā procesa turpmāko virzību un 
apsvērs labāko pieeju, tostarp izvērtējot, cik lielā mērā juridiski ir nepieciešams un iespējams 
likumdošanas priekšlikums.

Grozījums Nr. 5
3. pants

Saistība ar citiem Kopienas tiesību aktiem Saistība ar citiem Kopienas tiesību aktiem

1. Ja šīs direktīvas noteikumi ir pretrunā ar 
kādiem noteikumiem citā Kopienas tiesību 
aktā, ar kuru regulē īpašus aspektus piek
ļuvei kādai pakalpojumu darbībai vai tās 
veikšanai konkrētās nozarēs vai konkrētās 
profesijās, šā cita Kopienas tiesību akta 
noteikumi prevalē, un tos piemēro attiecīgaj
ās nozarēs vai profesijās. Minētie tiesību 
akti ietver šādus aktus:

1. Ja šīs direktīvas noteikumi ir pretrunā ar 
kādiem noteikumiem citā Kopienas tiesību 
aktā, ar kuru regulē īpašus aspektus piek
ļuvei kādai pakalpojumu darbībai vai tās 
veikšanai konkrētās nozarēs vai konkrētās 
profesijās, šā cita Kopienas tiesību akta 
noteikumi prevalē, un tos piemēro attiecīgaj
ās nozarēs vai profesijās. Minētie tiesību 
akti ietver jo īpaši šādus aktus:

a) Direktīva 96/71/EK; a) Direktīvu 96/71/EK;

b) Regula (EEK) Nr. 1408/71; b) Regulu (EEK) Nr. 1408/71;

c) Padomes Direktīva 89/552/EEK 
(1989. gada 3. oktobris) par dažu tādu telev
īzijas raidījumu veidošanas un apraides 
noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dal
ībvalstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos;

c) Padomes Direktīvu 89/552/EEK 
(1989. gada 3. oktobris) par dažu tādu telev
īzijas raidījumu veidošanas un apraides 
noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dal
ībvalstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos;
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d) Direktīva 2005/36/EK. d) Direktīvu 2005/36/EK.

2. Šī direktīva neattiecas uz starptautisko 
privāttiesību noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par tiesību aktiem, kas piem
ērojami līgumsaistībām un ārpuslīgumiskām 
saistībām, tostarp uz noteikumiem, kas 
garantē, ka patērētāji var izmantot aizsardz
ību, kuru tiem nodrošina patērētāju aizsardz
ības noteikumi, kas paredzēti viņu dal
ībvalsts tiesību aktos patērētāju tiesību jom
ā.

2. Šī direktīva neattiecas uz starptautisko 
privāttiesību noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par tiesību aktiem, kas piem
ērojami līgumsaistībām un ārpuslīgumiskām 
saistībām, tostarp uz noteikumiem, kas 
garantē, ka patērētāji var izmantot aizsardz
ību, kuru tiem nodrošina patērētāju aizsardz
ības noteikumi, kas paredzēti viņu dal
ībvalsts tiesību aktos patērētāju tiesību jom
ā.

2.a Šī direktīva neliedz patērētājam 
aizsardzību, ko tam saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem nodrošina attiecīgajā dal
ībvalstī spēkā esošie tiesību akti patērētāju 
aizsardzības jomā.

3. Dalībvalstis šīs direktīvas noteikumus 
piemēro saskaņā ar Līguma noteikumiem 
par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu brīvu apriti.

3. Dalībvalstis šīs direktīvas noteikumus 
piemēro saskaņā ar Līguma noteikumiem 
par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu brīvu apriti.

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ir ņemts vērā Padomes piedāvātais 3. panta jaunais formulējums. 
Turklāt saskaņā ar EK līguma 153. panta 5. punktu šā grozījuma mērķis ir saglabāt 
Parlamenta pirmajā lasījumā rasto trauslo līdzsvaru. 

Grozījums Nr. 6
28. pants

Savstarpējā palīdzība – vispārīgi pienākumi Savstarpējā palīdzība – vispārīgi pienākumi

1. Dalībvalstis sniedz viena otrai savstarpēju 
palīdzību un veic pasākumus, lai efektīvi 
sadarbotos un nodrošinātu pakalpojumu 
sniedzēju un to sniegto pakalpojumu 
uzraudzību. 

1. Dalībvalstis sniedz viena otrai savstarpēju 
palīdzību un veic pasākumus, lai efektīvi 
sadarbotos un nodrošinātu pakalpojumu 
sniedzēju un to sniegto pakalpojumu 
uzraudzību. 

2. Šīs nodaļas mērķiem dalībvalstis izraugās 
vienu vai vairākus sadarbības punktus, kuru 
kontaktinformāciju paziņo pārējām dal
ībvalstīm un Komisijai. Komisija publisko 
un regulāri atjaunina sadarbības punktu 
sarakstu.

2. Šīs nodaļas mērķiem dalībvalstis izraugās 
vienu vai vairākus sadarbības punktus, kuru 
kontaktinformāciju paziņo pārējām dal
ībvalstīm un Komisijai. Komisija publisko 
un regulāri atjaunina sadarbības punktu 
sarakstu.
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3. Lūgumi pēc informācijas, kā arī lūgumi 
veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem ir attiec
īgi pamatoti, jo īpaši, norādot lūguma 
iemeslu. Sniegto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu, kuras dēļ to pieprasīja.

3. Lūgumi pēc informācijas, kā arī lūgumi 
veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem ir attiec
īgi pamatoti, jo īpaši, norādot lūguma 
iemeslu. Sniegto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu, kuras dēļ to pieprasīja.

4. Saņēmušas no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm lūgumu pēc palīdz
ības, dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzēji, kuri veic uzņēmējdarbību to 
teritorijā, sniedz to kompetentajām iestād
ēm visu informāciju, kas nepieciešama, lai 
varētu uzraudzīt to darbības saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem. 

4. Saņēmušas no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm lūgumu pēc palīdz
ības, dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzēji, kuri veic uzņēmējdarbību to 
teritorijā, sniedz to kompetentajām iestād
ēm visu informāciju, kas nepieciešama, lai 
varētu uzraudzīt to darbības. 

5. Gadījumā, ja rodas grūtības izpildīt l
ūgumu pēc informācijas vai veikt p
ārbaudes, apskates vai izmeklēšanas, attiec
īgā dalībvalsts ātri informē lūguma iesniedz
ēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu. 

5. Gadījumā, ja rodas grūtības izpildīt l
ūgumu pēc informācijas vai veikt p
ārbaudes, apskates vai izmeklēšanas, attiec
īgā dalībvalsts ātri informē lūguma iesniedz
ēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu. 

6. Dalībvalstis sniedz citu dalībvalstu vai 
Komisijas lūgto informāciju elektroniskā
veidā un iespējami īsā laikā.

6. Dalībvalstis sniedz citu dalībvalstu vai 
Komisijas lūgto informāciju elektroniskā
veidā un iespējami īsā laikā.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrus, 
kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji un 
kurus var izmantot kompetentās iestādes to 
teritorijā, saskaņā ar tiem pašiem nosac
ījumiem var izmantot arī citu dalībvalstu l
īdzvērtīgas kompetentās iestādes.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrus, 
kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji un 
kurus var izmantot kompetentās iestādes to 
teritorijā, saskaņā ar tiem pašiem nosac
ījumiem var izmantot arī citu dalībvalstu l
īdzvērtīgas kompetentās iestādes.

8. Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju 
par gadījumiem, kad citas dalībvalstis 
nepilda pienākumu sniegt savstarpēju palīdz
ību. Vajadzības gadījumā Komisija veic 
piemērotus pasākumus, tostarp Līguma 
226. pantā paredzētus pasākumus, lai nodro
šinātu, ka attiecīgā dalībvalsts pilda savu 
pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību. 
Komisija periodiski informē dalībvalstis par 
to, kā darbojas noteikumi par savstarpējo 
palīdzību.

8. Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju 
par gadījumiem, kad citas dalībvalstis 
nepilda pienākumu sniegt savstarpēju palīdz
ību. Vajadzības gadījumā Komisija veic 
piemērotus pasākumus, tostarp Līguma 
226. pantā paredzētus pasākumus, lai nodro
šinātu, ka attiecīgā dalībvalsts pilda savu 
pienākumu sniegt savstarpēju palīdzību. 
Komisija periodiski informē dalībvalstis par 
to, kā darbojas noteikumi par savstarpējo 
palīdzību.

Pamatojums

Precizēšanas un lielākas tiesiskās drošības nolūkā ar šo grozījumu no 4. punkta tiek svītrota 
atsauce uz piemērojamiem „valsts tiesību aktiem”. Pirmām kārtām šo jautājumu nevajadzētu 
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risināt vispārīgu noteikumu pantā, kas principā attiecas uz dalībvalstu vispārīgiem pien
ākumiem, veicinot savstarpēju palīdzību, nevis uz piemērojamiem tiesību aktiem. Turklāt 
4. punkta formulējums nav pietiekami skaidrs, lai ļautu ticami noteikt, kuras valsts tiesību akti 
ir piemērojami. Tādējādi „valsts tiesību akti” var attiekties tikai uz „uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalsts” tiesību aktiem. Ar šo grozījumu tiek novērstas jebkuras neskaidrības, ko 
radītu uzskats, ka pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzība tiek veikta vienīgi saskaņā ar 
uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7
29. pants

Savstarpēja palīdzība – vispārīgi uzņēm
ējdarbības veikšanas dalībvalsts pienākumi

Savstarpēja palīdzība – vispārīgi uzņēm
ējdarbības veikšanas dalībvalsts pienākumi

1. Attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, 
kas sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī, uz
ņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts sniedz 
informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, 
kas tajā veic uzņēmējdarbību, ja to lūdz cita 
dalībvalsts, un jo īpaši dod apstiprinājumu, 
ka pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarb
ību tās teritorijā un, cik tai zināms, neveic 
savas darbības, pārkāpjot likumu.

1. Attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, 
kas sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī, uz
ņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts sniedz 
informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, 
kas tajā veic uzņēmējdarbību, ja to lūdz cita 
dalībvalsts, un jo īpaši dod apstiprinājumu, 
ka pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarb
ību tās teritorijā un, cik tai zināms, neveic 
savas darbības, pārkāpjot likumu.

2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
veic pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, 
ko lūdz cita dalībvalsts, un informē to par 
rezultātiem un attiecīgā gadījumā – par 
veiktajiem pasākumiem. To darot, 
kompetentās iestādes rīkojas, nepārkāpjot 
pilnvaras, ko tām piešķīrusi to dalībvalsts. 
Kompetentās iestādes var nolemt par piem
ērotākajiem pasākumiem, kas veicami katrā
konkrētā gadījumā, lai izpildītu citas dal
ībvalsts lūgumu.

2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
veic pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, 
ko lūdz cita dalībvalsts, un informē to par 
rezultātiem un attiecīgā gadījumā – par 
veiktajiem pasākumiem. To darot, 
kompetentās iestādes rīkojas, nepārkāpjot 
pilnvaras, ko tām piešķīrusi to dalībvalsts. 
Kompetentās iestādes var nolemt par piem
ērotākajiem pasākumiem, kas veicami katrā
konkrētā gadījumā, lai izpildītu citas dal
ībvalsts lūgumu.
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3. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts, 
ieguvusi faktisku informāciju par tāda 
pakalpojumu sniedzēja, kas veic uzņēm
ējdarbību tās teritorijā un sniedz 
pakalpojumus citās dalībvalstīs, jebkādu rīc
ību vai konkrētām darbībām, kuras, cik tai 
zināms, varētu radīt nopietnu kaitējumu cilv
ēku veselībai vai drošumam vai videi, pēc 
iespējas īsākā laikposmā informē visas citas 
dalībvalstis un Komisiju.

3. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts, 
ieguvusi faktisku informāciju par tāda 
pakalpojumu sniedzēja, kas veic uzņēm
ējdarbību tās teritorijā un sniedz 
pakalpojumus citās dalībvalstīs, jebkādu 
pretlikumīgu rīcību saistībā ar kādu no 
sniedzamajiem pakalpojumiem vai jebkur
ām konkrētām darbībām, kuras, cik tai zin
āms, varētu radīt nopietnu kaitējumu cilv
ēku veselībai vai drošumam vai videi, pēc 
iespējas īsākā laikposmā informē visas citas 
dalībvalstis un Komisiju.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts informētu pārējās dalībvalstis par 
jebkuru konkrētu darbību, ko pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā, ir veicis, kaitējot cilvēku veselībai vai drošībai vai nodarot kaitējumu videi. Turklāt, 
ierosinot šo grozījumu, kas daļēji atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā, ir ņemtas vēr
ā pakalpojumu sniedzēja citas iespējamās pretlikumīgās darbības, īpaši nedeklarēta darba un 
„viltus pašnodarbināto” problēma.

Grozījums Nr. 8
30. pants

Uzraudzība, ko veic uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalsts, ja pakalpojumu sniedzējs 

uz laiku pārceļas uz citu dalībvalsti

Uzraudzība, ko veic uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalsts, ja pakalpojumu sniedzējs 

uz laiku pārceļas uz citu dalībvalsti

1. Attiecībā uz gadījumiem, kas nav 
ietverti 31. panta 1. punktā, uzņēmējdarb
ības veikšanas dalībvalsts nodrošina, ka t
ās prasību izpildi uzrauga atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
valsts tiesību aktos, īpaši ar uzraudzības 
pasākumu palīdzību pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmējdarbības veikšanas vietā.

1. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
ir atbildīga par pakalpojumu sniedzēja 
darbības uzraudzību savā teritorijā, īpaši 
ar uzraudzības pasākumu palīdzību 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
veikšanas vietā.

2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
nevar atturēties no uzraudzības vai īsteno
šanas pasākumu veikšanas savā teritorijā, 
pamatojoties uz to, ka pakalpojumi ir 
sniegti vai kaitējums radīts citā dalībvalstī.

2. Uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
nevar atturēties no uzraudzības vai īsteno
šanas pasākumu veikšanas savā teritorijā, 
pamatojoties uz to, ka pakalpojumi ir 
sniegti vai kaitējums radīts citā dalībvalstī.
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3. Šā panta 1. punktā paredzētais pien
ākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
veikšanas dalībvalstij ir jāveic faktiskas p
ārbaudes un kontroles tās dalībvalsts 
teritorijā, kurā pakalpojums tiek sniegts. 
Pēc uzņēmējdarbības veikšanas dal
ībvalsts iestāžu lūguma šādas pārbaudes 
un kontroles saskaņā ar 31. pantu veic tās 
dalībvalsts iestādes, kurā pakalpojumu 
sniedzējs uz laiku veic darbību.

Svītrots

Pamatojums

Ierosinot grozījumus nodaļā par administratīvo sadarbību, ir ņemta vērā Padomes izveidotā
jaunā struktūra, kas ļauj precīzi noteikt uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstu pienākumus 
un saistības, kā arī to dalībvalstu pienākumus un saistības, kurās pakalpojumi tiek sniegti. 
Vienlaikus šis grozījums daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto Parlamenta nostāju. Tādēj
ādi, atbilstoši Parlamenta nostājai, uzņēmējdarbības veikšanas valsts ir atbildīga par 
pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību savā teritorijā un nevar atteikties veikt pas
ākumus, aizbildinoties ar to, ka pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 9
31. pants

Tās dalībvalsts veikta uzraudzība, kurā
sniedz pakalpojumu, ja pakalpojumu sniedz

ējs uz laiku pārceļas

Tās dalībvalsts veikta uzraudzība, kurā
sniedz pakalpojumu, ja pakalpojumu sniedz

ējs uz laiku pārceļas

1. Attiecībā uz valsts prasībām, kuras var 
noteikt saskaņā ar 16. vai 17. pantu, dal
ībvalsts, kurā sniedz pakalpojumu, ir atbild
īga par pakalpojumu sniedzēja darbības 
uzraudzību savā teritorijā. Atbilstoši 
Kopienas tiesību aktiem dalībvalsts, kurā
sniedz pakalpojumu:

1. Dalībvalsts, kurā sniedz pakalpojumu, ir 
atbildīga par pakalpojumu sniedzēja darb
ības uzraudzību savā teritorijā. Atbilstoši 
Kopienas tiesību aktiem dalībvalsts, kurā
sniedz pakalpojumu:

a) veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzējs iev
ēro prasības attiecībā uz piekļuvi 
pakalpojumu darbībai un tās veikšanu;

a) veic visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzējs iev
ēro prasības attiecībā uz piekļuvi 
pakalpojumu darbībai un tās veikšanu;

b) veic pārbaudes, apskates un izmeklē
šanas, kas vajadzīgs, lai uzraudzītu sniegto 
pakalpojumu.

b) veic pārbaudes, apskates un izmeklē
šanas, kas vajadzīgas, lai uzraudzītu 
sniegto pakalpojumu, tai skaitā pārbaudes, 
apskates un izmeklēšanas, ko lūgusi veikt 
uzņēmējdarbības veikšanas valsts.
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2. Attiecībā uz prasībām, kas nav 1. punkt
ā minētās prasības, ja pakalpojumu 
sniedzējs uz laiku pārceļas uz citu dal
ībvalsti, lai, neveicot tajā uzņēmējdarbību, 
tur sniegtu pakalpojumu, šīs dalībvalsts 
kompetentās iestādes piedalās 
pakalpojumu sniedzēja uzraudzīšanā
saskaņā ar 3. un 4. punktu.

Svītrots

3. Pēc uzņēmējdarbības veikšanas dal
ībvalsts lūguma tās dalībvalsts kompetentās 
iestādes, kurā sniedz pakalpojumu, veic 
visas pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, 
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu efektīvu 
uzraudzību, ko veic uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalsts. To darot, kompetentās 
iestādes rīkojas, nepārkāpjot pilnvaras, ko t
ām piešķīrusi to dalībvalsts. Kompetentās 
iestādes var lemt par piemērotākajiem pas
ākumiem, kas veicami katrā konkrētā gad
ījumā, lai izpildītu uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalsts lūgumu.

3. Ja uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
to lūdz, tās dalībvalsts kompetentās iest
ādes, kurā sniedz pakalpojumu, veic visas p
ārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu efektīvu uzraudz
ību, ko veic uzņēmējdarbības veikšanas dal
ībvalsts. To darot, kompetentās iestādes r
īkojas, nepārkāpjot pilnvaras, ko tām piešķ
īrusi to dalībvalsts. Kompetentās iestādes 
var lemt par piemērotākajiem pasākumiem, 
kas veicami katrā konkrētā gadījumā, lai 
izpildītu uzņēmējdarbības veikšanas dal
ībvalsts lūgumu.

4. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kur
ā sniedz pakalpojumu, pēc savas iniciatīvas
var veikt pārbaudes, apskates un izmeklē
šanas uz vietas, ja šīs pārbaudes, apskates 
un izmeklēšanas nav diskriminējošas, nav 
pamatotas ar to, ka pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, un ir 
samērīgas.

4. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kur
ā sniedz pakalpojumu, var veikt pārbaudes, 
apskates un izmeklēšanas uz vietas, ja šīs p
ārbaudes, apskates un izmeklēšanas nav 
diskriminējošas, nav pamatotas ar to, ka
pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību 
citā dalībvalstī, un ir samērīgas.

Pamatojums

Ierosinot grozījumus nodaļā par administratīvo sadarbību, ir ņemta vērā Padomes izveidotā
jaunā struktūra, kas ļauj precīzi noteikt uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstu pienākumus 
un saistības, kā arī to dalībvalstu pienākumus un saistības, kurās pakalpojumi tiek sniegti. 
Vienlaikus šis grozījums daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto Parlamenta nostāju. Tādēj
ādi, atbilstoši Parlamenta nostājai, uzņēmējdarbības veikšanas valsts ir atbildīga par 
pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību savā teritorijā, vienlaikus dalībvalsts, kurā
sniedz pakalpojumu, uzrauga pakalpojumu sniedzēja darbību savā teritorijā. 

Grozījums Nr. 10
39. pants

Savstarpēja novērtēšana Savstarpēja novērtēšana
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1. Vēlākais, līdz … * dalībvalstis iesniedz 
Komisijai ziņojumu, kurā ietverta inform
ācija, kas paredzēta šādos noteikumos:

1. Vēlākais, līdz … * dalībvalstis iesniedz 
Komisijai ziņojumu, kurā ietverta inform
ācija, kas paredzēta šādos noteikumos:

a) 9. panta 2. punktā par atļauju piešķir
šanas sistēmām;

a) 9. panta 2. punktā par atļauju piešķir
šanas sistēmām; 

b) 15. panta 5. punktā par prasībām, kas j
āizvērtē;

b) 15. panta 5. punktā par prasībām, kas j
āizvērtē;

c) 25. panta 3. punktā par daudznozaru 
darbībām.

c) 25. panta 3. punktā par daudznozaru 
darbībām.

2. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos zi
ņojumus dalībvalstīm, kuras sešos mēnešos 
pēc saņemšanas iesniedz savus apsvērumus 
par katru ziņojumu. Tajā pašā termiņā
Komisija apspriežas ar ieinteresētajām 
personām par šiem ziņojumiem. 

2. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos zi
ņojumus dalībvalstīm, kuras sešos mēnešos 
pēc saņemšanas iesniedz savus apsvērumus 
par katru ziņojumu. Tajā pašā termiņā
Komisija apspriežas ar ieinteresētajām 
personām par šiem ziņojumiem. 

3. Komisija iesniedz ziņojumus un dal
ībvalstu piezīmes 40. panta 1. punktā min
ētajai komitejai, un tā var izteikt apsv
ērumus. 

3. Komisija iesniedz ziņojumus un dal
ībvalstu piezīmes 40. panta 1. punktā min
ētajai komitejai, un tā var izteikt apsv
ērumus. 

4. Ņemot vērā 2. un 3. punktā minētos apsv
ērumus, Komisija, vēlākais, līdz ... ** 
iesniedz kopsavilkuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības gad
ījumā pievienojot priekšlikumus papildu 
ierosmēm.

4. Ņemot vērā 2. un 3. punktā minētos apsv
ērumus, Komisija, vēlākais, līdz ... ** 
iesniedz kopsavilkuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības gad
ījumā pievienojot priekšlikumus papildu 
ierosmēm.

5. Vēlākais, līdz … *** dalībvalstis iesniedz 
Komisijai ziņojumu par valsts prasībām, uz 
kuru piemērošanu varētu attiecināt 
16. panta 1. punkta trešo daļu un 16. panta 
3. punkta pirmo teikumu, norādot iemeslus, 
kāpēc tās uzskata, ka šo prasību piemēro
šana atbilst kritērijiem, kas minēti 16. panta 
1. punkta trešajā daļā un 16. panta 
3. punkta pirmajā teikumā. 

5. Vēlākais, līdz … *** dalībvalstis iesniedz 
Komisijai ziņojumu par valsts prasībām, uz 
kuru piemērošanu varētu attiecināt 
16. panta 1. punkta trešo daļu un 16. panta 
3. punkta pirmo teikumu, norādot iemeslus, 
kāpēc tās uzskata, ka šo prasību piemēro
šana atbilst kritērijiem, kas minēti 16. panta 
1. punkta trešajā daļā un 16. panta 
3. punkta pirmajā teikumā. 

Pēc tam dalībvalstis pārsūta Komisijai jebk
ādas izmaiņas to prasībās, tostarp minētās 
jaunās prasības, kā arī to iemeslu. 

Pēc tam dalībvalstis pārsūta Komisijai jebk
ādas izmaiņas to prasībās, tostarp minētās 
jaunās prasības, kā arī to iemeslu. 
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Komisija nosūtītos noteikumus dara zin
āmus pārējām dalībvalstīm. Šāda nosūtīšana 
neattur dalībvalstis no attiecīgo noteikumu 
pieņemšanas. Komisija reizi gadā sniedz 
analīzi un orientējošus norādījumus par 
minēto prasību piemērošanu saistībā ar šo 
direktīvu.

Komisija nosūtītos noteikumus dara zin
āmus pārējām dalībvalstīm. Šāda nosūtīšana 
neattur dalībvalstis no attiecīgo noteikumu 
pieņemšanas. 

* Trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. * Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

** Četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. ** Četri gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

*** Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

*** Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

Minētā „analīze un orientējoši norādījumi” neļauj veikt iepriekšēju novērtēšanu vai konsultē
šanos, tādējādi, iespējams, pārkāpjot Padomes un Eiropas Parlamenta likumdevēju varu. 
Turklāt Kopienas tiesību aktu interpretācija joprojām ir Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) 
kompetencē. Referente uzskata, ka Eiropas Komisija var pastāvīgi sniegt atbalstu dalībvalst
īm nolūkā izstrādāt kopīgu novērtēšanas metodi, ievērojot dalībvalstu pienākumu iesniegt zi
ņojumu saskaņā ar šo pantu. 

Grozījums Nr. 11
41. pants

Komisija līdz … * un pēc tam reizi trīs 
gados iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei visaptverošu ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu. è Ziņojumā saskaņā
ar 16. panta 4. punktu aplūko jo īpaši 
16. panta piemērošanu. Tajā izskata ar
vajadzību veikt papildu pasākumus saistībā
ar jautājumiem, kas nav ietverti šīs direkt
īvas piemērošanas jomā. Ziņojumam vajadz
ības gadījumā pievieno priekšlikumus par š
īs direktīvas grozījumiem, lai pabeigtu iekš
ējā pakalpojumu tirgus izveidi.

Komisija līdz … * un pēc tam reizi trīs 
gados iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei visaptverošu ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu. Ziņojumā saskaņā
ar 16. panta 4. punktu aplūko jo īpaši 
16. panta piemērošanu. Papildus 38. pantā
minētajiem jautājumiem tajā izskata arī
vajadzību veikt saskaņošanas vai citus 
papildu pasākumus saistībā ar jautājumiem, 
kas nav ietverti šīs direktīvas piemērošanas 
jomā. Saskaņā ar 16. panta 4. punktu zi
ņojumā izskata arī iespēju veikt saskaņo
šanas pasākumus dienesta darbībām, 
attiecībā uz kurām šo direktīvu jau piem
ēro. Ziņojumam vajadzības gadījumā
pievieno priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem, lai pabeigtu iekšējā
pakalpojumu tirgus izveidi.
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* Pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

* Pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

Pilnībā pieņemot Padomes ierosināto jauno teksta redakciju, šā grozījuma mērķis ir nodrošin
āt pārskatīšanas klauzulas saskaņotību ar citiem direktīvas noteikumiem vai jau iepriekš, 
proti, 16. panta 4. punktā un 38. pantā paredzētajiem saskaņošanas pasākumiem. Turklāt šis 
grozījums ir saskaņā ar EK līguma 47. un 95. pantu, kas paredz, ka abas likumdevējas iest
ādes nosaka pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kuri 
attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību.
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PASKAIDROJUMS

Ievads1.

Pēc diviem gadiem ilgstošu debašu un neatlaidīga darba, ko veikusi Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteja, Eiropas Parlaments 2006. gada 16. februārī pieņēma nostāju pirmajā las
ījumā.

Parlamenta panāktais kompromiss mazināja šaubas un strīdus, ko radīja Komisijas sākotnējais 
priekšlikums, un noskaidroja pārpratumus, kas apvija tā saukto „Bolkestein direktīvu”.

Arī 25 000 demonstrantu, kas piepildīja Strasbūras ielas plenārsesijas debašu laikā, atzinīgi uzņ
ēma Parlamenta nozīmīgos, radikālos grozījumus, kuri padarīja tekstu pieņemamu vairākumam.
Komisija un Padome atzina Parlamenta kompromisu par lielisku sasniegumu, ko Austrijas 
prezidentūra nodēvēja par „izšķirošu Eiropas demokrātijas vēsturei”, kas pamato politisko 
vienošanos ar „Pakalpojumu direktīvu”. Šajā likumdošanas procedūrā Eiropas iestādes ņēmu
šas vērā vajadzību pēc sociālas Eiropas.

Kopš Komisijas priekšlikuma pieņemšanas Padome veikusi arī lielu tehnisku darbu Īrijas, N
īderlandes, Luksemburgas un Lielbritānijas prezidentūru laikā. Konkurences padomes pagājušā
gada 29. maijā pieņemtā politiskā vienošanās, pret kuru neiebilda neviena dalībvalsts, bija iev
ērojams Austrijas prezidentūras sasniegums gadu pēc Francijas referenduma par Eiropas 
Konstitucionālo līgumu.

Komisija un Padome atzina, ka Parlamentā panāktais kompromiss par tādiem jutīgiem jaut
ājumiem kā piemērošanas joma, izcelsmes valsts principa atcelšana, pilnīga darba tiesību un 
starptautisko privāttiesību atcelšana vai nodaļa par administratīvo sadarbību, ir ļoti trausls un to 
nevajadzētu apstrīdēt.

Referente labi saprot, ka arī Padomes politiskā vienošanās ir līdzsvarots un trausls kompromiss, 
kas savā būtībā ir ļoti tuvs Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā. Tomēr referente uzskata, ka 
vajadzīgs Parlamenta otrais lasījums, lai sniegtu tekstam lielāku tiesisku drošību un padarītu to 
skaidrāku, nodrošinot visu Eiropas Savienības pilsoņu atbalstu.

Šajā perspektīvā referente iesaka ierobežotu skaitu grozījumu šādās galvenajās jomās: darba 
tiesības, sociālo pakalpojumu izslēgšana, patērētāju aizsardzība, administratīvā sadarbība, 
savstarpēja novērtēšana un pārskatīšanas klauzula. Ieteiktie grozījumi attiecas uz pantiem, tādēj
ādi jāgroza arī atbilstošie apsvērumi, lai nodrošinātu saskaņotību.

Visbeidzot, referente vēlas vērst uzmanību uz lielo administratīvo nastu un birokrātiskajām pras
ībām Padomes tekstā, lai arī šai sakarā nav ieteikts neviens grozījums.

Referente cenšas vienoties ar Padomi, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemta direktīva par iekšējā
tirgus pakalpojumiem, ar ko uzņēmumiem sniegtu reālas ekonomiskas priekšrocības un jaunas 
iespējas, nodrošinot lielāku patērētāju aizsardzības līmeni.
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Referentes ieteiktie grozījumi2.

Darba tiesības, 1. pantsa)

Jāuzsver visu trīs iestāžu vienprātība par darba tiesību pilnīgu izslēgšanu no direktīvas piemēro
šanas jomas, tai skaitā attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu. Taču, lai nodrošinātu pēc iespējas 
plašāku Eiropas Savienības pilsoņu atbalstu, referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi veikt nelielas 
izmaiņas Padomes ierosinātajā teksta redakcijā. Pieņemot, ka atsauce uz Pamattiesību hartu 
saglabājas tikai atbilstošajā apsvērumā, 1. pantam būtu jāatspoguļo šīs hartas 28. panta precīzs 
formulējums. Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš dalībvalstu tiesību aktiem un praksei, it īpaši 
tiem, kas saistīti ar sociālo partneru attiecībām dalībvalstīs.

Tādēļ grozījumā ieteikts Padomes tekstu aizstāt ar teikumu „saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un valsts tiesību aktiem un praksi”, kas atbilst Līgumam un ir izmantots Hartā, kā arī
vairākos Kopienas darba tiesību dokumentos.

b) Sociālie pakalpojumi, 2. pants

Padomes izveidotā tiesiskā definīcija garantē lielāku tiesisku drošību un šķiet pieņemama. Turkl
āt Eiropas Komisija 2006. gada 26. aprīlī pieņēmusi paziņojumu par vispārējas nozīmes soci
ālajiem pakalpojumiem, kas pienācīgi jāņem vērā. Referente uzskata, ka direktīva par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū nedrīkst nedz apsteigt, nedz iepriekš paredzēt ar Komisijas zi
ņojumu aizsāktās apspriešanas rezultātus.

c) Patērētāju aizsardzība, 3. pants

Pastāv vienprātība arī attiecībā uz to, ka ar šo direktīvu ir jārada reālas ekonomiskas priekšroc
ības uzņēmumiem, nodrošinot lielāku aizsardzību patērētājiem, kuri varētu gūt labumu no pied
āvāto pakalpojumu augstās kvalitātes un plašākas pieejamības. Tādēļ referente atzinīgi vērtē
Padomes ieteikto 3. panta jauno redakciju attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Turklāt ierosināt
ā grozījuma rezultātā veidojas taisnīgs līdzsvars, nodrošinot, ka atbilstoši EK līguma 
153. pantam šī direktīva neliedz nevienai dalībvalstij uzturēt spēkā vai ieviest stingrākus pas
ākumus patērētāju aizsardzībai saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

d) Administratīvā sadarbība

Ierosinot grozījumus nodaļā par administratīvo sadarbību, ir ņemta vērā Padomes izveidotā
jaunā struktūra, kas ļauj precīzi noteikt uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstu pienākumus un 
saistības, kā arī to dalībvalstu pienākumus un saistības, kurās pakalpojumi tiek sniegti.

Taču ir jāveic vairāki grozījumi, lai atspoguļotu Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejā sasniegto vispārējo kompromisu un lai stiprinātu tās dalībvalsts iespējas uzraudzīt 
pakalpojumu sniedzēja darbību, kurā pakalpojumstiek sniegts. Atbilstoši Parlamenta nostājai, 
uzņēmējdarbības veikšanas valsts ir atbildīga par pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību 
savā teritorijā, vienlaikus dalībvalsts, kurā sniedz pakalpojumu, uzrauga pakalpojumu sniedzēja 
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darbību savā teritorijā. Turklāt referente uzskata, ka nodaļā par administratīvo sadarbību 
nevajadzētu ietvert norādi uz pakalpojuma sniedzējam piemērojamiem tiesību aktiem, jo šis jaut
ājums, pateicoties izcelsmes valsts principa atcelšanai un jaunajiem noteikumiem par 
pakalpojumu brīvu apriti, ir atrunāts 16. pantā.

e) 39. panta 5. punkts, analīze un orientējoši norādījumi 16. panta piemērošanai

Padome uzsāk procesu, saskaņā ar kuru dalībvalstis Komisijai iesniedz ziņojumu par valsts pras
ībām, uz kuru piemērošanu varētu attiecināt 16. panta 1. punkta trešo daļu un 16. panta 
3. punktu. Komisija šīs prasības dara zināmas citām dalībvalstīm, kā arī sniedz analīzi un orient
ējošus norādījumus par minēto prasību piemērošanu direktīvas kontekstā.

Referente uzskata, ka Kopienas tiesību aktu interpretācija ir Eiropas Kopienu Tiesas 
kompetencē, un vēlas saglabāt Eiropas Parlamenta un Padomes institucionālās tiesības attiecībā
uz novērtēšanas procesa turpmāko virzību.

f) Pārskatīšanas klauzula un saskaņošanas pasākumi, 41. pants

Referente atbalsta Padomes ierosināto jauno teksta redakciju. Ieteiktais grozījums paredzēts, 
lai nodrošinātu „pārskatīšanas klauzulas” saskaņotību ar citiem direktīvas noteikumiem, kuros 
jau paredzēti saskaņošanas pasākumi, proti, 16. panta 4. punktu un 38. pantu. Referente 
uzskata, ka ārpus šīs direktīvas piemērošanas jomas abas likumdevējas iestādes atbilstoši L
īgumam kopīgi nosaka pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību.

Savstarpējas novērtēšanas procedūras3.

Referente vēlas uzsvērt, ka ir noraizējusies par birokrātisko slogu, ko radīs ar Padomes teksta 
redakciju izveidotās savstarpējas novērtēšanas procedūras un kas būs jāuzņemas dalībvalstu 
administrācijām valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Papildus tam, ka dalībvalstīm būs jāpieņem liels skaits tiesību aktu, lai nodrošinātu atbilstību šai 
direktīvai, dalībvalstīm būs jāziņo Komisijai par savām atļauju sistēmām (9. panta 2. punkts), 
par prasībām, ko tās piemēro brīvībai veikt uzņēmējdarbību (15. pants), un par prasībām, kuras 
attiecas uz daudznozaru darbībām (25. panta 3. punkts).

Taču, lai sasniegtu drīzu kompromisu ar Padomi, referente nolēma ņemt vērā dalībvalstu l
ēmumu un nepiedāvāt grozījumus, kuru mērķis ir atjaunot Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā, 
ar ko šis birokrātiskais slogs tika atcelts. Referente cer, ka šīs apgrūtinošās prasības, kas jāpilda 
dalībvalstu administrācijām, vismaz līdz minimumam samazinās pakalpojumu sniedzēju birokr
ātisko nastu un administratīvās izmaksas.

Papildus šīm savstarpējas novērtēšanas procedūrām, kas sākotnēji paredzētas Komisijas priek
šlikumā, Padome izveidojusi jaunu novērtēšanas procedūru attiecībā uz prasībām, kuras dal
ībvalstis var noteikt atbilstoši 16. pantam.

Referente atzīst, ka šis jaunais informēšanas pienākums ir svarīgs Padomes teksta redakcijas 
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elements, jo dalībvalstis varēs izmantot šīs valsts līmeņa prasības, lai apturētu pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ referente pieņem šo pārredzamības nosacījumu, lai arī tas 
palielina birokrātiju.


