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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Pakalpojumu direktīvas 2006/123/EK īstenošanu
(2010/2053(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 9., 49. un 56. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū1,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 18. maija informatīvo paziņojumu par Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanas gaitu Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

A. tā ka Pakalpojumu direktīvas mērķis ir izveidot iekšējo pakalpojumu tirgu, garantējot 
augstu kvalitāti un sociālo kohēziju;

B. tā kā Pakalpojumu direktīva ir instruments Eiropas Savienības izaugsmei un tā kā tās 
ieviešanai jānotiek saistībā ar stratēģiju „ES 2020” un Vienotā tirgus aktu;

C. tā kā Pakalpojumu direktīvas transponēšana ir svarīgs dalībvalstu, valsts pārvaldes un 
vietējo iestāžu uzdevums, jo tajā ietverti noteikumi uzņēmumu dibināšanas tiesību un 
pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī par vienotu kontaktpunktu izveidi pakalpojumu 
sniedzēju atbalstam;

D. tā kā direktīvas ietekmi uz ekonomiku, uzņēmumiem un pilsoņiem varēs izvērtēt tikai tad, 
kad tā būs ieviesta visās dalībvalstīs;

E. tā kā direktīvas ieviešanas kvalitāte dalībvalstīs ir tikpat svarīga kā ieviešanai noteikto 
termiņu ievērošana,

1. atgādina par līdz šim nepieredzētām sabiedrības un politiskajām debatēm par 
Pakalpojumu direktīvu un Eiropas Parlamenta galveno lomu šajās sarunās; tādēļ uzskata, 
ka Eiropas Parlamentam jānodrošina efektīva uzraudzība pār direktīvas ieviešanas procesu 

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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dalībvalstīs; aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par ieviešanas gaitu;

2. atzinīgi vērtē to, ka Pakalpojumu direktīvas ieviešana visās dalībvalstīs rada vienreizēju 
iespēju modernizācijai, kas izpaužas kā jaunas darba un izvērtēšanas metodes;  uzsver 
sociālo partneru un profesionālo organizāciju svarīgo lomu ieviešanas procesā; aicina 
Komisiju šos partnerus un organizācijas pilnībā iesaistīt savstarpējās izvērtēšanas posmā;

3. norāda, ka lielākā daļa dalībvalstu ir izvēlējušās direktīvu ieviest, izmantojot horizontālos 
tiesību aktus; tomēr uzskata, ka ieviešanas veids ir atkarīgs no dalībvalstu iekšējās 
organizācijas īpatnībām; aicina dalībvalstis nodrošināt ieviešanas procesa pārredzamību, 
jo īpaši sekmīgāk iesaistot valstu parlamentus;

Izvērtēšanas process

4. uzskata, ka dalībvalstu tiesību aktu izvērtēšana saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību 
un brīvu pakalpojumu sniegšanu veido vienu šīs direktīvas pīlāru; norāda, ka šajā procesā 
jāparedz modernizēt atļauju piešķiršanas sistēmu un prasības saistībā ar brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un brīvu pakalpojumu sniegšanu, lai atvieglotu pakalpojumu pārrobežu 
sniegšanu;

5. atgādina, ka dalībvalstis var saglabāt savu atļauju piešķiršanas sistēmu un atsevišķus 
noteikumus, ja tie ir nediskriminējoši, nepieciešami un samērīgi; uzsver, ka šajā sakarībā 
dalībvalstis ir saglabājušas vairākas atļauju piešķiršanas sistēmas, tās padarot pieejamākas 
un pārredzamākas pakalpojumu sniedzējiem;

6. uzsver grūtības, kādas radušās profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā; atgādina, ka 
Pakalpojumu direktīva nevar attiekties uz noteikumiem, kurus jau paredz nozaru 
direktīvas; aicina Komisiju noskaidrot šo situāciju, pārskatot direktīvu par profesionālo 
kvalifikāciju;

7. atgādina par īpatnībām, kādas ir raksturīgas noteikumiem par tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību un noteikumiem par pakalpojumu īslaicīgu sniegšanu citā dalībvalstī; 

aicina Komisiju savā izvērtējumā pilnībā ņemt vērā šīs īpatnības;

8. uzsver, ka saistībā ar direktīvu veicamais izvērtēšanas process ir liels dalībvalstu 
pārvaldes iestāžu darbs un ka šis darba apjoms jāņem vērā, izvērtējot direktīvas ieviešanu;

9. atzīmē dalībvalstu centienus savstarpējas izvērtēšanas procedūras īstenošanā; uzskata, ka 
pašreiz sasniegtajā procedūras posmā tās efektivitāti vēl nav iespējams izvērtēt; aicina 
Komisiju saistībā ar Vienota tirgus aktu padziļināti izpētīt šīs jaunās metodes potenciālu; 
pauž nožēlu par to, ka Eiropas Parlaments un dalībvalstu parlamenti nav ciešāk iesaistīti 
savstarpējās izvērtēšanas procesā;

Vienotie kontaktpunkti

10. uzskata, ka vienoto kontaktpunktu izveide ir svarīgs direktīvas efektīvas ieviešanas 
elements;  atzīst, ka tā īstenošanai dalībvalstīm jāpieliek ievērojamas finansiālas, 
tehniskas un organizatoriskas pūles;  uzsver nepieciešamību iesaistīt sociālos partnerus;
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11. aicina dalībvalstis turpināt uzlabot piekļuvi vienotajiem kontaktpunktiem, kā arī 
pakalpojumu sniedzējiem piedāvātās informācijas kvalitāti un atbilstību; aicina Komisiju 
un dalībvalstis nodrošināt, ka vienoto kontaktpunktu sniegtā informācija ir pieejama 
vairākās valodās;

12. pauž nožēlu par to, ka pakalpojumu sniedzējiem vienotie kontaktpunkti joprojām ir maz 
pazīstami; aicina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas ātri sākt informācijas kampaņas, 
kas vērstas uz visiem iesaistītajiem dalībniekiem;

13. aicina dalībvalstis iesniegt nepieciešamos statistikas datus, lai izvērtētu vienoto 
kontaktpunktu darbību un to ietekmi Eiropas līmenī;

14. aicina Komisiju pastiprināt sinerģiju starp dalībvalstu vienotajiem kontaktpunktiem un 
izstrādāt tehniskos un funkcionālos rīkus, lai panāktu šādu sinerģiju;

Administratīvā sadarbība

15. uzsver nozīmi, kāda ir noteikumiem administratīvās sadarbības un savstarpējās palīdzības 
jomā; uzskata, ka šo noteikumu ieviešana ir priekšnoteikums pakalpojumu sniedzēju 
efektīvas kontroles un augstas pakalpojumu kvalitātes un drošuma garantēšanai visā 
Eiropas Savienībā;

16. atzinīgi vērtē to, ka pieaug to dalībvalstu kompetento iestāžu pieteikumu skaits, kuras 
pakalpojumu uzraudzībai izmanto Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), tā nodrošinot 
tiešu, ātru un efektīvu informācijas apmaiņu;

17. uzsver, ka ir jāizstrādā par pakalpojumu uzraudzību atbildīgo dalībvalstu iestāžu un 
reģionālo pārvaldes iestāžu darbinieku apmācības pasākumi; aicina Komisiju šajā nolūkā 
ieviest daudzgadu programmu;

Darbības joma 

18. atzīmē grūtības, ar kurām saskārušās atsevišķas dalībvalstis, lai precīzi noteiktu jomas, uz 
kurām direktīva neattiecas, jo īpaši saistībā ar pakalpojumiem sociālajā un veselības 
aprūpes jomā; atgādina, ka šie pakalpojumi tiek izslēgti to specifiskuma dēļ un ka tiem 
jāizmanto Kopienas nozaru tiesību aktu sistēma;

19. uzskata, ka papildu pasākumi pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei pilnībā jāintegrē 
diskusijās, kas norisinās par Vienotā tirgus aktu;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PAMATOJUMS

2006. gada 28. decembrī spēkā stājās ES Direktīva (2006/123/EK) par pakalpojumiem. Šīs 
direktīvas mērķis ir atvērt pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības tirgu, likvidēt 
protekcioniskus ierobežojumus, kas traucē pakalpojumu brīvai apritei starp dalībvalstīm, un 
ievērot brīvas aprites principu, kas veido vienotā tirgus pamatu. Īsumā — Eiropas 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina iespēja piedāvāt savus pakalpojumus visā Eiropas 
Savienībā bez birokrātiskiem ierobežojumiem. 

Taču bieži tiek nepareizi apgalvots, ka ar šo direktīvu pakalpojumu tirgū tiek atcelti 
ierobežojumi vai tas tiek liberalizēts. Tomēr tas tā nav. Pakalpojumu direktīvas mērķis ir 
nodrošināt pieeju dalībvalstu tirgiem, likvidējot patvaļīgus šķēršļus un nodrošinot, ka 
dalībvalstīs joprojām spēkā esošie noteikumi ir atbilstoši un nav diskriminējoši. Skaidri tika 
noteikts, ka šāds plānotais tiesiskais regulējums nedrīkst ietekmēt ne darba tiesības, ne darba 
ņēmēju tiesības — šo prasību Eiropas Parlaments uzsvēra īpaši. 

Tādējādi nebija jāatsakās no Eiropas un dalībvalstu panākumiem šajā jomā. Izcelsmes valsts 
principu, kuru kritizēja kā sociālo dempingu veicinošu un ar kuru saskaņā pakalpojumu 
sniedzējiem, darbojoties citā ES dalībvalstī, būtu jāievēro tikai savas izcelsmes valsts 
noteikumi, svītroja un aizstāja ar mērķa valsts principu. Tagad direktīva ļauj valstīm 
nodarbinātības jomā piemērot  savas valsts noteikumus, tostarp tos, kurus nosaka, slēdzot 
vispārēji saistošus koplīgumus. 

Jāpiemin arī tas, ka Eiropas Parlaments bija galvenais šo tiesību aktu pieņemšanas 
virzītājspēks un ka par pārsteigumu Padome atbalstīja lielāko daļu Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu. Jo īpaši tas attiecas uz 16. panta formulējumu: „Dalībvalstij, uz kuru pārceļas 
pakalpojumu sniedzējs, nav liegts ... noteikt prasības ..., ja tās ir pamatotas ar sabiedriskās 
kārtības, valsts drošības, veselības aizsardzības vai vides aizsardzības iemesliem. Minētajai 
dalībvalstij nav liegts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem piemērot savus noteikumus 
nodarbinātības nosacījumiem, tostarp tādus, kas ir noteikti koplīgumos.”

Eiropas Parlaments ir novērojis, ka dalībvalstis vilcinās ar Pakalpojumu direktīvas ieviešanu 
un par to notiek karstas diskusijas. Tādēļ tas izlēma cieši uzraudzīt ieviešanas procesu un 
līdzdarboties tajā. Tika izskatīti ar ieviešanu saistītie trūkumi un jautājumi par direktīvas 
interpretēšanu un piemērošanu. Minētie apsvērumi veido šī ziņojuma pamatu. 

Piemērošanas joma

Pakalpojumu direktīvas darbības jomā kopumā ietilpst visi komerciālie pakalpojumi, kurus 
piedāvā pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti kādā no dalībvalstīm. Tajā cita starpā neietilpst 
nekomerciāli vispārējas nozīmes pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, pakalpojumi 
pārvadājumu jomā, pagaidu darba aģentūru pakalpojumi, veselības aprūpes pakalpojumi un 
sociālie pakalpojumi saistībā ar sociālajām mājām, bērnu un nevarīgu cilvēku aprūpi. 
Direktīva neapskata vispārējas nozīmes pakalpojumus, un tā nekādā gadījumā neparedz 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sistēmas nozīmes mazināšanu.  
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Referente uzsver, ka skaidri un nepārprotami jāīsteno direktīvas piemērošanas joma. Jo tikai 
tā var nodrošināt juridisko noteiktību. Referente jo īpaši uzsver arī to, ka Pakalpojumu 
direktīvas īstenošanu dalībvalstīs nedrīkst izmantot kā iemeslu ierobežojumu atcelšanai vai 
privatizācijai. Ja kādas valsts valdība vēlas atcelt ierobežojumus, tai arī jāuzņemas atbildība 
par šo darbību. 

Īstenošanas procesa gaitā noskaidrojies, ka pakalpojumu sniedzējiem ne vienmēr ir skaidrs, 
vai viņu sniegtie pakalpojumi ir direktīvas darbības jomā. Tas jo īpaši attiecas uz 2. panta 
j) punktu. Attiecībā uz šo gadījumu dalībvalstis tiek aicinātas izmantot direktīvas 
instrumentus un piemērot tos, piemēram, lai no Pakalpojumu direktīvas ietekmes jomas 
izslēgtu mazu bērnu aprūpi. 

Turklāt referente uzsver, ka ir ne tikai skaidri jānodala pakalpojumi, kas ir šīs direktīvas 
darbības jomā, no vispārējas nozīmes pakalpojumiem, bet arī ar pamattiesību aktu ir 
jānodrošina vispārējas nozīmes pakalpojumu aizsardzība.  

Vienoti kontaktpunkti

Pakalpojumu sniedzēji nepārprotami gūst labumu no pārvaldības procedūras vienkāršošanas 
un vienotu kontaktpunktu izveides.  Šis instruments, ja to pareizi izveido, var būt īpaši svarīgs 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Visas procedūras un formalitātes, kas veicamas, lai uzsāktu un sniegtu pārrobežu 
pakalpojumus, būs iespējams veikt, izmantojot šo vienoto kontaktpunktu. Tajā būtu 
nodrošināta precīza, pilnīga un saprotama informācija par formalitātēm, administratīvajām 
procedūrām, piemērojamajiem likumiem utt. Turklāt būtu jānodrošina atbalsts uzņēmējiem 
nepieciešamo administratīvo procedūru īstenošanai. Būtu pēc iespējas jānodrošina, ka šo 
procedūru var veikt elektroniski.

Referente uzskata — lai izveidotu vienotos kontaktpunktus, ir jāpiedalās visām iesaistītajām 
pusēm, proti, gan uzņēmumiem, gan darba ņēmēju pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka tiek 
sniegta visa atbilstošā informācija, tostarp arī par ievērojamajām darba tiesībām, tā garantējot, 
ka iespējamās problēmas tiek atrisinātas ātri un bez sarežģījumiem.

Referente tomēr uzskata, ka nebūtu pareizi, ja vienotos kontaktpunktus būtu iespējams 
izmantot tikai elektroniski. Noteikti būtu jānodrošina iespēja saņemt individuālu konsultāciju 
pie kvalificēta speciālista. Šī iemesla dēļ vienotajiem kontaktpunktiem būtu jānosaka 
pienākums informēt pakalpojumu sniedzējus par ievērojamajām darba un sociālajām tiesībām. 
Tikai šādā veidā varēs panākt, ka pakalpojumu sniedzēji neaizbildinās ar to, ka nav zinājuši 
attiecīgās valsts tiesību normas. Turklāt būtu nepieciešama savstarpēja koordinēšana, lai šādā 
veidā pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu jaunāko informāciju. 

Par pašsaprotamu uzskatāms tas, ka piedāvājumam jābūt pieejamam vairākās valodās. 

Administratīvā sadarbība 
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Attiecībā uz administratīvo sadarbību Pakalpojumu direktīva skaidri nosaka pienākumus gan 
dalībvalstīm, kurās pakalpojumu sniedzēji reģistrēti, gan tām valstīm, kurās tiek sniegti 
pakalpojumi.  Turklāt ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) palīdzību dalībvalstu 
kompetentās iestādes var pārvarēt praktiskas grūtības. IMI ir lielisks pārvaldības atbalsta 
instruments, jo ar tā palīdzību var risināt tādus jautājumus kā pārvaldes iestāžu sistēmu 
atšķirības, valodas barjera vai informācijas trūkums par sadarbības partneri citā dalībvalstī. 
Turpmāk referente īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai šo sistēmu reāli izmantotu. Šajā jomā 
valstu darbību vajadzētu uzlabot.

Savstarpējā novērtēšana
Referente vēlas vēlreiz uzsvērt, ka Padomes toreiz ieviestā savstarpējā izvērtēšana rada 
birokrātisku slogu dalībvalstu pārvaldes iestādēm valsts, reģionu un vietējā līmenī.
Papildus to dalībvalstu likumu lielajam skaitam, kuri jāpielāgo Pakalpojumu direktīvai, 
dalībvalstīm jāziņo arī Komisijai par savām atļauju sistēmām (9. panta 2. punkts), prasībām 
attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību (15. pants) un par prasībām attiecībā uz 
daudznozaru darbību (25. panta 3. punkts). 
Šīs kārtības iespējamās priekšrocības vēl ir precīzi jāizvērtē, jo birokrātiskais slogs un ar to 
saistītās administratīvās izmaksas, pēc referentes domām, nav mainījušās. 


