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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 57
Lõige 1

1. Lükkab tagasi direktiivi ettepaneku.

Or. fr

Justification

The country of origin principle is unacceptable because it represents an incentive to relocate 
to the countries with the least stringent tax, social and environmental rules, undermining the 
structure of the labour market and doing away with workers' rights. The liberalisation of 
services can only be envisaged if the conditions of service provision are harmonised, above 
all in the social and fiscal areas. There is nothing of this in the proposal for a directive. The 
directive could also have disastrous consequences for Member States' health services, as it 
threatens to undermine their organisation by eliminating authorisation requirements and 
procedures.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 58
Lõige 1 a (uus) 

1 a. Käesoleva direktiivi vastuvõtmisele peab eelnema üldhuviteenuste raamdirektiivi 
vastuvõtmine.

Or. fr

Justification

There is no case for adopting a directive on the liberalisation of services in the EU unless a 
framework directive on services of general interest or public services has previously made it 
possible to define the conditions of their exercise and provision.

Direktiivi ettepanek

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 59
Viide 1

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 
esimest ja kolmandat lauset ning artikleid 
55, 71 ja artikli 80 lõiget 2;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 
esimest ja kolmandat lauset ning artikleid 
50, 55, 71 ja artikli 80 lõiget 2;

Or. fr

Justification

By referring only to Article 47(2), first and third sentences, of the EC Treaty, the Commission 
is proposing that the Council should decide by qualified majority. However, Article 47(2), 
second sentence, states: 'The Council, acting unanimously throughout the procedure referred 
to in Article 251, shall decide on directives the implementation of which involves in at least 
one Member State amendment of the existing principles laid down by law governing the 
professions with respect to training and conditions of access for natural persons'. Reference 
should also be made to Article 50 of the EC Treaty, concerning the definition and conditions 
of establishment of services.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 60
Viide 1 a (uus)

– võttes arvesse põhiõiguste harta artikleid 
8, 15, 21, 34 – 38 ja 47;

Or. fr

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 6 a (uus)

6 a) Käesolev direktiiv ei käsitle riiklikele 
või eraorganisatsioonidele reserveeritud 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
liberaliseerimist ega teenust pakkuvate 
riiklike organisatsioonide erastamist. 
Lisaks sellele käsitleb käesolev direktiiv 
ainult mõnes liikmesriigis etableeritud 
teenuseosutajaid ega kata välisaspekte. 
Direktiiv ei puuduta rahvusvaheliste 
teenustekaubanduse organisatsioonide 
siseseid läbirääkimisi, eriti (GATS) raames.

Or. en

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.
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Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 6 b (uus)

6 b) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust vastavalt ühenduse 
õigusaktidele määrata millised teenused 
nende arvates kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste alla, 
kuidas neid teenuseid korraldada ja 
milliseid kohustusi nad järgima peavad. 
Käesolev direktiiv ei ole järjeks Euroopa 
Komisjoni valgele raamatule 
üldhuviteenuste kohta.

Or. en

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 8

8) Käesolev direktiiv on vastavuses teiste 
praeguste ühenduste algatustega, mis 
puudutavad teenuseid, eriti nendega, mis on 
seotud äriteenuste konkurentsivõimega, 
teenuste ohutusega, haigete liikuvusega 
ning tervishoiu arendamisega ühenduses. 
Direktiiv on ka vastavuses praeguste 
siseturgu puudutavate algatustega nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek müügiedendamise kohta siseturul 
ning nendega, mis puudutavad tarbijakaitset, 
nagu ebaausa äritegevuse direktiivi 
ettepanek ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse ettepanek koostöö kohta 
tarbijakaitse seaduste järgimise eest 
vastutavate riigiametite vahel ("tarbijakaitse 

8) Käesolev direktiiv on vastavuses teiste 
praeguste ühenduste algatustega, mis 
puudutavad teenuseid, eriti nendega, mis on 
seotud äriteenuste konkurentsivõimega ja
teenuste ohutusega. Direktiiv on ka 
vastavuses praeguste siseturgu puudutavate 
algatustega nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanek 
müügiedendamise kohta siseturul ning 
nendega, mis puudutavad tarbijakaitset, nagu 
ebaausa äritegevuse direktiivi ettepanek ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek koostöö kohta tarbijakaitse 
seaduste järgimise eest vastutavate 
riigiametite vahel ("tarbijakaitse koostöö 
määrus").
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koostöö määrus").

Or. en

Justification

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
Health services.

In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 14

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 
arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; tervise- ja 
tervishoiuteenused; majapidamise 
tugiteenused, nt eakate inimeste abistamine. 
Sellisteks tegevusteks võivad olla teenused, 
mis eeldavad teenuse osutaja ja saaja 
lähestikku asumist, teenuse saaja või osutaja 
sõitmist eeldavad teenused või 

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 
arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; tervise- ja 
tervishoiuteenused; majapidamise 
tugiteenused, nt eakate inimeste abistamine. 
Sellisteks tegevusteks võivad olla teenused, 
mis eeldavad teenuse osutaja ja saaja 
lähestikku asumist, teenuse saaja või osutaja 
sõitmist eeldavad teenused või 
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kaugteenused, sh Interneti kaudu osutatavad 
teenused.

kaugteenused, sh Interneti kaudu osutatavad 
teenused. Käesoleva direktiiviga 
tunnustatakse asjaolu, et kõik sellised 
teenused ei ole võrdse väärtuse või 
tähtsusega ning inimeste ja nende 
elukeskkonna, hariduse, heaolu ja tervise 
seisukohalt eluliselt tähtsate teenuste puhul 
võidakse rakendada prioriteete ja 
põhimõtteid, mis erinevad mitte nii 
elutähtsate teenuste puhul kohaseks 
peetavatest prioriteetidest ja põhimõtetest.

Or. en

Selgitus

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity principle).

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 14

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 
arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; tervise- ja 
tervishoiuteenused; majapidamise 
tugiteenused, nt eakate inimeste abistamine. 
Sellisteks tegevusteks võivad olla teenused, 

14) Teenuse mõiste hõlmab laia ulatusega ja 
pidevalt muutuvaid tegevusi, sh selliseid 
ärilisi teenuseid nagu 
juhtimiskonsultatsioon, sertifitseerimine ja 
katsetamine; üksuste juhtimiskorraldus, sh 
büroode hooldus ja turvalisus; reklaam; 
tööhõiveteenused, sh tööhõiveasutused; 
kaubandusagentide teenused. Mõiste hõlmab 
ka nii ettevõtetele kui ka tarbijatele 
osutatavaid teenuseid, nagu õigus- või 
maksualane nõustamine; kinnisvarateenused, 
nt kinnisvaraagentuurid; ehitus, sh 
arhitektide teenused; transport; jae- ja 
hulgimüük; messide korraldamine; autorent; 
reisibürood; turvateenused. Samuti hõlmab 
see tarbijateenuseid, nagu turismiteenused, 
sh giiditeenused; audiovisuaalteenused; 
meelelahutusteenused, spordikeskused ja 
lõbustuspargid; majapidamise tugiteenused, 
nt eakate inimeste abistamine. Sellisteks 
tegevusteks võivad olla teenused, mis 
eeldavad teenuse osutaja ja saaja lähedust, 
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mis eeldavad teenuse osutaja ja saaja 
lähedust, teenuse saaja või osutaja sõitmist 
eeldavad teenused või kaugteenused, sh 
Interneti kaudu osutatavad teenused.

teenuse saaja või osutaja sõitmist eeldavad 
teenused või kaugteenused, sh Interneti 
kaudu osutatavad teenused.

Or. en

Selgitus

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest.
Recognising this qualitative difference and the fact that the health sector comprises 10% of 
European employment and 10% of European GNP, a horizontal framework directive of this 
nature is not an appropriate instrument to deal with Health services.
In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 14 a (uus)

14 a) On oluline, et direktiiv kehtiks ka 
tervishoiusektori puhul ning et teenuste 
osutamise vabadus ja asutamisvabadus 
saaksid selles valdkonnas oma täieliku 
tähenduse. Tervishoiusektor ei ole mitte 
ainult väga oluline majanduskasvu 
seisukohalt, vaid ennekõike peavad 
Euroopa kodanikud saama oma põhiõigusi 
rakendada ja tuleb lihtsustada nende 
juurdepääsu teenustele teisest liikmesriigist 
või teises liikmesriigis. Teisest küljest on 
rahvatervise kaitsmine vastavalt ELi 
lepingule avalik huvi, mis võib õigustada 
asutamisõiguse ja teenuste osutamise 
vabaduse piiramist. Selles suhtes tuleks 
asjakohaselt arvestada rahvatervise 
kaitsmisega vastavalt artiklile 15 koostatava 
hinnangu kontekstis.

Or. de
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Justification

The importance of the Directive for the health sector and its beneficial effects should be 
emphasised. In particular, European citizens may derive benefits if freedom to provide 
services and freedom of establishment are improved in this area. This is particularly 
important where there are bottlenecks in the provision of medical care in the citizen's country 
of residence. It must be stressed, however, that the protection of public health may justify 
restrictions on freedom to provide services and freedom of establishment, provided they are 
necessary and proportional.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 14 b (uus)

14 b) Asutamisvabaduse ja teenuste 
osutamise vabaduse kohaldamine tagab, et 
üldsusel on võimalik valida rohkemate 
võimaluste vahel nii olulises valdkonnas 
kui tervishoid ja seda tehes võtab see 
arvesse avalikku huvi, et arste vabalt 
valida. Direktiivis sätestatud teabenõuded 
on väga olulised, et võimaldada kodanikel 
teha kõikidest asjakohastest asjaoludest 
teadlikke valikuid. Haigete liikuvusega 
seonduvalt tagavad nimetatud nõuded, et 
haigetele antakse minimaalne teave 
teenuste osutajatest teistes liikmesriikides. 
Siiski tuleb võtta samme tagamaks, et 
kodanikele kättesaadavate 
valikuvõimalustega ei kaasne 
sotsiaalkindlustussüsteemidele 
ebaproportsionaalset finantskoormat. 
Selles suhtes on Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusest tulenev eristus 
haiglavälise ravi ja haiglaravi vahel 
oluline, sest siis võivad liikmesriigid 
haiglaravi puhul jätkuvalt nõuda eelnevat 
luba.

Or. de

Justification

It is important to emphasise that greater mobility and a wider range of options for patients 
increases patients' needs for information and that, therefore, the Directive's requirements 
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concerning information and transparency are particularly important. It is equally important, 
however, to ensure that the financial burden is held in check. In this respect, it is important to 
devise a different definition of hospital care.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 14 a (uus)

14 a) Tervishoiuteenused on vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 152 lõikele 5 
käesoleva direktiivi kohaldamisväljast välja 
arvatud.

Or. fr

Justification

This amendment is in line with Amendment 25 tabled by Mrs Liotard and Articles 14 (first 
indent a) (new) and 15(3a) (new).

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 16

16) Teenustasule iseloomulikud jooned 
puuduvad sellistes tegevustes, mida riik teeb 
ilma majandusliku hüvitiseta kui ta täidab 
oma sotsiaalseid, kultuurilisi, hariduslikke ja 
õiguslikke kohustusi. Sellised tegevused ei 
kuulu EÜ asutamislepingu artikli 50 
definitsiooni alla ja ei jäävad seega 
käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja.

16) Teenustasule iseloomulikud jooned 
puuduvad sellistes tegevustes, mida riik või 
riigi poolt selleks volitatud üksus teeb ilma 
majandusliku hüvitiseta või kus 
finantshüvitis ainult katab osa tegevuse või 
teenuse maksumusest, kui ta täidab oma 
sotsiaalseid, tervishoiuga seonduvaid,
kultuurilisi, hariduslikke ja õiguslikke 
kohustusi. Sellised tegevused ei kuulu EÜ 
asutamislepingu artikli 50 definitsiooni alla 
ja jäävad seega käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja.

Or. fr

Justification

Remuneration is not a factor serving to define a service as economic or non-economic. It is 
seen in some Member States, for example in the field of healthcare provision and 
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management, as a form of regulation (the remuneration is in such cases subsequently 
reimbursed).

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 22

22) Üks põhjapanevaid raskusi, mida eriti 
väikse või keskmise suurusega ettevõtted 
kohtavad seoses teenuste pakkumise 
alustamise ja teostamisega on 
haldusmenetluste keerukus, kestus ja 
õiguskindlusetus. Sel põhjusel, järgides 
ühenduse tasandil ja riiklikul tasandil tehtud 
uuendamise ja hea haldustava algatuste 
näidet, tuleb luua halduse lihtsustamise 
põhimõtteid, muuhulgas kehtestada 
ühenduse tasandil koordineeritud 
kontaktpunktide süsteem, piirates eelneva 
loa nõuet juhtudele, kus see tõesti on vajalik 
ja kehtestades pädevate asutuste vaikiva loa 
andmise põhimõtte pärast teatud aja 
möödumist. Selline uuendustegevus, mis 
säilitab läbipaistvuse nõudeid ning 
ajakohastab informatsiooni teenuste 
osutajate kohta on mõeldud ooteaegade, 
kulude ja soovimatute mõjude 
elimineerimiseks, mis tekivad näiteks 
ebavajalikust või liialt keerulisest ja 
koormavast menetlusest, menetluste 
kordamisest, dokumentide esitamisega 
seotud bürokraatiast, pädevate asutuste 
diskretsionaarse võimu kasutamisest, 
määramata või ülemäära pika aja 
möödumisest enne vastuse saamist, 
väljastatud lubade piiratud kehtivusajast 
ning ebaproportsionaalsetest lõivudest ja 
viivistest. Sellisel praktikal on eriti suur 
soovimatu mõju teenuste osutajatele, kes 
soovivad oma tegevust arendada mõnes 
teises liikmesriigis ja nõuab kooskõlastatud 
uuendamist kahekümne viiest liikmesriigist 
koosneval laienenud siseturul.

22) Üks põhjapanevaid raskusi, mida eriti 
väikse või keskmise suurusega ettevõtted 
kohtavad seoses teenuste pakkumise 
alustamise ja teostamisega on 
haldusmenetluste keerukus, kestus ja 
õiguskindlusetus. Sel põhjusel, järgides 
ühenduse tasandil ja riiklikul tasandil tehtud 
uuendamise ja hea haldustava algatuste 
näidet, tuleb luua halduse lihtsustamise 
põhimõtteid, muuhulgas kehtestada 
ühenduse tasandil koordineeritud 
kontaktpunktide süsteem ja piirates eelneva 
loa nõuet juhtudele, kus see tõesti on vajalik 
(kustutatud). Selline uuendustegevus, mis 
säilitab läbipaistvuse nõudeid ning 
ajakohastab informatsiooni teenuste 
osutajate kohta on mõeldud ooteaegade, 
kulude ja soovimatute mõjude 
elimineerimiseks, mis tekivad näiteks 
ebavajalikust või liialt keerulisest ja 
koormavast menetlusest, menetluste 
kordamisest, dokumentide esitamisega 
seotud bürokraatiast, pädevate asutuste 
diskretsionaarse võimu kasutamisest, 
määramata või ülemäära pika aja 
möödumisest enne vastuse saamist, 
väljastatud lubade piiratud kehtivusajast 
ning ebaproportsionaalsetest lõivudest ja 
viivistest. Sellisel praktikal on eriti suur 
soovimatu mõju teenuste osutajatele, kes 
soovivad oma tegevust arendada mõnes 
teises liikmesriigis ja nõuab kooskõlastatud 
uuendamist kahekümne viiest liikmesriigist 
koosneval laienenud siseturul.
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Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 13(4 to 6).

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 24

24) Haldustoimingute lihtsustamiseks ei tule 
kehtestada üldisi vorminõudeid, nagu 
tõestatud tõlge, välja arvatud juhtudel, mil 
see on objektiivselt ja ülekaalukalt 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks töötajate kaitsmisega. Samuti tuleb 
tagada, et luba üldjuhul võimaldaks 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamist 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise jaoks, näiteks igale uuele 
hüpermarketile uue loa andmine on 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks linnakeskkonna kaitsmisega. 

24) Haldustoimingute lihtsustamiseks ei tule 
kehtestada üldisi vorminõudeid, nagu 
tõestatud tõlge, välja arvatud juhtudel, mil 
see on objektiivselt ja ülekaalukalt 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huvi, 
näiteks töötajate, rahvatervise, keskkonna 
või hariduse kaitsmisega. Samuti tuleb 
tagada, et luba üldjuhul võimaldaks 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamist 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise jaoks, näiteks igale uuele 
hüpermarketile uue loa andmine on 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga.

Or. en

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity).

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 27 a (uus)

27 a) Käesoleva direktiivi loa andmise 
süsteemiga seotud sätted puudutavad 
juhtumeid, kus juurdepääs teenustele või 
teenuste osutamine ettevõtja poolt sõltuvad 
pädeva asutuse otsusest. Need ei puuduta 
pädevate asutuste otsust teatud teenuse 
osutamiseks luua riiklikku või eraorganit 
ega pädevate asutuste lepingusõlmimist, 
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mida reguleerib riigihankelepingute 
sõlmimise seadus.

Or. de

Justification

There is a need to distinguish between acts by the public administration such as the granting 
or refusal of authorisations for private operators, and other public administration decisions 
such as decisions by public bodies to build a new hospital. It must be made clear that such 
decisions are not covered by the Directive. The provisions of the Directive concerning 
authorisation procedures apply only to private providers such as private hospitals, 
laboratories etc.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 27 b (uus)

27 b)Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele on rahvatervise ja 
sotsiaalpoliitika eesmärgid ülekaalukad 
põhjused avalike huvide suhtes, mis võivad 
õigustada loa andmise süsteemide ja 
muude olemasolevate piirangute 
kasutamist tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
sektoris. Tervishoiuteenustega seotud 
eriliste riskide tõttu ei ole tavaliselt 
tagantjärgi tehtav kontroll piisav ja seega 
on eelneva loa andmise süsteem õigustatud.

Or. de

Justification

It should be made clear that authorisation schemes are in general justified for health and 
social services provided they are non-discriminatory and transparent, as an a posteriori 
inspection is unlikely to be sufficient.
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Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 27 c (uus)

27 c) Luba peaks põhimõtteliselt 
lihtsustama teenuse osutaja juurdepääsu 
teenusele või teenuse osutamisele kogu riigi 
territooriumil. Muid sätteid ei tohiks 
kohaldada, välja arvatud juhul kui 
geograafilist piirangut õigustab avaliku 
huviga seotud ülekaalukas põhjus. Näiteks 
on linnakeskkonna kaitsmise eesmärgil 
õigustatud loa hankimine iga asutamise 
jaoks mõnes kompleksis. Käesolev direktiiv 
ei käsitle pädevuse jaotamist piirkondlikul 
või kohalikul tasandil. 

Or. de

Justification

It should be made clear that, in the interests of environmental protection, in particular, it is 
justified to require a separate authorisation for each individual building within a complex.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 27 d (uus)

27 d) Käesoleva direktiivi loa kestust 
puudutavad sätted et mõjuta liikmesriikide 
õigust luba tagantjärgi tühistada, kui loa 
andmise tingimusi enam ei täideta.

Or. de

Justification

In regard to the objective of guaranteeing a high level of public health protection, patient 
safety and a high level of environmental protection, it must be possible to withdraw 
authorisation where the conditions for granting it are no longer met, e.g. where a hospital no 
longer fulfils the conditions for granting authorisation. It must be made clear that this option 
remains unaffected by the Directive.
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Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 28

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
analoograadiosageduste eraldamise või 
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 
korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu. 
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
analoograadiosageduste eraldamise või 
hüdroelektrijaama kasutamise puhul –, tuleb 
rakendada mitme võimaliku kandidaadi seast 
valiku menetlust, et arendada avatud 
konkurentsi kaudu kasutajatele osutatavate 
teenuste kvaliteeti ja tingimusi. Sellise 
menetluse korral, mis võib hõlmata nii 
puhtalt kaubanduslikke kui ka 
mittekaubanduslikke kriteeriume, mille 
eesmärk on muuhulgas rahvatervise 
kaitsmine, töötervishoid ja -ohutus, 
keskkonna kaitsmine või liikmesriigi 
kultuuripärandi ja hariduse kvaliteedi 
säilitamine, tuleb tagada läbipaistvus ja 
erapooletus ning sel viisil antud loa kehtivus 
ei tohi olla ülemäära pikk või selle 
uuendamine toimuda automaatselt, samuti ei 
või see anda edukale teenusosutajale 
mingeid eeliseid. Eelkõige tuleb antava loa 
kestus määrata viisil, mis ei piira või takista 
vaba konkurentsi rohkem kui on vajalik 
selleks, et võimaldada teenuseosutajal 
korvata investeeringuga seotud kulud ja 
teenida investeeritud kapitalilt õiglast tulu. 
Sellistel juhtudel, kus lubade arv on piiratud 
muudel põhjustel kui loodusvarade või 
tehnilise võimsuse piiratus, kehtivad 
kõikidel juhtudel käesoleva direktiivi muud 
lubade andmise süsteeme käsitlevad sätted.

Or. en

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity).
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Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 77
Põhjendus 28 a (uus)

28 a) Vastavalt käesolevale direktiivile 
peetakse luba antuks, kui taotlusele ei ole 
vastatud kindlaks määratud aja jooksul.
Siiski võib teatud teenuste suhtes 
kehtestada teisi reegleid, kui see on 
objektiivselt õigustatud avaliku huviga 
seotud ülekaalukate põhjustega. See 
tundub õigustatuna eriti tervishoiuteenuste 
või selliste teenuste puhul, millega kaasneb 
eriline oht keskkonnale.

Or. de

Justification

The provisions of the Directive tacitly granting an authorisation on expiry of a specified 
response period is appropriate in the case of services which represent no particular risk for 
overriding reasons relating to the public interest. However, different arrangements are 
justified particularly in respect of services in the health sector and services which give rise to 
a particular risk to the environment. It should be made clear that public health and 
environmental interests may justify different arrangements.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 78
Põhjendus 32

32) Majandustestide keelustamine loa 
andmise eeltingimusena katab 
majandusteste üldiselt, kuid mitte nõudeid, 
mis on objektiivselt õigustatud avaliku 
huviga seotud ülekaalukate põhjustega, 
näiteks linnakeskkonna kaitsmisega.
Nimetatud keelustamine ei mõjuta 
konkurentsiõiguse rakendamise eest 
vastutavate ametite volitusi.

kustutatud

Or. fr
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Justification

In line with Amendment 32 to Article 14(5) tabled by Mrs Liotard.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 79
Põhjendus 33 a (uus)

33 a) Käesoleva direktiivi vastastikuse 
hinnangu andmise sätted ei mõjuta 
liikmesriikide vabadust võtta vastu 
õigusakte kõrgema kaitsetaseme 
tagamiseks teatud avaliku huviga seotud 
küsimustes, eriti tervishoiu ja 
sotsiaalpoliitika eesmärkidega seotud 
küsimustes, mis võivad õigustada teatud 
asutamisvabaduse piiranguid, eriti kui 
piirangute eesmärk on rahvatervise või 
sotsiaalpoliitika eesmärkide kaitsmine. 
Näiteks on Euroopa Kohus juba 
tunnistanud, et teatud õigusliku vormi 
nõudmine võib olla õigustatud, näiteks 
mittetulundusorganisatsiooni vormi 
nõudmine teatud teenuste osutamiseks 
sotsiaalsektoris.

Or. de

Justification

It should be explicitly stated that a high level of protection of public health may justify 
restrictions on freedom of establishment, e.g. by way of specific requirements regarding the 
legal form of service provider, which would not be justified in respect of other services.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 80
Põhjendus 37 

37) Et kindlustada teenuste vaba liikumise 
tõhus rakendamine ja tagada, et teenuse 
saajad ja osutajad võiksid teenustest kasu 
saada ning neid pakkuda kogu ühenduse 
territooriumil riigipiiridest sõltumata, tuleb 

37) Et kindlustada teenuste vaba liikumise 
tõhus rakendamine ja tagada, et teenuse 
saajad ja osutajad võiksid teenustest kasu 
saada ning neid pakkuda kogu ühenduse 
territooriumil riigipiiridest sõltumata, tuleb 
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kehtestada põhimõte, et teenuseosutajale 
kehtivad ainult selle liikmesriigi seadused, 
kus ta on asutatud. Niisugune põhimõte on 
vajalik, et teenusepakkujatel, eelkõige 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, 
oleks võimalik kasutada ära siseturu 
pakutavate võimaluste täielikku 
õiguskindlust. Soodustades sellega teenuste 
vaba liikumist liikmesriikide vahel, annab 
kõnealune põhimõte koos ühtlustamis- ja 
vastastikuse abistamise meetmetega teenuse 
saajatele juurdepääsu kõrge kvaliteediga 
teenuste suuremale valikule teistest 
liikmesriikidest. Seda põhimõtet tuleks 
täiendada abisüsteemiga, mis võimaldab 
eelkõige teenuse saajal saada teavet teiste 
liikmesriikide seaduste kohta, samuti 
teenuste läbipaistvust käsitlevate reeglite 
ühtlustamisega. 

kehtestada põhimõte, et teenuseosutajale 
kehtivad ainult selle liikmesriigi seadused, 
kus ta on asutatud. Nimetatud "päritoluriigi 
põhimõte" on juba leidnud kasutust 
nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivis 
89/552/EMÜ ("Piirideta televisioon") ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivis 2000/31/EÜ 
("Direktiiv elektroonilise kaubanduse 
kohta"). Seda saab edukalt kasutada ka 
teiste teenuste puhul. Niisugune põhimõte 
on vajalik, et teenusepakkujatel, eelkõige 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, 
oleks võimalik kasutada ära siseturu 
pakutavate võimaluste täielikku 
õiguskindlust. Soodustades sellega teenuste 
vaba liikumist liikmesriikide vahel, annab 
kõnealune põhimõte koos ühtlustamis- ja 
vastastikuse abistamise meetmetega teenuse 
saajatele juurdepääsu kõrge kvaliteediga 
teenuste suuremale valikule teistest 
liikmesriikidest. Seda põhimõtet tuleks 
täiendada abisüsteemiga, mis võimaldab 
eelkõige teenuse saajal saada teavet teiste 
liikmesriikide seaduste kohta, samuti 
teenuste läbipaistvust käsitlevate reeglite 
ühtlustamisega. Erandeid päritoluriigi 
põhimõttest tuleb teha võimalikult vähe. 
Mõned erandid on siiski vajalikud, eriti 
keskkonnakaitse huvides.

Or. de

Justification

The importance of the country of origin principle for both service provider and recipient alike 
should be given greater emphasis and reference made to the positive experience gained with 
the principle thus far in relation to other directives concerning the freedom to provide 
services. At the same time, it should be made clear that very limited derogations are 
important, especially in the interests of environmental protection.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 81
Põhjendus 42
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42) Päritoluriigi põhimõttest erandi tegemine 
tuleks sätestada selliste teenuste puhul, mille 
kohta liikmesriigis, kuhu teenuseosutaja on 
asunud, kehtib üldine keeld, kui see keeld 
on objektiivselt põhjendatud riikliku 
poliitika, avaliku julgeoleku või 
rahvatervisega seotud põhjustega. Selline 
erand peaks piirduma üldiste keeldudega ja 
mitte laienema riiklikele süsteemidele, 
millega küll ei keelata teatud tegevust 
üldiselt, kuid antakse selle teostamise õigus 
ühele või mitmele teatud ettevõtjale või 
keelatakse teatud tegevuse teostamine ilma 
eelneva loata. Kui liikmesriik lubab teatud 
tegevust, kuid annab selle teostamise õiguse 
teatud ettevõtjatele, tähendab see, et sellisele 
tegevusele ei kehti üldine keeld ning seda ei 
peeta riikliku poliitika, avaliku julgeoleku 
või rahvatervisega täielikult vastuolus 
olevaks. Seetõttu ei oleks põhjendatud 
sellise tegevuse väljajätmine direktiivi 
rakendusalast.

42) Päritoluriigi põhimõttest erandi tegemine 
tuleks sätestada selliste teenuste puhul, mis 
on keelatud liikmesriigis, kuhu 
teenuseosutaja on asunud, kui see keeld on 
objektiivselt põhjendatud riikliku poliitika, 
avaliku julgeoleku või rahvatervisega seotud 
põhjustega, kaasa arvatud inimväärikuse 
kaitse. Nimetatud erand peaks ka kehtima 
siis, kui teenused on üldiselt keelatud, kuid 
lubatud teatud tingimustel. Selline erand 
peaks piirduma üldiste keeldudega ja mitte 
laienema riiklikele süsteemidele, millega 
küll ei keelata teatud tegevust üldiselt, kuid 
antakse selle teostamise õigus ühele või 
mitmele teatud ettevõtjale või keelatakse 
teatud tegevuse teostamine ilma eelneva 
loata. Kui liikmesriik lubab teatud tegevust, 
kuid annab selle teostamise õiguse teatud 
ettevõtjatele, tähendab see, et sellisele 
tegevusele ei kehti üldine keeld ning seda ei 
peeta riikliku poliitika, avaliku julgeoleku 
või rahvatervisega täielikult vastuolus 
olevaks. Seetõttu ei oleks põhjendatud 
sellise tegevuse üldine erand päritoluriigi 
põhimõttest.

Or. de

Justification

The current wording of derogation No. 16 under Article 17 of the Directive is too restricted.
The proposed amendments should also be reflected in the relevant recital.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 82
Põhjendus 43

43) Päritoluriigi põhimõtet ei tuleks 
kohaldada liikmesriigi, kuhu teenuseosutaja 
on asunud, poolt sätestatud teatud 
spetsiifilistele nõuetele, mille loogiline 
põhiprintsiip on lahutamatult seotud teenuse 
osutamise koha eriliste omadustega ning 
mida tuleb täita riikliku poliitika, avaliku 
julgeoleku, rahvatervise või keskkonna 

43) Päritoluriigi põhimõtet ei tuleks 
kohaldada liikmesriigi, kuhu teenuseosutaja 
on asunud, poolt sätestatud teatud 
spetsiifilistele nõuetele, mille loogiline 
põhiprintsiip on lahutamatult seotud teenuse 
osutamise koha eriliste omadustega või 
selles kohas teenuse osutamisega seotud 
eriliste riskidega ning mida tuleb iga 
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kaitse tagamiseks. Selline seisukoht kehtiks 
näiteks lubade puhul avalikult kasutatavate 
teede kasutuselevõtmiseks või kasutamiseks, 
samuti avalike ürituste korraldamise või 
ehitusplatside ohutusega seotud nõuete 
puhul. 

juhtumi puhul täita riikliku poliitika, 
avaliku julgeoleku, rahvatervise või 
keskkonna kaitse tagamiseks. Selline 
seisukoht kehtiks näiteks lubade puhul 
avalikult kasutatavate teede 
kasutuselevõtmiseks või kasutamiseks, 
samuti avalike ürituste korraldamise või 
ehitusplatside ohutusega seotud nõuete 
puhul. 

Or. de

Justification

The recital should reflect the amendments proposed to point 17 of Article 17.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 83
Põhjendus 47 a (uus)

47 a) Päritoluriigi põhimõte kehtib ainult 
piiratud ulatuses tervishoiuteenuste 
sektoris, kuna enamik tervishoiuteenuseid 
nõuavad liikmesriigis, kus teenust 
osutatakse, teatud rajatist, nagu haiglat või 
arsti vastuvõturuumi, ja seega ei ole 
nimetatud põhimõte nende puhul kehtiv. 
Artiklis 16 nimetatud päritoluriigi põhimõte 
kehtib ainult teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajate puhul ja mitte isikute 
puhul, kes on teenuseosutaja poolt tööle 
võetud. Lisaks sellele kehtivad piiriüleste 
tervishoiuteenuste puhul olulised 
päritoluriigi põhimõtte üldised erandid, 
nagu teenuseosutaja ametialaseid 
kvalifikatsioone puudutav erand või erand 
seoses paiga riskiga, kus teenust 
osutatakse, mis hõlmab ka haiglate 
hügieenistandardeid. Rahvatervise 
olulisuse tõttu peab liikmesriikidele siiski 
jääma võimalus üksikjuhtudel võtta 
meetmeid teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajate vastu.

Or. de
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Justification

Even though the application of the country of origin principle is of limited significance in the 
health sector, Member States must nevertheless retain the possibility of taking action in 
individual cases against service providers from other Member States. The application of the 
country of origin principle in the health sector should be clarified.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 84
Põhjendus 51

51) Vastavalt teenuste osutamise vabaduse 
suhtes kehtestatud Euroopa Kohtu 
põhimõtetele, ja ohustamata liikmesriikide 
sotsiaalsüsteemide finantsilist tasakaalu, 
tuleks tervishoiukulude hüvitamise osas 
näha ette suuremat õiguslikku kindlust 
haigetele, kes saajatena teenuste vabast 
liikumisest kasu saavad ning ühtlasi 
tervishoiutöötajatele ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide halduritele.

kustutatud

Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of the review of patient mobility. A horizontal framework directive 
of this nature is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 85
Põhjendus 51

51) Vastavalt teenuste osutamise vabaduse 
suhtes kehtestatud Euroopa Kohtu 

kustutatud
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põhimõtetele, ja ohustamata liikmesriikide 
sotsiaalsüsteemide finantsilist tasakaalu, 
tuleks tervishoiukulude hüvitamise osas 
näha ette suuremat õiguslikku kindlust 
haigetele, kes saajatena teenuste vabast 
liikumisest kasu saavad ning ühtlasi 
tervishoiutöötajatele ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide halduritele.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 86
Põhjendus 52

52) Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrust 
(EMÜ) nr 1408/71 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes, eriti selle 
sotsiaalkindlustussüsteemiga liitumise 
sätteid kohaldatakse täies mahus töötajate 
või vabakutseliste isikute suhtes, kes 
osutavad teenust või osalevad teenuse 
osutamises.

kustutatud

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 87
Põhjendus 53
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53) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikkel 
22, mis käsitleb teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise luba, aitab 
kaasa, nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, 
haigete vaba liikumise ja piiriüleste 
meditsiiniteenuste osutamise 
lihtsustamisele. Nimetatud sättega 
tahetakse tagada, et luba omavatel 
kindlustatud isikutel oleks juurdepääs 
tervishoiuteenustele teises liikmesriigis 
samadel tingimustel, mis kulude hüvitamise 
osas on võrdväärsed selles liikmesriigis 
kindlustatud isikute tingimustega. See 
annab kindlustatud isikutele õigusi, mida 
neil muidu ei oleks olnud ning lihtsustab 
teenuste vaba liikumist. Teisest küljest ei 
taheta sättega reguleerida või mingil moel 
takistada kulude hüvitamist vastavalt selle 
liikmesriigi määradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, isegi 
eelneva loa puudumisel.

kustutatud

Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 88
Põhjendus 53

53) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikkel 
22, mis käsitleb teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise luba, aitab 
kaasa, nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, 
haigete vaba liikumise ja piiriüleste 

kustutatud
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meditsiiniteenuste osutamise 
lihtsustamisele. Nimetatud sättega 
tahetakse tagada, et luba omavatel 
kindlustatud isikutel oleks juurdepääs 
tervishoiuteenustele teises liikmesriigis 
samadel tingimustel, mis kulude hüvitamise 
osas on võrdväärsed selles liikmesriigis 
kindlustatud isikute tingimustega. See 
annab kindlustatud isikutele õigusi, mida 
neil muidu ei oleks olnud ning lihtsustab 
teenuste vaba liikumist. Teisest küljest ei 
taheta sättega reguleerida või mingil moel 
takistada kulude hüvitamist vastavalt selle 
liikmesriigi määradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, isegi 
eelneva loa puudumisel.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 89
Põhjendus 53

53) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikkel 22, 
mis käsitleb teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise luba, aitab 
kaasa, nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, 
haigete vaba liikumise ja piiriüleste 
meditsiiniteenuste osutamise lihtsustamisele. 
Nimetatud sättega tahetakse tagada, et luba 
omavatel kindlustatud isikutel oleks 
juurdepääs tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis samadel tingimustel, mis 
kulude hüvitamise osas on võrdväärsed 
selles liikmesriigis kindlustatud isikute 
tingimustega. See annab kindlustatud 
isikutele õigusi, mida neil muidu ei oleks 
olnud ning lihtsustab teenuste vaba 
liikumist. Teisest küljest ei taheta sättega 
reguleerida või mingil moel takistada kulude 

53) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikkel 22, 
mis käsitleb teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste hüvitamise luba, aitab 
kaasa, nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, 
haigete vaba liikumise ja piiriüleste 
meditsiiniteenuste osutamise lihtsustamisele. 
Nimetatud säte kehtib ka täies ulatuses 
haiglaravi puhul, mille suhtes Euroopa 
Kohtu pretsedendiõigus on määranud, et 
liikmesriigid võivad teistes liikmesriikides 
saadud ravi kulude hüvitamiseks jätkuvalt 
nõuda eelnevat luba. Nimetatud säte kehtib 
ka haiglavälise ravi puhul, kui haiged 
taotlevad luba määruses 1408/71 toodud 
erireeglite kohaldamiseks. Määruse (EMÜ) 
nr 1408/71 artikliga 22 tahetakse tagada, et 
luba omavatel kindlustatud isikutel oleks 
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hüvitamist vastavalt selle liikmesriigi 
määradele, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, isegi eelneva loa puudumisel.

juurdepääs tervishoiuteenustele teises 
liikmesriigis samadel tingimustel, mis 
kulude hüvitamise osas on võrdväärsed 
selles liikmesriigis kindlustatud isikute 
tingimustega. See annab kindlustatud 
isikutele õigusi, mida neil muidu ei oleks 
olnud ning lihtsustab teenuste vaba 
liikumist. Teisest küljest ei taheta sättega 
reguleerida või mingil moel takistada kulude 
hüvitamist vastavalt selle liikmesriigi 
määradele, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, isegi eelneva loa puudumisel.

Or. de

Justification

The relation between Article 22 of Regulation 1408/71 and Article 23 of the proposal should 
be made clear in the recital.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 90
Põhjendus 54

54) Euroopa Kohtu teenuste vaba liikumise 
valdkonnas loodud pretsedendiõiguse 
valguses on nõutav liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
hüvitamise eelneva loa nõude tühistamine 
ja liikmesriigid peavad oma õigusaktidesse 
viima sisse vastavad parandused. Seni kui 
sellise ravi hüvitamine jääb selle 
liikmesriigi, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, haiguskindlustussüsteemi 
poolt tagatud katte piiridesse, ei riku 
eelneva loa nõude tühistamine tõenäoliselt 
tõsiselt sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu. Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele otsustele on liikmesriikide 
tingimused, vastavalt millele nad annavad 
oma territooriumil haiglavälist ravi, 
kohaldatavad ka ravi puhul teises 
liikmesriigis kui selles, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, kui 

kustutatud
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nimetatud tingimused vastavad ühenduse 
õigusaktidele. Pealegi peavad teises 
liikmesriigis antud ravi kulude hüvitamise 
loa andmise süsteemid loa andmise ja 
sellega seotud menetluste tingimuste osas 
vastama käesolevale direktiivile.

Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 91
Põhjendus 54

54) Euroopa Kohtu teenuste vaba liikumise 
valdkonnas loodud pretsedendiõiguse 
valguses on nõutav liikmesriigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
hüvitamise eelneva loa nõude tühistamine 
ja liikmesriigid peavad oma õigusaktidesse 
viima sisse vastavad parandused. Seni kui 
sellise ravi hüvitamine jääb selle 
liikmesriigi, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, haiguskindlustussüsteemi 
poolt tagatud katte piiridesse, ei riku 
eelneva loa nõude tühistamine tõenäoliselt 
tõsiselt sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu. Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele otsustele on liikmesriikide 
tingimused, vastavalt millele nad annavad 
oma territooriumil haiglavälist ravi, 
kohaldatavad ka ravi puhul teises 
liikmesriigis kui selles, mille 

kustutatud
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sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, kui 
nimetatud tingimused vastavad ühenduse 
õigusaktidele. Pealegi peavad teises 
liikmesriigis antud ravi kulude hüvitamise 
loa andmise süsteemid loa andmise ja 
sellega seotud menetluste tingimuste osas 
vastama käesolevale direktiivile.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 92
Põhjendus 55

55) Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele teenuste vaba liikumist 
puudutavatele otsustele tundub, et teises 
liikmesriigis saadud haiglaravi hüvitamise 
eelneva loa süsteemi õigustab vajadus 
planeerida haiglate infrastruktuuride arvu, 
nende geograafilist jaotust, nende 
korraldamise viisi, varustust ja isegi nende 
poolt pakutavate meditsiiniteenuste 
iseloomu. Sellise planeerimise eesmärk on, 
et igas liikmesriigis tagada piisavat ja 
püsivat juurdepääsu tasakaalustatud 
ravivõimalustega kvaliteetsele haiglaravile, 
tagada tõhusat kulutuste haldamist ja nii 
suures ulatuses kui võimalik vältida 
rahaliste, tehniliste või inimressursside 
raiskamist. Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele tuleb haiglaravi 
kontseptsiooni objektiivselt defineerida ja 
eelneva loa andmise süsteem peab olema 
proportsionaalne üldise huvi eesmärgiga.

kustutatud

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
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17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 93
Põhjendus 55

55) Vastavalt Euroopa Kohtu 
järjekindlatele teenuste vaba liikumist 
puudutavatele otsustele tundub, et teises 
liikmesriigis saadud haiglaravi hüvitamise 
eelneva loa süsteemi õigustab vajadus 
planeerida haiglate infrastruktuuride arvu, 
nende geograafilist jaotust, nende 
korraldamise viisi, varustust ja isegi nende 
poolt pakutavate meditsiiniteenuste 
iseloomu. Sellise planeerimise eesmärk on, 
et igas liikmesriigis tagada piisavat ja 
püsivat juurdepääsu tasakaalustatud 
ravivõimalustega kvaliteetsele haiglaravile, 
tagada tõhusat kulutuste haldamist ja nii 
suures ulatuses kui võimalik vältida 
rahaliste, tehniliste või inimressursside 
raiskamist. Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele tuleb haiglaravi 
kontseptsiooni objektiivselt defineerida ja 
eelneva loa andmise süsteem peab olema 
proportsionaalne üldise huvi eesmärgiga.

kustutatud

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 94
Põhjendus 56

56) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklis 22 
on ära toodud olukorrad, millal riiklik 

kustutatud
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pädev institutsioon ei saa keelduda 
nimetatud sätte alusel taotletud loa 
andmisest. Liikmesriigid ei saa loa 
andmisest keelduda, kui nimetatud 
haiglaravi nende territooriumil osutamisel 
kaetakse nende sotsiaalkindlustussüsteemi
poolt ja kui identset või võrdväärselt 
tõhusat ravi ei saa nende territooriumil 
nende sotsiaalkindlustussüsteemis 
ettenähtud tingimustel õigeaegselt teostada. 
Euroopa Kohus on järjekindlalt 
otsustanud, et aktsepteeritava ooteaja 
tingimust tuleb vaadelda koos iga juhtumi 
kõikide asjaoludega, arvestades mitte ainult 
haige meditsiinilise seisundiga loa 
taotlemise hetkel, vaid ka tema haiguslooga 
ja tema haiguse tõenäolise arenguga.

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 95
Põhjendus 56

56) Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklis 22 
on ära toodud olukorrad, millal riiklik 
pädev institutsioon ei saa keelduda 
nimetatud sätte alusel taotletud loa 
andmisest. Liikmesriigid ei saa loa 
andmisest keelduda, kui nimetatud 
haiglaravi nende territooriumil osutamisel 
kaetakse nende sotsiaalkindlustussüsteemi 
poolt ja kui identset või võrdväärselt 
tõhusat ravi ei saa nende territooriumil 
nende sotsiaalkindlustussüsteemis 
ettenähtud tingimustel õigeaegselt teostada.
Euroopa Kohus on järjekindlalt

kustutatud
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otsustanud, et aktsepteeritava ooteaja 
tingimust tuleb vaadelda koos iga juhtumi 
kõikide asjaoludega, arvestades mitte ainult 
haige meditsiinilise seisundiga loa 
taotlemise hetkel, vaid ka tema haiguslooga 
ja tema haiguse tõenäolise arenguga.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 96
Põhjendus 57

57) Liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemide kulude 
hüvitamine teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei tohi olla madalam 
kui nende oma 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ette nähtud 
kulude hüvitamine nende enda 
territooriumil osutatud tervishoiuteenuste 
eest. Kohus on järjekindlalt osutanud, et 
arvestades teenuste vaba liikumisega ei 
oleks loa puudumisel haiglavälise ravi 
kulude hüvitamisel vastavalt selle 
liikmesriigi hüvitusmääradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, 
erilist mõju nimetatud riigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamisele. 
Nendel juhtudel, kus luba on antud 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 
artiklile 22, toimub kulude hüvitamine 
vastavalt selles liikmesriigis kehtivatele 
määradele, kus tervishoiuteenust osutati. 
Siiski, kui kulude katte määr on madalam 
kui määr, millele haigel oleks olnud õigus 
liikmesriigis, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, peab viimane kandma 
ülejäänud kulud määrani, mis oleks haige 

kustutatud
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puhul kehtinud.

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 97
Põhjendus 57

57) Liikmesriikide 
sotsiaalkindlustussüsteemide kulude 
hüvitamine teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei tohi olla madalam 
kui nende oma 
sotsiaalkindlustussüsteemiga ette nähtud 
kulude hüvitamine nende enda 
territooriumil osutatud tervishoiuteenuste 
eest. Kohus on järjekindlalt osutanud, et 
arvestades teenuste vaba liikumisega ei 
oleks loa puudumisel haiglavälise ravi 
kulude hüvitamisel vastavalt selle 
liikmesriigi hüvitusmääradele, mille 
sotsiaalkindlustuse alla haige kuulub, 
erilist mõju nimetatud riigi 
sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamisele.
Nendel juhtudel, kus luba on antud 
vastavalt määruse (EMÜ) nr 1408/71 
artiklile 22, toimub kulude hüvitamine 
vastavalt selles liikmesriigis kehtivatele 
määradele, kus tervishoiuteenust osutati.
Siiski, kui kulude katte määr on madalam 
kui määr, millele haigel oleks olnud õigus 
liikmesriigis, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, peab viimane kandma 
ülejäänud kulud määrani, mis oleks haige 
puhul kehtinud.

kustutatud

Or. fr
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Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 98
Põhjendus 57 a (uus)

57 a) Vastavalt Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusele on haiglaravi ja 
haiglavälise ravi erinevus see, et haiglaravi 
puhul osutatavad tervishoiuteenused 
toimuvad infrastruktuuris, millel on 
kindlad eritunnused ja kus nii haiglate arv 
kui nende geograafiline jaotus, nende 
korralduse iseloom ja meetod ning nende 
poolt pakutavate meditsiiniliste teenuste 
eripära on kõik planeerimist vajavad 
aspektid. Selline vajalik planeerimine ei 
taga üksnes piisavat ja püsivat juurdepääsu
tasakaalustatud ravivõimalustega 
kvaliteetsele haiglaravile, vaid ka seda, et 
kulud hoitakse kontrolli all ja et välditakse 
ebamajanduslikku lähenemist 
rahanduslikele, tehnilistele ja 
inimressurssidele. Seega ei tule ravi 
käsitleda haiglaravina Euroopa Kohtu 
pretsedendiõiguse tähenduses ainult siis, 
kui on vajalik hospitaliseerimine, aga ka 
siis, kui ravi puhul on nõutav haigla 
infrastruktuur, sealhulgas erakorralise ravi 
ja intensiivravi infrastruktuur sellise ravi 
teostamiseks, mis on haigele eriliselt ohtlik 
või vajab väga erilisi ja hinnalisi 
meditsiiniseadmeid nagu 
arvutitomograafia, mis üldjuhul on 
saadaval ainult haiglates.

Or. de

Justification

The wording of the proposed definition of hospital care should be amended and this recital 
should clarify the amendments in the body of the Directive.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 99
Põhjendus 67

67) Tuleb sätestada, et liikmesriigid peavad 
kooskõlas Euroopa Komisjoniga 
julgustama huvitatud osapooli ühenduse 
tasandil koostama käitumisjuhendeid, mille 
eesmärk on teenuste kvaliteeti tõstmine, 
arvestades iga kutseala eripäraga. Sellised 
käitumisjuhendid peaksid vastama 
ühenduse õigusele, eriti 
konkurentsiõigusele.

kustutatud

Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 39.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 100
Põhjendus 68

68) Käesolev direktiiv ei piira ühtegi 
õigusloomega seotud või muud algatust 
tarbijakaitse valdkonnas.

68) Käesolev direktiiv ei piira ühtegi 
õigusloomega seotud või muud algatust 
tarbijakaitse ja haigete liikuvuse
valdkondades. 

Or. en

Justification

Improvement of patient mobility is a high priority. Therefore, specific legislation should be 
adopted in order to facilitate and to improve the free movement of patients in the EU.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 101
Põhjendus 72

72) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
põhiõigustega ja see järgib Euroopa Liidu 

72) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
põhiõigustega ja see järgib Euroopa Liidu 
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põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 8, 15, 
21 ja 47 tunnustatud põhimõtteid.

põhiõiguste hartas, eriti selle artiklites 8, 15, 
21, 34–38 ja 47 tunnustatud põhimõtteid.

Or. fr

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 102
Artikkel 1

Käesolev direktiiv kehtestab üldsätted, mis 
lihtsustavad teenuseosutajate 
asutamisvabadust ja teenuste vaba liikumist.

Käesolev direktiiv kehtestab üldsätted, mis 
lihtsustavad teenuseosutajate 
asutamisvabadust ja teenuste vaba liikumist. 
Ta ei nõua liikmesriikidelt avaliku huvi 
teenuste liberaliseerimist, selliseid 
teenuseid pakkuvate riiklike asutuste 
erastamist või olemasolevate monopolide 
kaotamist.

Or. de

Justification

It must be made clear that the Directive does not compel Member States to liberalise services 
of public interest or to privatise public establishments offering such services or require them 
to abolish existing monopolies, including lotteries. Monopolies curb the urge to gamble, on 
the one hand, and, on the other, bring in substantial revenue for the common good.
Clarification must be provided in the body of the Directive.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 103
Artikli 2 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) tervise- ja tervishoiuteenused;
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Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 104
Artikli 2 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) veevarustusteenus;

Or. fr

Justification

This directive must not threaten the principle that the management of water distribution 
services must remain within the public sector. In particular, Articles 9 to 15, concerning the 
authorisation procedures, need to be accompanied by specific measures for services of 
general interest provided by public institutions.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 105
Artikli 3 lõige 2

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira
ühenduse muude vahendite kohaldamist 
nimetatud sätete alla kuuluvate teenuste 
osas.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse, kui 
ühenduse muude vahenditega ei ole 
nimetatud sätete alla kuuluvate teenuste osas 
sätestatud teisiti.

Or. de

Justification

The provisions of the services Directive should not apply where there are requirements under 
Community instruments concerning the establishment and provision of environmental 
services (e.g. the EMAS Regulation, waste framework directive). Existing (quality) standards 
for the performance of the activity should not be covered by the Directive. Article 3(2) should 
therefore expressly refer to the applicability of other Community legal provisions concerning 
freedom of establishment and freedom to provide services.
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Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 106
Artikli 4 punkt 10

10) "haiglaravi" on ravi, mida saab 
osutada ainult meditsiiniasutuses ja mis 
tavaliselt nõuab ravi saava isiku 
majutamist samas kohas, kusjuures asutuse 
nimi, korraldus ja rahastamine ei ole 
olulised sellise ravi haiglaravi alla 
liigitamiseks;

kustutatud

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 107
Artikli 4 punkt 10

10) "haiglaravi" on ravi, mida saab 
osutada ainult meditsiiniasutuses ja mis 
tavaliselt nõuab ravi saava isiku 
majutamist samas kohas, kusjuures asutuse 
nimi, korraldus ja rahastamine ei ole 
olulised sellise ravi haiglaravi alla 
liigitamiseks;

kustutatud

Or. de

Justification

The definition of hospital care should be moved to Article 23 in order to make clear that this 
is not a question of a general definition of which treatment should be left to hospitals but of a 
definition delimiting the scope of Article 23.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 108
Artikli 4 punkt 13 a (uus)

13 a) "reguleeritud tervishoiualase ameti 
liige" on reguleeritud kutseala liige, kes 
tegeleb haiguse diagnoosimise või ravimise 
teenuse osutamisega, nagu arstiteenused, 
muud raviteenused või apteegiteenused.

Or. fr

Justification

A definition of health professionals is necessary to delimit the exclusion of health services 
introduced in Article (2)(cb) (new) by Amendment 25 (tabled by Mrs Liotard).

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 109
Artikli 5 lõige 3

3. Lõige 2 ei kehti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ../../EÜ artiklis 46 või
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
../../EÜ artikli 45 lõikes 3 nimetatud 
dokumentide puhul.

3. Lõige 2 ei kehti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi ../../EÜ või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi ../../EÜ 
sätete puhul.

Or. fr

Justification

As other provisions of these two directives in course of adoption may apply, it is preferable to 
provide for reference to them as such if necessary, rather than to specific provisions.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 110
Artikli 7 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) teenuse puhul kohaldatavad 
keskkonnaeeskirjad ning vähemalt 
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asjaomase teenuse puhul kohaldatavad 
tööõiguse ja teenistustingimuste sätted, 
kehtivad tarbijakaitsealased sätted ning 
tervishoiu- ja ohutuseeskirjad;

Or. nl

Justification

For foreign-based service providers it is very difficult to ascertain what regulations apply in 
the country where the service is provided. Information about environmental regulations, 
conditions of employment, etc., must therefore likewise be available from the single point of 
contact.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 111
Artikli 13 lõige 4

4. Kui vastavalt lõikele 3 kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul ei ole vastatud, 
loetakse luba antuks. Siiski võib teatud 
tegevuste suhtes kehtestada teisi reegleid, 
kui see on objektiivselt õigustatud avaliku 
huviga seotud ülekaalukate põhjustega.

kustutatud

Or. fr

Justification

Authorisation cannot be automatic if the deadline laid down in the acknowledgement of 
receipt for the response is not met. The authorities must be allowed the best possible 
conditions for the proper consideration of requests, while being aware that they are obliged 
to reach a decision as soon as possible.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 112
Artikli 13 lõike 5 punkt c

c) märget, et kui kindlaksmääratud aja 
jooksul ei ole vastatud, loetakse luba 
antuks.

kustutatud
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Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 13(4).

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 113
Artikli 14 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
sotsiaalsetele üldhuviteenustele, mille 
puhul vastutav liikmesriik on kehtestanud 
avaliku teenuse kohustusi. Selliste teenuste 
avatud nimekirja tuleb kanda 
tervishoiuteenused ja koduabiteenused, mis 
on reserveeritud isikutele, kes vanuse, 
võimetuse või seetõttu, et sellega on seotud 
lapsed, ei saa elada täiesti iseseisvat elu.

Or. fr

Justification

For the Member States, health services are an essential means of organising and providing 
health care for their citizens, within the different systems largely financed from public funds.
Article 152(5) of the EC Treaty, which is maintained unchanged in the new constitutional 
treaty, states that the organisation and provision of health services and medical care is a 
matter for the Member States. It follows that the scope of the present proposal should not 
include such services where they are wholly or partly financed from public funds and are 
made subject to specific public service obligations under national law.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 114
Artikli 14 lõige 8

8) Kohustus teatud aja jooksul olla kantud 
riigi territooriumil peetavatesse registritesse 
või kohustus teatud aja jooksul nimetatud 
territooriumil tegutseda.

kustutatud

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 115
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad uurima, kas nende 
õigussüsteemis nõutakse mõnda lõikes 2 
toodud nõude täitmist ning peavad tagama, 
et sellised nõuded vastavad lõikes 3 toodud 
tingimustele. Liikmesriigid kohaldavad oma 
õigusakte, eeskirju ja haldussätteid, et need 
vastaks nimetatud tingimustele.

1. Liikmesriigid peavad uurima, kas nende 
õigussüsteemis nõutakse mõnda lõikes 2 
toodud nõude täitmist ning peavad teatama, 
kas sellised nõuded vastavad lõikes 3 toodud 
tingimustele.

Or. fr

Justification

Certain requirements relating to service liberalisation call for a step-by-step approach.
Adaptation of national rules to the conditions of paragraph 3, where it is necessary, must not 
be carried out hastily or to the detriment of the objective of harmonisation of the legislation 
concerned.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 116
Artikli 15 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Liikmesriigid peavad kindlaks tegema, et 
lõikes 2 toodud nõuded vastavad 
järgnevatele tingimustele:

3. Liikmesriigid peavad teatama, kas lõikes 
2 toodud nõuded vastavad järgnevatele 
tingimustele:

Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 15(1).

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 117
Artikli 15 lõige 3 a (uus)

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
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sotsiaalsetele üldhuviteenustele, mille 
puhul vastutav liikmesriik on kehtestanud 
avaliku teenuse kohustusi. Selliste teenuste 
avatud nimekirja tuleb kanda 
tervishoiuteenused ja koduabiteenused, mis 
on reserveeritud isikutele, kes vanuse, 
võimetuse või seetõttu, et sellega on seotud 
lapsed, ei saa elada täiesti iseseisvat elu.

Or. fr

Justification

For the Member States, health services are an essential means of organising and providing 
health care for their citizens, within the different systems largely financed from public funds.
Article 152(5) of the EC Treaty, which is maintained unchanged in the new constitutional 
treaty, states that the organisation and provision of health services and medical care is a 
matter for the Member States. It follows that the scope of the present proposal should not 
include such services where they are wholly or partly financed from public funds and are 
made subject to specific public service obligations under national law.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 118
Artikli 15 lõige 3 b (uus)

3 b. Vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1–3 
kogutud teave peaks võimaldama 
parandada juurdepääsutingimusi 
teenustele ning teenuste kvaliteeti.
Liikmesriigid peavad koostöös Euroopa 
Komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga 
soodustama selliste riiklike meetmete või 
eeskirjade vastuvõtmist, mis nende 
territooriumil parandaksid teenuste 
kvaliteeti ja juurdepääsu teenustele.

Or. fr

Justification

Cf. amendment to Article 15(1).
The activity of evaluation should not have to entail the elimination of all or part of the criteria 
concerned, since their main function is to ensure the public interest. The information should 
make it possible to harmonise conditions between the Member States, and, above all, to 
pursue the objective of the continual improvement of services in terms of both access and 
quality, in order to guarantee our fellow citizens living conditions that are worthy of our 
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societies and the European social model.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 119
Artikli 15 lõiked 4, 5 ja 6

4. Vastavalt artiklis 41 toodud vastastikuse 
hinnangu andmise aruandele peavad 
liikmesriigid teatama

a) milliseid nõudeid nad 
kavatsevad säilitada ja 
põhjused, miks nad arvavad, 
et need nõuded vastavad 
lõikes 3 toodud tingimustele;

b) milliseid nõudeid on 
tühistatud või muudetud 
leebemaks.

5. Käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast alates võivad liikmesriigid 
kehtestada uusi, lõikes 2 loetletud tüüpi 
nõudeid ainult siis, kui need täidavad lõikes 
3 toodud tingimusi ja on tingitud uutest 
olukordadest.
6. Liikmesriigid annavad Euroopa 
Komisjonile teada kui on vastu võetud uusi 
seadusi, eeskirju või haldussätteid, millega 
kehtestatakse lõikes 5 toodud nõudeid ning 
annavad teada ka nimetatud nõuete 
vastuvõtmise põhjused. Euroopa Komisjon 
edastab nimetatud sätted teistele 
liikmesriikidele. Selline teadaanne ei keela 
liikmesriikidel mainitud sätteid vastu võtta.
Kolme kuu jooksul teada andmise 
kuupäevast alates peab Euroopa Komisjon 
uurima, kas uued nõuded vastavad 
ühenduse õigusele ja võtab vastavalt 
vajadusele vastu otsuse paluda asjaomasel 
liikmesriigil nõudeid mitte vastu võtta või 
need tühistada.

kustutatud
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Or. fr

Justification

Under the provisions of these paragraphs, the Commission would intervene in the 
organisation of public health services in the Member States. This would be in evident 
contradiction of the EC Treaty, especially Article 152(5), which states that the organisation 
and provision of health services and medical care is the responsibility of the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 120
Artikkel 16

Päritoluriigi põhimõte
1) Liikmesriigid peavad tagama, et 

teenuseosutajatele kehtivad ainult 
nende päritoluliikmesriigi 
kooskõlastatud valdkonda 
käsitlevad õigusnormid.

2) Lõige 1 käsitleb riiklikke 
õigusnorme teenuste osutamise 
tegevuse alustamise ja sellel alal 
tegutsemise kohta, eelkõige neid 
nõudeid, mis reguleerivad teenuse 
osutaja käitumist, teenuse 
kvaliteeti või sisu, kuulutamist, 
lepingute ning teenuse osutaja 
vastutust.

kustutatud

3) Päritoluliikmesriik vastutab 
teenuseosutaja ja tema poolt 
osutatud teenuste, kaasa arvatud 
tema poolt mõnes teises 
liikmesriigis osutatud teenuste 
järelevalve eest.

4) Liikmesriigid ei tohi 
kooskõlastatud valdkonda 
kuuluvatel põhjustel piirata 
teenuse osutamise vabadust juhul 
kui teenuseosutaja on etableeritud 
mõnes muus liikmesriigis, eriti 
esitades mõnda järgnevatest 
nõuetest:

a) kohustus, et teenuseosutaja 
oleks etableeritud riigi 
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territooriumil;
b) kohustus teenuseosutajal 

esitada pädevatele 
ametivõimudele 
deklaratsioon või teadaanne 
või saada nimetatud 
ametivõimudelt luba, kaasa 
arvatud registrisse kandmine 
või registreerimine nende 
territooriumil asuvasse 
kutseorganisse või 
kutseühingusse;

c) kohustus, et teenuseosutajal 
oleks riigi territooriumil 
aadress või esindaja või, et 
tal oleks ametlik aadress riigi 
territooriumil lubatud isiku 
juures;

d) keeld teenuseosutajal riigi 
territooriumil luua teatud 
infrastruktuuri, sealhulgas 
teenuse osutamiseks 
vajalikke kontori- või 
vastuvõturuume;

e) kohustus teenuseosutajal 
vastata nende territooriumil 
kehtivatele teenuse 
osutamisega seotud nõuetele;

f) eriliste lepingutingimuste 
kehtestamine teenuseosutaja 
ja teenuse saaja vahel, mis 
takistavad või piiravad 
vabakutselist 
teenuseosutamist;

g) kohustus teenuseosutajal 
omada pädevate 
ametivõimude poolt teatud 
teenuse osutamise alal 
tegutsemiseks väljastatud 
erilist isikut tõendavat 
dokumenti;

h) nõue, mis mõjutab teenuse 
osutamiseks vajaliku 
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varustuse kasutamist;

i) artiklis 20, artikli 23 lõike 1 
esimeses lõigus või artikli 25 
lõikes 1 nimetatud teenuste 
osutamise vabaduse 
piirangud.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest. The entire article should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 121
Artikli 16 lõige 2 a (uus)

2 a. See ei mõjuta vastuvõtvate 
liikmesriikide vastutust kontrollida, et 
teenus vastaks keskkonnaeeskirjadele, 
ohutuseeskirjadele, tervishoiueeskirjadele,
teenistustingimustele, tarbijakaitsele ja 
muudele sätetele, mille suhtes vastavalt 
artiklile 17 päritoluriigi põhimõte ei kehti.

Or. nl

Justification

In practice it is hardly possible to supervise from the country of origin services provided in 
other countries. This is particularly true in cases to which the country-of-origin principle 
does not apply. The directive must also be practical.
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Muudatusettepaneku esitaja: Frédérique Ries

Muudatusettepanek 122
Artikli 16 lõike 3 sissejuhatav osa

3) Liikmesriigid ei tohi kooskõlastatud 
valdkonda kuuluvatel põhjustel piirata 
teenuse osutamise vabadust juhul kui 
teenuseosutaja on etableeritud mõnes muus 
liikmesriigis, eriti esitades mõnda 
järgnevatest nõuetest.

3) Vastavalt artikli 9 lõikes 1 toodud 
tingimustele ei tohi liikmesriigid 
kooskõlastatud valdkonda kuuluvatel 
põhjustel piirata teenuse osutamise vabadust 
juhul kui teenuseosutaja on etableeritud 
mõnes muus liikmesriigis, eriti esitades 
mõnda järgnevatest nõuetest.

Or. en

Justification

The same conditions have to be respected both for the first part of this directive concerning 
the freedom of establishment and the second part concerning the free movement of services.

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 123
Artikli 16 lõike 3 punkt c

c) kohustus, et teenuseosutajal oleks riigi 
territooriumil aadress või esindaja või, et 
tal oleks ametlik aadress riigi territooriumil 
lubatud isiku juures;

kustutatud

Or. sv

Justification

Responsibility for monitoring compliance with environment and labour laws should lie with 
the Member States. The ban on requiring the service provider to have an address or 
representative in the country's territory would prevent Member States from carrying out their 
monitoring function. In some Member States, working conditions, including issues relating to 
the working environment, are to a large extent determined by way of collective bargaining 
between unions and employers. If such negotiations are to take place, a representative must 
be present in the country. If the obligation to have representation in the Member State is 
removed, there is a risk that protection of public health and the environment will be 
undermined.
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Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 124
Artikli 16 lõike 3 punkt d

d) keeld teenuseosutajal riigi territooriumil 
luua teatud infrastruktuuri, sealhulgas 
teenuse osutamiseks vajalikke kontori- või 
vastuvõturuume;

kustutatud

Or. sv

Justification

Responsibility for monitoring compliance with environment and labour laws should lie with 
the Member States. The ban on requiring the service provider to have a certain infrastructure 
in the country's territory would prevent Member States from carrying out their monitoring 
function. In some Member States, working conditions, including issues relating to the working 
environment, are to a large extent determined by way of collective bargaining between unions 
and employers. Such negotiations are facilitated if the service provider has infrastructure in 
the Member State. If the obligation to have infrastructure in the Member State is removed, 
there is a risk that protection of public health and the environment will be undermined.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 125
Artikkel 17

Artiklit 16 ei kohaldata järgnevatel 
juhtudel:
1) postiteenused Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
97/67/EÜ artikli 2 punkti 1 tähenduses;
2) elektrienergiaga varustamise 
teenused Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 
punkti 5 tähenduses;
3) gaasiga varustamise teenused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 5 
tähenduses;

kustutatud

4) veevarustusteenused;
5) direktiiviga 96/71/EÜ 
reguleeritavad küsimused;
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 95/46/EÜ reguleeritavad 
küsimused;
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7) nõukogu direktiiviga 
77/249/EMÜ reguleeritavad küsimused;
8) kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise direktiivi ../../EÜ artikli [..] 
sätted;
9) määruse EMÜ nr 1408/71 
kohaldatavate õigusaktide 
kindlaksmääramise sätted;
10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv ../../EÜ [mis käsitleb Euroopa 
Liidu kodanike ja nende pereliikmete 
õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil ning 
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 
75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ 
ja 93/96/EMÜ], millega kehtestatakse 
haldustoimingud, mida saajad peavad 
tegema vastuvõtva liikmesriigi pädevates 
ametites;
11) kolmandate riikide kodanike 
lähetamine, lähetuskohaks oleva 
liikmesriigi lühiajalise viisa nõue 
vastavalt artikli 25 lõikele 2;
12) nõukogu määruse (EMÜ) nr 
259/93 artiklites 3 ja 4 sätestatud loa 
andmise kord;
13) autoriõigus ja autoriõigusega 
kaasnevad õigused, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
87/54/EMÜ ja direktiivis 96/9/EÜ 
käsitletud õigused ning tööstusomandi 
õigused;
14) toimingud, mille puhul 
seadusega nõutakse notari kaasamist;
15) põhikirjajärgne auditeerimine;
16) sellised teenused, mis on 
täielikult keelatud liikmesriigis, kuhu 
teenuseosutaja on oma teenuse 
osutamiseks ajutiselt asunud, kui see 
keeld on objektiivselt põhjendatud 
avaliku korra, avaliku julgeoleku või 
rahvatervisega seotud põhjustega;
17) selle liikmesriigi spetsiifilised 
nõuded, kuhu teenuseosutaja on 
asunud, mis on otseselt seotud teenuse 
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osutamise koha eriliste omadustega ning 
mida tuleb täita avaliku korra või 
avaliku julgeoleku kaalutlustel või 
rahvatervise või keskkonna kaitsmiseks;
18) haiglaravi hüvitamise puhul 
kehtiv loa andmise süsteem;
19) teises liikmesriigis liisitud 
sõidukite registreerimine;
20) lepingupoolte õigus valida, 
millise riigi õigus kehtib nende lepingu 
puhul;
21) tarbijate poolt sõlmitud teenuse 
osutamise lepingud, kui neid 
reguleerivad eeskirjad ei ole ühenduse 
tasandil täielikult ühtlustatud;
22) selliste lepingute ametlik 
kehtivus, millega luuakse või antakse 
üle kinnisvaraga seotud õigusi, kui 
nimetatud lepingute puhul kehtivad 
kinnisvara asukoha liikmesriigi õiguse 
kohaselt ametlikud kohustuslikud 
nõuded;
23) teenuseosutaja lepinguväline 
vastutus õnnetusjuhtumi korral, mis 
puudutab isikuid ja mis leiab aset 
teenuseosutaja tegevuse tõttu 
liikmesriigis, kuhu ta on asunud 
ajutiselt.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 126
Artikli 17 punkt 4

4) veevarustusteenused; 4) veevarustusteenused, kanalisatsiooni- ja 
jäätmekäitlusteenused.

Or. de

Justification

The Directive provides for derogations in certain sectors; in particular services of public 
interest should not be opened up to competition. Electricity, gas and water supply services are 
explicitly exempted.

Waste water and waste management services, being in the public interest, should also be 
exempt. The term 'waste management services' is meant in the broad sense to include the 
collection, transport, recovery, disposal, assessment, shipment, storage and landfilling of 
waste.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 127
Artikli 17 punkt 4

4) veevarustusteenused; 4) veevarustusteenused ja 
kanalisatsiooniteenused; 

Or. de

Justification

It is inappropriate to provide for a derogation from the country of origin principle only in 
respect of water distribution but not for waste water. The latter should also qualify for 
derogation on grounds of public interest, in particular environmental considerations.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 128
Artikli 17 lõige 4 a (uus)

4 a) eeskirjad, mida kohaldatakse 
keskkonna kaitseks või ohutus- ja 
tervishoiuküsimustes; 
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Or. nl

Justification

These are matters of public interest. In many cases, harmonised legislation applies. In those 
cases where it does not, it is preferable - from the democratic point of view, among others - to 
declare the laws and regulations of the country where the service is provided applicable.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 129
Artikli 17 lõige 5 a (uus)

5 a) lähetatud või tööle võetud personali 
töötingimused kui need ei ole kaetud 
direktiiviga 96/71/EÜ või kui nimetatud 
töötingimuste kohta ei ole kehtivat Euroopa 
kokkulepet;

Or. nl

Justification

Working conditions and also conditions of employment are important for a healthy working 
environment. The insertion concerning a European agreement is intended to give the social 
partners the opportunity to resolve matters by adopting a progressive approach.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 130
Artikli 17 punkt 8

8) kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
direktiivi ../../EÜ artikli [..] sätted;

8) kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
direktiivi ../../EÜ II jaotise alla kuuluvad 
kutsekvalifikatsiooni aspektid;

Or. de

Justification

It must be made clear that the derogation from the country of origin principle applies to all 
aspects of freedom to provide services relating to professional qualifications which fall under 
Title II of the Directive on the recognition of professional qualifications. That is particularly 
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important in the case of the medical and nursing professions. Under that Directive, the host 
Member States are entitled to examine professional qualifications, as long as they are not yet 
harmonised, in the same way as they do for their own practitioners of those professions.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 131
Artikli 17 punkt 12

12) nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 
artiklites 3 ja 4 sätestatud loa andmise kord; 

12) jäätmesaadetistega seonduvalt, nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 259/93 artiklites 3 ja 4 
sätestatud loa andmise kord 
jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli 
kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse 
sisseveo ning ühendusest väljaveo korral;

Or. de

Justification

The more exact definition proposed in the amendment makes the provision more readily 
understood and accentuates the relevant environmental needs.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 132
Artikli 17 punkt 12

12) nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 
artiklites 3 ja 4 sätestatud loa andmise kord;

12) nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 
artiklites 3 ja 4 ning 6–11 sätestatud loa 
andmise kord;

Or. de

Justification

The derogation concerning the authorisation regime for waste shipment is provided explicitly 
for the shipment of waste for disposal only. Given the system in place under the EC shipment 
regulation, there are no material grounds for refusing derogation for shipment of waste for 
recovery. It is therefore proposed that Articles 6 to 11 of Regulation No. 259/93/EEC 
concerning the shipment of waste for recovery should also be included in Article 17 point 12 .

It is not necessary to extend the derogation if provision is made for a general derogation for 
waste management services, as proposed in amendment 2 to Article 17 point 4.
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Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 133
Artikli 17 punkt 16

16) sellised teenused, mis on täielikult 
keelatud liikmesriigis, kuhu teenuseosutaja 
on oma teenuse osutamiseks ajutiselt 
asunud, kui see keeld on objektiivselt 
põhjendatud avaliku korra, avaliku 
julgeoleku või rahvatervisega seotud 
põhjustega;

16) sellised teenused, mis on keelatud 
liikmesriigis, kuhu teenuseosutaja on oma 
teenuse osutamiseks ajutiselt asunud, kui 
keeld on objektiivselt põhjendatud avaliku 
korra, avaliku julgeoleku või rahvatervisega 
seotud põhjustega;

Or. de

Justification

In the present wording, the derogation is too restricted. It should be possible for Member 
States to restrict services from other Member States where those services are subject to 
general prohibition in the Member State concerned rather than only where they are subject to 
total prohibition without exception. This applies particularly to prohibition on bioethical 
grounds even where the service concerned may be permitted by way of exception if certain 
conditions are in place.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 134
Artikli 17 punkt 17

17) selle liikmesriigi spetsiifilised nõuded, 
kuhu teenuseosutaja on asunud, mis on 
otseselt seotud teenuse osutamise koha 
eriliste omadustega ning mida tuleb täita 
avaliku korra või avaliku julgeoleku 
kaalutlustel või rahvatervise või keskkonna 
kaitsmiseks;

17) selle liikmesriigi spetsiifilised nõuded, 
kuhu teenuseosutaja on asunud, mis on 
otseselt seotud teenuse osutamise koha 
eriliste omadustega või selles kohas teenuse 
osutamisega seotud eriliste riskidega ning 
mida tuleb täita avaliku korra või avaliku 
julgeoleku kaalutlustel või rahvatervise või 
keskkonna kaitsmiseks;

Or. de

Justification

So that the derogation effectively serves the interests of health and environmental protection 
as it should, it must be broadened to include all actual risks at the place where the service is 
provided.
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Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle and Frédérique Ries

Muudatusettepanek 135
Artikli 17 punkt 18

18) haiglaravi hüvitamise puhul kehtiv loa 
andmise süsteem;

kustutatud

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 136
Artikli 17 lõige 23

23) teenuseosutaja lepinguväline vastutus 
õnnetusjuhtumi korral, mis puudutab isikuid 
ja mis leiab aset teenuseosutaja tegevuse 
tõttu liikmesriigis, kuhu ta on asunud 
ajutiselt.

23) teenuseosutaja lepinguväline vastutus 
õnnetusjuhtumi korral, mis puudutab isikuid 
ja mis leiab aset teenuseosutaja tegevuse 
tõttu liikmesriigis, kuhu ta on asunud 
ajutiselt ning vastutus 
keskkonnakahjustuste eest.

Or. nl

Justification

It is preferable to explicitly mention environmental liability, as particularly significant 
differences still exist between Member States in this respect.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 137
Artikli 17 punkt 23 a (uus)

23 a) hasartmängud, mis on rahalise 
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panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised;

Or. de

Justification

The derogation from the country of origin principle for gambling, currently included in 
Article 18 as a transitional derogation, must apply indefinitely and therefore be added to the 
derogations listed in Article 17. It is not appropriate to restrict the duration of the derogation 
with possible harmonisation at Community level in view. It is not clear, in fact, whether there 
is a need for harmonisation at EC level in respect of gambling or whether it would be 
acceptable to the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 138
Artikkel 18

Päritoluriigi põhimõtte ajutised erandid
1. Artiklit 16 ei kohaldata ajutiselt 
järgnevatel juhtudel:
a) sularahatransportide läbiviimise kord;
b) hasartmängud, mis on rahalise 
panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised;
c) juurdepääs võlgade õigusliku 
sissenõudmisele.
2. Käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja c 
nimetatud erandid ei kehti pärast artikli 40 
lõikes 1 nimetatud 
ühtlustamisinstrumentide rakendamise 
kuupäeva või igal juhul pärast 1. jaanuari 
2010.
3. Käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
nimetatud erand ei kehti pärast artikli 40 
lõikes 1 b nimetatud 
ühtlustamisinstrumendi rakendamise 
kuupäeva.

kustutatud

Or. fr
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Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 139
Artikli 18 lõike 1 punkt b

b) hasartmängud, mis on rahalise 
panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised; 

kustutatud

Or. de

Justification

As a new, indefinite derogation from the country of origin principle has been introduced for 
gambling in Article 17 (see amendment No. 22), the transitional derogation currently 
provided under Article 18(1)(b) should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 140
Artikkel 19

Päritoluriigi põhimõtte erandid 
üksikjuhtumitel
1. Erandina artiklist 16 ja ainult 
erandjuhtudel võib liikmesriik mõnes teises 
liikmesriigis etableeritud teenuste osutaja 
suhtes võtta meetmeid kui need puudutavad 
ühte järgnevatest valdkondadest:
a) teenuste ohutus, kaasa arvatud 
rahvatervisega seotud aspektid;
b) tervishoiu kutsealal tegutsemine;
c) avaliku korra kaitse, eriti alaealiste 

kustutatud
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kaitsega seotud aspektid.
2. Lõikes 1 nimetatud meetmeid võib võtta 
ainult sel juhul kui on täidetud artiklis 37 
toodud vastastikuse abi menetlus ja kui on 
täidetud järgmised tingimused:
a) riiklikud eeskirjad, vastavalt milledele 
meede võeti, ei ole lõikes 1 nimetatud 
valdkondades ühenduse eeskirjadega 
ühtlustatud;
b) meetmed tagavad teenuse saajale 
kõrgema kaitsetaseme kui päritoluriigi 
eeskirjadele vastavad meetmed;
c) päritoluliikmesriik ei ole meetmeid 
võtnud või on võtnud meetmeid, mis on 
ebapiisavad võrreldes artikli 37 lõikes 2 
toodud meetmetega;
d) meetmed on proportsionaalsed.
3. Lõiked 1 ja 2 ei piira ühenduse 
instrumentidega sätestatud eeskirju, mis 
tagavad teenuse osutamise vabadust või 
võimaldavad selle suhtes erandeid teha.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 141
Artikli 21 lõige 2 a (uus)

2 a) Piiravaid meetmeid, mis on õigustatud 
seaduslikkuse ja korra, avaliku julgeoleku, 
keskkonnakaitse või rahvatervise 
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seisukohalt ei peeta vastuoluliseks lõigete 1 
ja 2 sätetega.

Or. fr

Justification

The implementation of the principle of non-discrimination at the receiver end poses problems 
for health services. Many health systems are based on the planning of supply, not of demand 
(free and non-discriminatory access for all citizens). Under the new directive, an 
establishment which, under a contract entered into with the health system of another Member 
State, agreed to accept patients from that Member State would not be able to allow the 
authorities of the receiving Member State to give priority of treatment to patients from its 
catchment area, whereas the objective of planning health care from the supply side is to meet 
the needs of those living within that catchment area.

Muudatusettepaneku esitajad: Avril Doyle and Frédérique Ries

Muudatusettepanek 142
Artikkel 23

Artikkel 23
Tervishoiuteenuste kulude hüvitamine

kustutatud

1. Liikmesriigid ei tohi mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamist siduda loa andmisega, 
kui nende sotsiaalkindlustussüsteem oleks 
nimetatud ravikulu hüvitanud, kui see 
oleks osutatud nende territooriumil.
Liikmesriikides kehtivaid haiglavälise ravi 
tingimusi ja formaalsusi, nagu üldarstiga 
konsulteerimine enne eriarstiga 
konsulteerimist või teatud tüüpi hambaravi 
kulude hüvitamise reegleid saab ka 
kohaldada mõnes teises liikmesriigis 
haiglavälist ravi saanud haigete suhtes.
2. Liikmesriigid tagavad, et ei keelduta loa 
andmisest mõnes teises liikmesriigis saadud 
haiglaravi kulude hüvitamiseks nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
nimetatud ravi kuulub selle liikmesriigi 
õigusaktidega, mille sotsiaalkindlustuse 
alla haige kuulub, määratud soodustuste 
hulka ja kui sellist ravi ei saa haigele anda 
sellise aja jooksul, mis meditsiinilisest 



PE 350.200v02-00 58/65 AM\552028ET.doc

ET

seisukohast vastab tema tervise 
hetkeseisukorrale ja haiguse tõenäolisele 
arengule.
3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga 
ette nähtud kulude hüvitamine nende 
territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuse eest.
4. Liikmesriigid tagavad, et mõnes teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamise loa andmise süsteemid 
vastavad artiklitele 9, 10, 11 ja 13.

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 143
Artikkel 23

Tervishoiuteenuste kulude hüvitamine

1. Liikmesriigid ei tohi mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamist siduda loa andmisega, 
kui nende sotsiaalkindlustussüsteem oleks 
nimetatud ravikulu hüvitanud, kui see 
oleks osutatud nende territooriumil.

kustutatud

Liikmesriikides kehtivaid haiglavälise ravi 
tingimusi ja formaalsusi, nagu üldarstiga 
konsulteerimine enne eriarstiga 
konsulteerimist või teatud tüüpi hambaravi 
kulude hüvitamise reegleid saab ka 
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kohaldada mõnes teises liikmesriigis 
haiglavälist ravi saanud haigete suhtes.

2. Liikmesriigid tagavad, et ei keelduta loa 
andmisest mõnes teises liikmesriigis saadud 
haiglaravi kulude hüvitamiseks nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
nimetatud ravi kuulub selle liikmesriigi 
õigusaktidega, mille sotsiaalkindlustuse 
alla haige kuulub, määratud soodustuste 
hulka ja kui sellist ravi ei saa haigele anda 
sellise aja jooksul, mis meditsiinilisest 
seisukohast vastab tema tervise 
hetkeseisukorrale ja haiguse tõenäolisele 
arengule.
3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga 
ette nähtud kulude hüvitamine nende 
territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuse eest.
4. Liikmesriigid tagavad, et mõnes teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamise loa andmise süsteemid 
vastavad artiklitele 9, 10, 11 ja 13.
.

Or. fr

Justification

The provisions of Article 23 of the proposal, which the author of this amendment endorses as 
such, are not relevant to this directive, relating as it does to services (freedom of 
establishment and movement). Rather, they should be the subject of specific Community 
legislation. The author of this amendment considers that the relevant legislation is Regulation 
1408/71/CEE, which should, arguably, be amended. If the areas of health services, social 
assistance and welfare are to be excluded from the scope of the proposal for a directive, the 
article should be deleted.

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 144
Artikkel 23
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1. Liikmesriigid ei tohi mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi 
kulude hüvitamist siduda loa andmisega, 
kui nende sotsiaalkindlustussüsteem oleks 
nimetatud ravikulu hüvitanud, kui see 
oleks osutatud nende territooriumil.

kustutatud

Liikmesriikides kehtivaid haiglavälise ravi 
tingimusi ja formaalsusi, nagu üldarstiga 
konsulteerimine enne eriarstiga 
konsulteerimist või teatud tüüpi hambaravi 
kulude hüvitamise reegleid saab ka 
kohaldada mõnes teises liikmesriigis 
haiglavälist ravi saanud haigete suhtes.
2. Liikmesriigid tagavad, et ei keelduta loa 
andmisest mõnes teises liikmesriigis saadud 
haiglaravi kulude hüvitamiseks nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi poolt, kui 
nimetatud ravi kuulub selle liikmesriigi 
õigusaktidega, mille sotsiaalkindlustuse 
alla haige kuulub, määratud soodustuste 
hulka ja kui sellist ravi ei saa haigele anda
sellise aja jooksul, mis meditsiinilisest 
seisukohast vastab tema tervise 
hetkeseisukorrale ja haiguse tõenäolisele 
arengule.
3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga 
ette nähtud kulude hüvitamine nende 
territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuse eest.
4. Liikmesriigid tagavad, et mõnes teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
kulude hüvitamise loa andmise süsteemid 
vastavad artiklitele 9, 10, 11 ja 13.

Or. sv

Justification

If Member States are compelled to finance medical care to be provided in another Member 
State with no possibility of requesting prior notification, Member States will be prevented 
from taking full economic and democratic responsibility for health and medical care. In 
practice, this would result in another Member State deciding how national resources for 
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health and medical care are spent. Responsibility for determining the direction of health and 
medical care policy and for assessing the range of services to be provided should be as close 
to grassroots level as possible in accordance with the subsidiarity principle. The question of 
patients' freedom of movement is important but is not a matter for the directive on services.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 145
Artikli 23 lõike 1 lõik 1

1. Liikmesriigid ei tohi mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi kulude 
hüvitamist siduda loa andmisega, kui nende 
sotsiaalkindlustussüsteem oleks nimetatud 
ravikulu hüvitanud, kui see oleks osutatud 
nende territooriumil.

1. Liikmesriigid võivad mõnes teises 
liikmesriigis saadud haiglavälise ravi kulude 
hüvitamist siduda loa andmisega.

Liikmesriigid tagavad, et teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi kulud 
hüvitatakse samamoodi kui nende 
territooriumil osutatud ravi kulud, kui 
nimetatud ravi ei ole haige enda 
liikmesriigis kolme kuu jooksul saadaval.

Or. nl

Justification

Member States must be able to maintain control over demand for health care by means of an 
authorisation system because otherwise it would become impossible to plan investment in 
national health care. This amendment is intended to encourage Member States to provide 
good health care systems which can attend to patients' needs as quickly as possible.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 146
Artikli 23 lõige 3 

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga ette 
nähtud kulude hüvitamine nende 

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteemi kulude 
hüvitamise tase teises liikmesriigis osutatud 
tervishoiuteenuste eest ei ole madalam kui 
nende oma sotsiaalkindlustussüsteemiga ette 
nähtud kulude hüvitamine nende 
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territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuse eest.

territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuse eest. Hüvituspiiriks on 
ravi tegelik kulu. 

Or. de

Justification

It should be made clear that reimbursement is limited to the actual costs incurred for 
treatment. If the costs in the Member State where the treatment took place are lower, patients 
are not entitled to claim the difference.

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 147
Artikli 23 lõige 3 a (uus)

3 a. "haiglaravi" käesoleva artikli 
tähenduses on ravi, mida selles 
liikmesriigis, mille sotsiaalkindlustuse alla 
haige kuulub, osutatakse 
meditsiiniasutuses seetõttu, et see nõuab 
haige majutamist nimetatud asutuses või 
seetõttu, et ravi saab osutada ainult 
meditsiiniasutuses väga erilise ravi tõttu 
või, et raviga kaasneb haigele tõsine oht. 
Asutuse nimi, korraldus ja rahastamine ei 
ole olulised sellise ravi haiglaravi alla 
liigitamiseks; 

Or. de

Justification

It should be made clear that reimbursement is limited to the actual costs incurred for 
treatment. If the costs in the Member State where the treatment took place are lower, patients 
are not entitled to claim the difference.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 148
Artikli 31 lõige 4

4. Liikmesriigid peavad koostöös Euroopa 
Komisjoniga võtma kaasnevaid meetmeid, 

kustutatud
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et edendada sõltumatute hinnangute 
andmist teenuste kvaliteedi ja puuduste 
kohta, eriti töötades ühenduse tasandil 
välja võrdlevaid katseid ja teste ning nende 
tulemuste edastamise süsteeme.

Or. fr

Justification

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
not be known until some years from now.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 149
Artikli 31 lõige 5

5. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon
edendavad vabatahtlike Euroopa standardite 
väljatöötamist eesmärgiga soodustada 
vastavust erinevate liikmesriikide 
teenuseosutajate teenuste, teenuse saaja 
teavitamise ja teenuse kvaliteedi vahel.

5. Liikmesriigid edendavad koostöös
Euroopa Komisjoniga vabatahtlike Euroopa 
standardite väljatöötamist eesmärgiga 
soodustada vastavust erinevate 
liikmesriikide teenuseosutajate teenuste, 
teenuse saaja teavitamise ja teenuse 
kvaliteedi vahel.

Or. fr

Justification

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
not be known until some years from now.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 150
Artikli 39 lõike 1 sissejuhatav osa
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1. Liikmesriigid võtavad koostöös Euroopa 
Komisjoniga kaasnevaid meetmeid, et 
soodustada ühenduse õigusega kooskõlas 
olevate käitumisjuhendite koostamist 
ühenduse tasandil, eriti järgnevates 
valdkondades:

1. Liikmesriigid soodustavad koostöös 
Euroopa Komisjoniga ja riiklike 
käitumisjuhendite alusel ühenduse õigusega 
kooskõlas olevate käitumisjuhendite 
koostamist ühenduse tasandil kõikides 
Euroopa Liidu keeltes, eriti järgnevates 
valdkondades:

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 151
Artikli 39 lõike 1 punkt a

a) reguleeritud kutsealadega seotud 
kommertsteadaannete sisu ja detailsed 
eeskirjad vastavalt iga kutseala eripärale;

kustutatud

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 152
Artikli 39 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et teenuseosutajad 
teenuse saaja soovil või mistahes 
dokumendis, kus nende teenuseid detailselt

3. Liikmesriigid tagavad, et teenuseosutajad 
kõikides teenuse saajaga vahetatavates 
kirjalikes teadetes või mistahes dokumendis, 
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tutvustatakse, annavad teada nende puhul 
kohaldatavatest võimalikest 
käitumisjuhenditest ning aadressi, kus 
nimetatud dokumentidega saab 
elektroonilisel kujul tutvuda, mainides ära 
olemasolevad keeleversioonid.

kus nende teenuseid (kustutatud)
tutvustatakse, annavad teada nende puhul 
kohaldatavatest võimalikest 
käitumisjuhenditest ning aadressi, kus 
nimetatud dokumente saab tellida või 
nendega elektroonilisel kujul tutvuda.

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Anne Ferreira

Muudatusettepanek 153
Artikli 39 lõige 4

4. Liikmesriigid võtavad kaasnevaid 
meetmeid, et julgustada kutseorganeid, 
kutseorganisatsioone ja kutseühendusi 
rakendama riiklikul tasandil ühenduse 
tasandil vastuvõetud käitumisjuhendeid.

kustutatud

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account.


