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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja jagab paljude organisatsioonide ja üksikekspertide seisukohta, et – 
kasutades näiteks Briti Meditsiiniassotsiatsiooni sõnastust – "Euroopa Komisjon peaks võtma 
ettepaneku tagasi ja teksti uuesti koostama" (BMA Framework Response to the DTI 
Consultation on Services in the Internal market, 2004; 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Kehtestades mitmed meetmed, mis on 
teenuste osas ühtse siseturu saavutamiseks selgelt mittevajalikud, rikub kõnealune ettepanek 
proportsionaalsuse põhimõtet, samuti lähimuspõhimõtet, võttes liikmesriikidelt õiguse võtta 
vastu nende elulisi huve mõjutavaid otsuseid, k.a juhtudel, kui sellised otsused ei rikuks 
kuidagi asutamislepingut.  
 
Võttes arvesse antud komisjoni vastutust, toob ettepanek praeguses sõnastuses kaasa oluliste 
avalike teenuste ja üldistes huvides osutatavate teenuste (sh vee- ja jäätmemajanduse, 
tervishoiuteenuste ja koduse hooldus) praktiliselt piiramatu liberaliseerimise, millega 
tungitakse tõsiselt liikmesriikide õigusesse hallata selliseid teenuseid nende enda vastutusel 
ning otsustada ise, kas nende jaoks on sobilik avalik või eraomandus või avaliku ja 
eraomanduse segavorm. Euroopa sotsiaalset mudelit iseloomustab vahetegemine üldistes 
avalikes huvides osutatavate teenuste ja selliste teenuste vahel, millega võib edukalt kaubelda 
sarnaselt enamiku kaupadega, kus parim osa läheb nendele, kes suudavad kõige enam maksta. 
Kui üldistes huvides olevaid teenuseid osutatakse turumudeli kohaselt, kehtestatakse avalike 
huvide tagamiseks teenusosutajatele enamasti teatud nõudmised (nt universaalteenuse 
osutamise kohustuste kaudu). See muutuks kõnealuse direktiivi sätete puhul raskemaks ning 
paljudes sektorites – eelkõige päritoluriigi põhimõtte tõttu – üsna võimatuks. 
 
Samuti tooks see põhimõte mitmes liikmesriigis päritoluriigi põhimõtte rakendamise kaudu 
kaasa teenuste kõlvatu konkurentsi ning avaldaks negatiivset survet keskkonnanõuetele, 
ajendades teatud "madalaima taseme võidujooksu", kus liikmesriigid võistlevad omavahel, et 
meelitada investeeringuid halvimal võimalikul viisil. Ettepanekuga visandatakse siseturg, 
mida takistab võimalikult vähene efektiivne kodanike, tarbijate, töötajate või ühiskondlikult ja 
keskkondlikult vastutustundlike ettevõtete huvides toimuv reguleerimine.  
 
Seetõttu olen esitanud muudatusettepanekud, mis võimaldavad liikmesriikidel jätkata oma 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kohustuste täitmist, jättes samas puutumata või parandades 
direktiivi neid osi, mis on tõeliselt vajalikud õiglase ja mittediskrimineeriva konkurentsi 
ergutamiseks selliste teenuste osutamisel, mida oleks edukalt võimalik osutada 
turutingimustes. Olen püüdnud säilitada teatavat solidaarsust ja turu piiride tunnistamist, 
millega kõnealuses ettepanekus arvestatakse väga vähe või üldse mitte. Kuigi ma eelistaksin, 
et Euroopa Komisjon võtaks teksti tagasi ja alustaks uuesti, olen püüdnud ettepanekust 
kujundada meetme, mis soodustaks teenuste siseturgu, kuid seda mitte avalike huvide, 
eelkõige rahvatervise ja keskkonnakaitse arvel.  
 
Direktiivi eelnõu ei lähe vastuollu mitte ainult lähimuspõhimõtte ning proportsionaalsuse ja 
ühiskondliku solidaarsuse põhimõttega, vaid ka EÜ asutamislepingu sätetega. 
Asutamislepingu artiklis 43 sätestatakse, et asutamisvabadus ELis hõlmab õigust alustada ja 
jätkata tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana ning asutada ja juhtida ettevõtjaid 
"tingimustel, mida oma kodanike jaoks sätestavad selle riigi seadused, kus niisugune 
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asutamine toimub". Asutamisvabadust käsitlevaid direktiive annab nõukogu selle 
"saavutamiseks teataval tegevusalal". Teenuste osas sätestatakse ka EÜ asutamislepingu 
artiklis 52 direktiivide andmine, "et saavutada teenuse liberaliseerimine". Euroopa Komisjoni 
horisontaalettepanek rikub seda sektoriviisilist lähenemist, milles tunnistatakse selgelt, et turg 
ei ole alati kohane mudel kvaliteetsete teenuste osutamiseks kõikidele, kes neid teenuseid 
vajavad.  
 
Asutamislepingu artikli 50 kohaselt "võib teenust osutav isik ajutiselt jätkata oma tegevust 
riigis, kus seda teenust osutatakse, samadel tingimustel, mis see riik on seadnud oma 
kodanikele". Teisisõnu, päritoluriigi põhimõte eeldaks mitte lihtsalt ühte õigusakti, vaid 
asutamislepingu muutmist, kuna see tähendaks, et teistest ELi liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajad ei peaks enam tegutsema antud riigi kodanikega samadel tingimustel. 
 
Olen ettepaneku vastuolu põhiseadusega jätnud siiski arutamiseks laiematele foorumitele, 
keskendudes ennekõike päritoluriigi põhimõtte ohtudele keskkonna- ja rahvatervisenõuetele, 
samuti teenuste liikide eristamise vajadusele, kodanike huvides erandite tegemise vajadusele 
ning arvukatele lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtte rikkumistele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub lisada vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt 

Euroopa Komisjoni ettepanek1 

 

Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 
Põhjendus 1 

1) Euroopa Liit püüab sisse seada üha 
tihedamaid sidemeid Euroopa riikide ja 
rahvaste vahel ning tagada majanduslikku ja 
sotsiaalset edasiminekut. Kooskõlas 
asutamislepingu artikli 14 lõikega 2 hõlmab 
siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses 
tagatakse teenuste vaba liikumine ja 
asutamisvabadus. Euroopa rahvaste 
integratsiooni tugevdamiseks ning 
tasakaalustatud ja säästva majandusliku ja 
sotsiaalse edasimineku edendamiseks tuleb 
kaotada liikmesriikidevahelised tõkked 

1) Euroopa Liit püüab sisse seada üha 
tihedamaid sidemeid Euroopa riikide ja 
rahvaste vahel ning tagada majanduslikku ja 
sotsiaalset edasiminekut. Kooskõlas 
asutamislepingu artikli 14 lõikega 2 hõlmab 
siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses 
tagatakse teenuste vaba liikumine ja 
asutamisvabadus. Euroopa rahvaste 
integratsiooni tugevdamiseks ning 
tasakaalustatud ja säästva majandusliku ja 
sotsiaalse edasimineku edendamiseks tuleb 
kaotada liikmesriikidevahelised tõkked 

                                                 
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata. 
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teenuste arendamisel. teenuste arendamisel. Selliste takistuste 
kaotamine on vajalik tagamaks, et teenuste 
arendamine aitab kaasa asutamislepingu 
artiklis sätestatud ülesannete täitmisele, 
eelkõige ülesandele "edendada ühenduse 
kõigis osades majandustegevuse 
harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat 
arengut, tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrget 
taset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, 
püsivat ja inflatsioonivaba kasvu, 
konkurentsivõime ja majandusliku 
suutlikkuse vastastikuse lähenemise kõrget 
astet, keskkonna kaitse ja kvaliteedi 
parandamise kõrget taset, elatustaseme ja 
elu kvaliteedi parandamist ning 
liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalselt 
ühtekuuluvust." 

Selgitus 

On oluline, et kaubanduse liberaliseerimist ei käsitletaks eesmärgina omaette või kasuna, 
mida tuleb taotleda liidu muude põhikohustuste arvel. 
 

Muudatusettepanek 2 
Põhjendus 6 

6) Käesoleva direktiiviga sätestatakse üldine 
õiguslik raamistik, millest saavad kasu 
paljud erinevad teenused, võttes samas 
arvesse eri liiki tegevuste või kutsealade 
eriomaseid jooni ja reguleerimissüsteemi. 
Nimetatud raamistik põhineb dünaamilisel ja 
valikulisel lähenemisviisil, mille kohaselt 
kõrvaldatakse eelisjärjekorras sellised 
takistused, mida on võimalik kaotada 
kiiresti, ning muude takistuste osas 
käivitatakse hindamis-, konsulteerimis- ja 
konkreetsete küsimuste ühtlustamise 
protsess, mis võimaldab teenuste riiklikke 
reguleerimissüsteeme järkjärgult ja 
kooskõlastatult kaasajastada, et saavutada 
aastaks 2010 tõeline teenuste siseturg. Tuleb 
näha ette meetmete tasakaalustatud kogum, 
mis hõlmab suunatud ühtlustamist, 
halduskoostööd, päritoluriigi põhimõtet ja 
teatud küsimustes tegevusjuhendite 

6) Käesoleva direktiiviga sätestatakse üldine 
õiguslik raamistik, millest saavad kasu 
paljud erinevad teenused, võttes samas 
arvesse eri liiki tegevuste või kutsealade 
eriomaseid jooni ja reguleerimissüsteemi. 
Nimetatud raamistik põhineb dünaamilisel ja 
valikulisel lähenemisviisil, mille kohaselt 
kõrvaldatakse eelisjärjekorras sellised 
takistused, mida on võimalik kaotada 
kiiresti, ning muude takistuste osas 
käivitatakse hindamis-, konsulteerimis- ja 
konkreetsete küsimuste ühtlustamise 
protsess, mis võimaldab teenuste riiklikke 
reguleerimissüsteeme järkjärgult ja 
kooskõlastatult kaasajastada, et saavutada 
aastaks 2010 tõeline teenuste siseturg. Tuleb 
näha ette meetmete tasakaalustatud kogum, 
mis hõlmab suunatud ühtlustamist, 
halduskoostööd ja õigusliku raamistiku, mis 
oleks suuteline ühtse siseturu tingimustes 



 

PE 349.888v01-00 6/35 PA\545927ET.doc 

ET 

väljatöötamise ergutamist. Niisugune riiklike 
õigussüsteemide kooskõlastamine peaks 
tagama ühenduse õigusliku integratsiooni 
kõrge astme ja üldistes huvides olevate 
eesmärkide kaitse, eriti tarbijakaitse kõrge 
taseme, mis on vajalik liikmesriikide 
vahelise vastastikuse usalduse loomiseks. 

kaitsma tarbijate ja kodanike huve, samuti 
vajadusel teatud küsimustes 
tegevusjuhendite väljatöötamise ergutamist. 
Niisugune riiklike õigussüsteemide 
kooskõlastamine peaks tagama ühenduse 
õigusliku integratsiooni kõrge astme ja 
üldistes huvides olevate eesmärkide kaitse, 
eriti tarbijakaitse kõrge taseme, mis on 
vajalik liikmesriikide vahelise vastastikuse 
usalduse loomiseks. 

Selgitus 

Ühtse siseturu eesmärk antud kontekstis on vältida ühenduse mistahes osas asutatud 
teenusepakkujate diskrimineerimist. Liikmesriikide õigus seada teenuseosutajatele tingimusi – 
eeldusel, et need ei too kaasa diskrimineerimist ega ole muul viisil vastuolus 
asutamislepingust tulenevate kohustustega – on lähimuspõhimõtte oluline aspekt. 
 

Muudatusettepanek 3 
Põhjendus 12 a (uus) 

 12a) Arvestades üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste elulist tähtsust, samuti 
nende kohta sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel, peaksid liit ja 
liikmesriigid hoolitsema, igaüks oma 
vastavate volituste ja asutamislepingu 
kohaldamisala piires, et niisugused 
teenused toimiksid põhimõtete ja tingimuste 
alusel, mis võimaldavad neil täita oma 
ülesandeid. Selliste teenuste osutamise, 
kasutuselevõtmise ja rahastamise 
põhimõtted ja tingimused tuleks, kooskõlas 
asutamislepinguga ja ilma et see piiraks 
liikmesriikide pädevust, määratleda 
Euroopa õigusaktides. 
 

Selgitus 

Käesoleva põhjenduse lisamine, mille sõnastus on kohandatud liikmesriikide vahel 18. juunil 
2004 kokku lepitud põhiseaduse lepingu artiklist III-6, on vajalik selgitamaks, et kuigi õiglane 
konkurents on üks Euroopa Liidu põhimõtteid, ei tule seda taotleda ühiskondliku 
solidaarsuse, keskkonnakaitse, rahvatervise ning usaldusväärsete ja kvaliteetsete teenuste 
tõhusa osutamise arvel, mis üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul ei põhine eelkõige 
teenuse saajate maksevõimel. 
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Muudatusettepanek 4 
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 
lähedust, teenuse saaja või osutaja sõitmist 
eeldavad teenused või kaugteenused, sh 
Interneti kaudu osutatavad teenused. Nagu 
Euroopa Kohus on asutamislepingu artikli 
49 ja järgnevate artiklite osas järjekindlalt 
otsustanud, hõlmab teenuse mõiste igasugust 
majanduslikku tegevust, mida tavapäraselt 
osutatakse tasu saamiseks, ilma et teenuse 
eest peaksid maksma need, kes sellest kasu 
saavad, ja sõltumata selle eest saadud 
teenustasu rahastamiskorrast. Seega 
moodustab teenuse igasugune teenus, 
millega teenuse osutaja osaleb majanduses, 
sõltumata tema õiguslikust seisundist või 
eesmärkidest, samuti tegevusvaldkonnast. 

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 
lähedust, teenuse saaja või osutaja sõitmist 
eeldavad teenused või kaugteenused, sh 
Interneti kaudu osutatavad teenused. Nagu 
Euroopa Kohus on asutamislepingu artikli 
49 ja järgnevate artiklite osas järjekindlalt 
otsustanud, hõlmab teenuse mõiste igasugust 
majanduslikku tegevust, mida tavapäraselt 
osutatakse tasu saamiseks, ilma et teenuse 
eest peaksid maksma need, kes sellest kasu 
saavad, ja sõltumata selle eest saadud 
teenustasu rahastamiskorrast. Seega 
moodustab teenuse igasugune teenus, 
millega teenuse osutaja osaleb majanduses, 
sõltumata tema õiguslikust seisundist või 
eesmärkidest, samuti tegevusvaldkonnast. 
Käesoleva direktiiviga tunnustatakse 
asjaolu, et kõik sellised teenused ei ole 
võrdse väärtuse või tähtsusega ning 
inimeste ja nende elukeskkonna heaolu ja 
tervise seisukohalt eluliselt tähtsate 
teenuste puhul võidakse rakendada 
prioriteete ja põhimõtteid, mis erinevad 
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mitte nii elutähtsate teenuste puhul 
kohaseks peetavatest prioriteetidest ja 
põhimõtetest. 

Selgitus 

Paljude teenuste puhul on õigusloojate esmane ülesanne turumajanduses tagada õiglane 
konkurents. Euroopa ühisturu puhul tähendab see ka oma päritoluriigist erinevas 
liikmesriigis ettevõtete asutamise või kauplemise õiguse kaitsmist. Teatud teenuste, eelkõige 
tervishoiu, rahvatervise, sotsiaalkindlustuse või keskkonnaohtlike tegevustega seotud teenuste 
puhul muutub õigusloojate vastutus teenuseosutajate ees vägagi teisejärguliseks, võrreldes 
nende vastutusega kodanike, tarbijate ja planeedi tuleviku ees. 
 

Muudatusettepanek 5 
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 võimaldab üldjuhul 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamise 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise, näiteks iga uue 
hüpermarketi jaoks 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 või 
keskkonna kaitsmisega. Samuti tuleb 
tagada, et luba võimaldab üldjuhul 
juurdepääsu teenusele või teenuse osutamise 
kogu riigi territooriumil, välja arvatud juhul, 
kui iga asutamise, näiteks iga uue 
hüpermarketi jaoks uue loa andmine on 
põhjendatud ülekaaluka avaliku huviga. 

Selgitus 

Lisaks töötajate tervisele tuleks mainida ka rahvatervist ja keskkonnakaitset. Need kolm on 
peamised valdkonnad, mida tuleb ühenduse püüetes luua ühtsel turul õiglased 
konkurentsitingimused arvesse võtta. Lõpus toodud näide on meelevaldne ja mittevajalik ning 
seda võidaks tõlgendada piiravalt. 
 

Muudatusettepanek 6 
Põhjendus 27 

 
27) Teenusetegevusele juurdepääsu 
võimaluse saamise võib seada sõltuvusse loa 
saamisest pädevatelt asutustelt ainult juhul, 
kui selline otsus vastab 

27) Teenusetegevusele juurdepääsu 
võimaluse saamise võib seada sõltuvusse loa 
saamisest pädevatelt asutustelt tingimusel, et 
selline otsus vastab mittediskrimineerimise, 
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mittediskrimineerimise, vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse kriteeriumitele. See 
tähendab eelkõige, et lubade andmise 
süsteemid peaksid olema lubatavad ainult 
juhtudel, kui järelkontroll ei oleks 
kõnealuste teenuste puuduste tagantjärele 
kindlakstegemise võimatuse tõttu 
tulemuslik, võttes vajalikul määral arvesse 
eelkontrolli puudumisest tuleneda võivaid 
riske ja ohte. Siiski ei saa käesoleva 
direktiivi vastavatele sätetele tugineda 
lubade andmise süsteemide põhjendamisel, 
mis on keelatud ühenduse muude 
vahenditega, näiteks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 1999. aasta 
direktiiviga 1999/93/EÜ elektroonilisi 
allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta 
[EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12] või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiiviga infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (Direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta – EÜT L 
178, 17.7.2000, lk 1). Vastastikuse 
hindamise protsessi tulemuste põhjal saab 
ühenduse tasandil määrata kindlaks tegevuse 
liigid, mille puhul tuleks lubade andmise 
süsteemid kaotada. 

vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
kriteeriumitele. Käesolevale direktiivile ei 
saa tugineda lubade andmise süsteemide 
põhjendamisel, mis on keelatud ühenduse 
muude vahenditega, näiteks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. 
aasta direktiiviga 1999/93/EÜ elektroonilisi 
allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta 
[EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12] või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiiviga infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (Direktiiv 
elektroonilise kaubanduse kohta – EÜT L 
178, 17.7.2000, lk 1). Vastastikuse 
hindamise protsessi tulemuste põhjal saab 
ühenduse tasandil määrata kindlaks tegevuse 
liigid, mille puhul tuleks lubade andmise 
süsteemid kaotada. 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi siseriiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse pakkuma, on 
vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud liikmesriik seab tingimusi 
tema territooriumil toimuvale majandustegevusele. Ühtse siseturu eesmärk antud kontekstis 
on vältida ühenduse mistahes osas asutatud teenusepakkujate diskrimineerimist. 
Liikmesriikidel on õigus seada teenusosutajatele tingimusi, kui sellised tingimused ei too 
kaasa diskrimineerimist ega ole muul viisil vastuolus asutamislepingust tulenevate 
kohustustega. 
 

Muudatusettepanek 7 
Põhjendus 28 

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 

28) Juhtudel, kui antud tegevuse jaoks 
saadaolevate lubade arv on piiratud 
loodusressursside või tehnilise võimsuse 
piiratuse tõttu – nagu see võib näiteks olla 
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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. 

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 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. 

Selgitus 

Kui mõne teenuse osutamine võib mõjutada rahvatervist, töötervishoidu ja tööohutust, 
keskkonda, liikmesriigi kultuurilist pärandit või muud olulist asjaolu, mis ei ole puhtalt 
kaubanduslik, on liikmesriikidel mõistlik valikumenetlustel kohaldada mittekaubanduslikke 
kriteeriume, kuid alati tingimusel, et need ei ole diskrimineerivad ega vastuolus EÜ 
asutamislepinguga. 
 

Muudatusettepanek 8 
Põhjendus 29 

 
29) Ülekaalukate avaliku huviga seotud 
põhjustena, millele teatud ühtlustamist 
käsitlevates sätetes viidatakse, käsitletakse 
põhjusi, mida Euroopa Kohus tunnustab 

29) Ülekaalukate avaliku huviga seotud 
põhjuste seas, millele teatud ühtlustamist 
käsitlevates sätetes viidatakse, on 
muuhulgas põhjused, mida Euroopa Kohus 
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asutamislepingu artiklite 43 ja 49 osas, 
eelkõige tarbijate, teenuse saajate, töötajate 
ja linnakeskkonna kaitsmine. 

tunnustab asutamislepingu artiklite 43 ja 49 
osas, eelkõige tarbijate, teenuse saajate, 
töötajate ja linnakeskkonna kaitsmine, 
samuti majanduslikud teenused, millele 
asjaomane liikmesriik või ühendus 
kehtestab teatud avaliku teenuse 
kohustused üldise huvi kriteeriumitena, 
keskkonnaohtlikud teenused, haridus- või 
tervishoiuteenused ja koduhooldeteenused 
inimestele, kes vanuse, puude või 
alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu. 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni oluliste teenuste määratlus on kaugelt liiga kitsas. 
 

Muudatusettepanek 9 
Põhjendus 34 

34) Läbivaatamisele kuuluvate piirangute 
seas on riiklikud reeglid, millega muudel 
põhjustel peale ametialase kvalifikatsiooni 
antakse juurdepääs sellistele tegevustele 
nagu õnnemängud ainult teatud 
teenuseosutajatele. Analoogiliselt on 
läbivaadatavate nõuete seas 
kaablioperaatoritele kohaldatavad nn "must 
curry" reeglid, mis mõjutavad tema 
valikuvabadust, juurdepääsu programmidele 
ja vastuvõtja valikut, kehtestades 
vahendusteenuse pakkujale kohustuse tagada 
juurdepääs teatud teenustele, mida teatud 
teenuseosutajad pakuvad. 

34) Läbivaatamisele kuuluvate piirangute 
seas on riiklikud reeglid, millega muudel 
põhjustel peale ametialase kvalifikatsiooni 
antakse juurdepääs teatud tegevustele ainult 
teatud teenuseosutajatele. Analoogiliselt on 
läbivaadatavate nõuete seas 
kaablioperaatoritele kohaldatavad nn "must 
curry" reeglid, mis mõjutavad tema 
valikuvabadust, juurdepääsu programmidele 
ja vastuvõtja valikut, kehtestades 
vahendusteenuse pakkujale kohustuse tagada 
juurdepääs teatud teenustele, mida teatud 
teenuseosutajad pakuvad. 

Selgitus 

Õnnemängudega on definitsiooni kohaselt seotud rahvatervise, avaliku korra ja moraalsuse 
küsimused ning seetõttu – erandiks on asutamislepingu artikli 152 alusel ühendusele antud 
kohustused – on need täielikult väljaspool ühenduse institutsioonide pädevust ja nende 
reguleerimine peab jääma liikmesriikide pädevusse nii, nagu nad kohaseks peavad. Seetõttu 
on kohatu esitada seda käesolevas põhjenduses näitena. 
 

Muudatusettepanek 10 
Põhjendus 37 
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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 
kehtestada põhimõte, et teenuseosutajale 
kehtivad ainult selle liikmesriigi seadused, 
kus ta on asutatud. Niisugune põhimõte on 
vajalik, teenusepakkujatel, eelkõige 
väikestel 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. 

kustutatud 

Selgitus 

Päritoluriigi põhimõte on nii ebaproportsionaalne kui ka teostamatu ja võib ainult õõnestada 
rahvatervise, keskkonna ja muude üldiste huvide oluliste aspektide kaitseks loodud mõistlikke 
ja proportsionaalseid juriidilisi nõudeid. Samuti on see vastuolus asutamislepingu artikli 43 
mõttega, mille kohaselt asutamisvabadus ELis hõlmab õigust alustada ja jätkata tegutsemist 
füüsilisest isikust ettevõtjana ning asutada ja juhtida ettevõtjaid "tingimustel, mida oma 
kodanike jaoks sätestavad selle riigi seadused, kus niisugune asutamine toimub". 
 

Muudatusettepanek 11 
Põhjendus 38 

38) Samuti tuleb tagada, et teenuse 
järelevalvet teostatakse selle lähtekohas, s.t 
selle liikmesriigi pädevate ametiasutuste 
poolt, kus teenuseosutaja on asutatud. 
Päritoluriigi pädevatel ametiasutustel on 
kõige paremad võimalused tagada 
teenuseosutajate üle teostatava järelevalve 
tõhusus ja järjepidevus ning pakkuda 
teenuse saajatele kaitset mitte ainult oma 

kustutatud 
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liikmesriigis, vaid ka mujal ühenduses. Et 
luua liikmesriikide vahel teenuste 
reguleerimise osas vastastikune usaldus, 
tuleks selgelt sätestada, et ühenduse õiguse 
kohaselt on teenuseosutajate üle teostatav 
järelevalve päritoluriigi ülesanne, 
sõltumata teenuse osutamise kohast. 
Kohtualluvust ei määrata kindlaks 
käesoleva direktiiviga, vaid nõukogu 22. 
detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 
44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
ning ühenduse muude vahenditega, näiteks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiiviga töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega. 

Selgitus 

Teise liikmesriigi ametivõimudelt ei saa oodata tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, kui 
nimetatud teenust osutatakse mõnes muus liikmesriigis ja kui see võib mõjutada 
teenuseosutaja asutamiskohaks oleva liikmesriigi majandushuvisid. Käesolev kustutus on 
seotud põhjenduse 37 kustutamisega. 
 

Muudatusettepanek 12 
Põhjendus 39 

39) Tulenevalt põhimõttest, et kohaldada 
tuleks päritoluriigi õigust ja päritoluriik 
peaks vastutama järelevalve eest, on vaja 
sätestada põhimõte, et liikmesriigid ei või 
piirata teenuseid, mis pärinevad teistest 
liikmesriikidest. 

kustutatud 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõtte kustutamisega. 
 

Muudatusettepanek 13 
Põhjendus 40 

 
40) Tuleb sätestada, et päritoluriigi 
põhimõtte kohaldamise reeglist võib 

kustutatud 
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kõrvale kalduda ainult valdkondades, mille 
kohta kehtivad üldised või 
üleminekuerandid. Sellised erandid on 
vajalikud, et võtta arvesse siseturu taset või 
teenustega seotud ühenduse teatud 
vahendeid, millest tulenevalt kohaldatakse 
teenuseosutajale päritoluriigist erineva riigi 
õigust. Lisaks võidakse teatud 
üksikjuhtudel ja kindlate rangete 
menetluslike ja sisuliste tingimuste alusel 
võtta meetmeid teatud teenuseosutaja vastu. 
Õiguskindluse tagamiseks, mis on oluline, 
et ergutada väikesi ja keskmise suurusega 
ettevõtteid osutama teenuseid teistes 
liikmesriikides, peaksid sellised erandid 
olema piiratud ainult rangelt vajalike 
juhtudega. Eelkõige peaks erandi tegemine 
olema võimalik ainult teenuste turvalisuse, 
tervishoiualase ameti täitmise või riikliku 
poliitika küsimustega seotud põhjustel, 
näiteks seoses alaealiste kaitsega, ning 
ainult ulatuses, kus antud valdkonda 
käsitlevad riiklikud sätted ei ole 
ühtlustatud. Lisaks peaks teenuste 
osutamisvabaduse piiramine erandkorras 
olema lubatud ainult siis, kui see on 
kooskõlas põhiõigustega, mis vastavalt 
Euroopa kohtu järjekindlatele otsustele 
moodustavad ühenduse õiguskorras 
sätestatud õigusalaste üldpõhimõtete 
lahutamatu osa. 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 14 
Põhjendus 41 

41) Juhtudeks, kui teenuseosutaja asub 
ajutiselt oma päritoluriigist erinevasse 
liikmesriiki, on vaja sätestada vastastikuse 
abi osutamine nende kahe riigi vahel, et 
viimasel oleks võimalik päritoluriigi 
taotlusel viia läbi kontrollimisi ja uurimisi 
või teha seda omal algatusel, kui tegemist on 

41) Juhtudeks, kui teenuseosutaja asub 
ajutiselt oma päritoluriigist erinevasse 
liikmesriiki, on vaja sätestada vastastikuse 
abi osutamine nende kahe riigi vahel, et 
viimasel oleks võimalik päritoluriigi 
taotlusel viia läbi kontrollimisi ja uurimisi 
või teha seda omal algatusel. Lisaks peaks 
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üksnes faktiliste kontrollimistega. Lisaks 
peaks lähetatud töötajate puhul olema 
lähetuskohaks oleval liikmesriigil võimalik 
astuda samme teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja vastu, et tagada direktiivi 
96/71/EÜ alusel kohaldatavate tööhõive- ja 
töötingimuste täitmine. 

lähetatud töötajate puhul olema 
lähetuskohaks oleval liikmesriigil võimalik 
astuda samme teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja vastu, et tagada direktiivi 
96/71/EÜ alusel kohaldatavate tööhõive- ja 
töötingimuste täitmine. 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 15 
Põhjendus 42 

42) Tuleks sätestada päritoluriigi 
põhimõttest erandi tegemine 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. 

kustutatud 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. Liikmesriigil peaks olema 
õigus kontrollida kogu oma jurisdiktsiooni alla oleval alal toimuvat majandustegevust, 
tingimusel et seda tehakse proportsionaalsust ja asutamislepingust tulenevaid kohustusi 
täielikult järgides. 
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Muudatusettepanek 16 
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 kaitse tagamiseks. Selline 
seisukoht kehtiks näiteks lubade puhul 
avalikult kasutatavate teede 
kasutuselevõtmiseks või kasutamiseks, 
samuti avalike ürituste korraldamise või 
ehitusplatside ohutusega seotud nõuete 
puhul. 

kustutatud 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 17 
Põhjendus 44 

44) Kasutamiskohast erinevas liikmesriigis 
liisitud sõidukitega seotud küsimuste 
väljaarvamine päritoluriigi põhimõttest 
tuleneb Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigusest, milles tunnistatakse, et 
liikmesriik võib kooskõlas 
proportsionaalsete tingimustega oma 
territooriumil kasutatavate sõidukite puhul 
sellise kohustuse kehtestada. Nimetatud 
väljaarvamine ei hõlma juhu- või ajutist 
renti. 

kustutatud 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 18 
Põhjendus 46 
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46) Tarbijate poolt sõlmitud 
teenuselepingute osas on päritoluriigi 
põhimõtte kohaldamine vajalik ainult sel 
määral, mille osas on ühenduse 
direktiividega sätestatud täielik 
ühtlustamine, kuna sellistel juhtudel on 
tarbijakaitse tase samaväärne. Päritoluriigi 
põhimõttest erandi tegemine seoses 
teenuseosutaja lepinguvälise vastutusega 
õnnetusjuhtumi korral, mis puudutab 
isikuid ja mis leiab aset teenuseosutaja 
tegevuse tõttu liikmesriigis, kuhu ta on 
asunud ajutiselt, puudutab füüsilist ja 
ainelist kahju, mida nimetatud isikud 
õnnetuse tõttu on kannatanud. 

kustutatud 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 19 
Põhjendus 47 

47) Liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
teatud põhjustel, näiteks seoses teenuste 
ohutusega, võtta erakorraliselt ja 
individuaalsel alusel meetmeid, millega 
tehakse erand päritoluriigi põhimõttest 
teises liikmesriigis asutatud teenuseosutaja 
suhtes. Selliste meetmete võtmine peaks 
olema võimalik ainult ühenduse tasandil 
ühtlustamise puudumise korral. Lisaks ei 
peaks selline võimalus võimaldama võtta 
piiravaid meetmeid valdkondades, milles 
muud direktiivid keelavad igasuguste 
erandite tegemise teenuste vaba liikumise 
põhimõttest, näiteks direktiiv 1999/93/EÜ 
või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 1998. aasta direktiiv 98/84/EÜ 
tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda 
sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta. 
Samuti ei peaks selline võimalus 
võimaldama laiendada või piirata erandeid, 
mis on sätestatud muudes direktiivides, 
näiteks nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta 
direktiivis 89/552/EMÜ 

kustutatud 
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teleringhäälingutegevust käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigusnormide 
kooskõlastamise kohta või direktiivis 
2000/31/EÜ. 

Selgitus 

On seotud päritoluriigi põhimõttele viitamise kaotamisega eespool. 
 

Muudatusettepanek 20 
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. Nagu kohus on järjekindlalt osutanud, 
arvestades teenuste vaba liikumisega, ei 
oleks loa puudumisel haiglavälise ravi 
kulude hüvitamisel vastavalt selle 
liikmesriigi skaalale, 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. 

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, välja arvatud juhul kui see ületab 
haige poolt kantud reaalseid kulusid. 
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. 

Selgitus 

Praegune sõnastus annaks haigele, kes sõidab suhteliselt kõrge hinnatasemega riigist madala 
hinnatasemega riiki võimaluse kasu saada. Eeldatavasti ei ole see Euroopa Komisjoni 
taotlus. 
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Muudatusettepanek 21 
Põhjendus 64 

64) On vaja lõpetada täielik reguleeritud 
kutsealade kommertsteadaannete keeld, 
sealjuures ei ole mõeldud keelde, mis 
põhinevad kommertsteadaannete sisul vaid 
pigem keelde, mis üldisel viisil keelavad 
teatud kutsealale ühe või mitme 
kommertsteadaande vormi, näiteks 
igasugune kuulutamise keeld ühes või 
mitmes meedias. Mis puudutab 
kommertsteadaannete sisu ja meetodeid, on 
vaja julgustada kutsetöötajaid vastavalt 
ühenduse õigusaktidele koostama 
ühenduse tasandil kehtivaid 
toimimisjuhendeid. 

kustutatud 

Selgitus 

Teatud kutsealade kommertsteadaannete reguleerimist on mõnes liikmesriigis kaua peetud 
vajalikuks, sest see aitab kaitsta nii tarbijaid kui ka kutsealade ausust ja väärikust. Selle väite 
kehtivus igas üksikus liikmesriigis sõltub mitmest faktorist, kaasa arvatud rahvuskultuurist ja 
tavadest. Euroopa Komisjonil on sobimatu üritada kehtestada nii laiaulatuslik tõlgendus oma 
vastutusest edendada siseturgu, et see hakkab sekkuma asjadesse, mis õigustatult kuuluvad 
üksnes liikmesriikide pädevusse. 
 

Muudatusettepanek 22 
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, keskkonnakaitse, töötajate 
tervise ja ohutuse või rahvatervise 
valdkonnas. 

Selgitus 

On väga oluline, et teenuste ühtse turu edendamine ei toimuks tarbijakaitse või mõne muu 
olulise valdkonna arvelt. 
 

Muudatusettepanek 23 
Artikkel 1 

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

lihtsustavad teenuseosutajate 
asutamisvabadust ja teenuste vaba liikumist. 
Sellega soovib ta anda oma panuse EÜ 
asutamislepingu artiklis 2 sätestatud 
ülesannete täitmisele, muuhulgas 
majandustegevuse säästvale arengule, mis 
aitab kaasa tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrge 
taseme saavutamisele ning 
keskkonnakaitse ja kvaliteedi parandamise 
kõrge taseme vajaduse järgimisele. 

Selgitus 

Põhiliselt on käesolev direktiiv teenuste vaba liikumise tagamise meede. Direktiivi eesmärgi 
kindlaks määramisel on oluline meelde tuletada Euroopa Ühenduse laiemaid eesmärke, mis 
ei saa olla teineteise suhtes alluvuses, näiteks liberaliseerimismeetmete kehtestamine 
keskkonna-, rahvatervise või sotsiaalkaitse arvelt, mis mõningatel tingimustel võivad olla 
ebaproportsionaalsed. 
 

Muudatusettepanek 24 
Artikli 2 punkt c a (uus) 

 ca) üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused, mille liikmesriik või ühendus 
allutab avaliku teenuse osutamise 
erikohustuste hulka; 
 

Selgitus 

Põhiseaduse lepingu artikkel III-6 sätestab, et "...liit ja liikmesriigid hoolitsevad ..., et 
niisugused teenused toimiksid eelkõige majandus- ja rahandusalaste põhimõtete ja tingimuste 
alusel, mis võimaldavad neil täita oma ülesandeid. Need põhimõtted ja tingimused 
määratletakse Euroopa seadustes" piiramata liikmeriikide pädevust vastavalt põhiseadusele 
osutada, vahendada ja rahastada sellised teenuseid. Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
väljajätmine käesoleva direktiivi sätetest oleks selline piirang. 
 

Muudatusettepanek 25 
Artikli 2 punkt c b (uus) 

 cb) üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused, 
mille liikmesriik või ühendus allutab 
avaliku teenuse osutamise erikohustuste 
hulka, kaasa arvatud, kuid mitte ainult 
tervishoiuteenused ja koduhooldusteenused 
inimestele, kes vanuse, puude või 
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alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu; 
 

Selgitus 

Valge raamat üldhuviteenuste kohta [KOM (2004)374] sätestab, et "sotsiaalsetel 
üldhuviteenustel on eriline roll, sest see on lahutamatu osa Euroopa sotsiaalsest mudelist. 
Põhinedes solidaarsuspõhimõttel, keskenduvad sotsiaalsed ja tervishoiualased 
üldhuviteenused inimestele ning tagavad, et kodanikud saaksid tõhusalt kasutada oma 
põhiõigusi ja sotsiaalkaitse kõrget taset ning tugevdavad ühtlasi sotsiaalset ja territoriaalset 
sidusust." Selliste teenuste lisamine direktiivi ohustaksid seda rolli. 
 

Muudatusettepanek 26 
Artikli 2 punkt c c (uus) 

 cc) teenused, millega võib kaasneda oht 
keskkonnale või riskid, mis võivad 
ohustada rahvatervist ja mis seetõttu 
nõuavad ettevaatlikku läbiviimist ning 
hoolikat järelevalvet; 

Selgitus 

Mõne teise liikmesriigi ametivõimudelt ei saa oodata tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, 
kui nimetatud teenust osutatakse mõnes teises liikmesriigis ja kui see võib mõjutada 
teenuseosutaja asukoha liikmesriigi majandushuvisid. Kui asi puudutab rahvatervist, ei saa 
liikmesriigilt oodata, et see sellisel viisil loobub oma vastutusest. 
 

Muudatusettepanek 27 
Artikli 2 punkt c d (uus) 

 cd) haridusteenused, mille kulusid osaliselt 
või tervenisti kannab või hüvitab riik või 
muu selle liikmesriigi riigiasutus, kus 
teenust osutatakse. 

Selgitus 

 Haridus on rahvuskultuuri alus ja on seega tavaliselt, v.a mõned hoolikalt kindlaks määratud 
ja kasulikud erandid, jäetud liikmesriikide pädevusse. Riigiasutuse rahastamine on selge 
tunnistus haridusteenuse sotsiaalselt kasulikust ülesandest ja käesoleva kriteeriumi lisamise 
eesmärk on kaubandusteenuste välja arvamine, mis vaatamata nende hariduslikule sisule ei 
ole tunnistatud sellise riigitoetuse vääriliseks – näiteks erasektorile suunatud erakeeltekoolid 
või IT-alased koolitusteenused. 
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Muudatusettepanek 28 
Artikli 9 punkt b 

b) lubade süsteemi vajadus on objektiivselt 
õigustatud tähtsama, üldiste huvidega seotud 
põhjendusega; 

b) lubade süsteemi vajadus on objektiivselt 
õigustatud tähtsama, üldiste huvidega seotud 
põhjendusega. Sellise tähtsama põhjenduse 
hulka võivad kuuluda näiteks rahvatervise 
kaalutlused, töötajate või vabakutseliste 
isikute tervis ja ohutus, keskkonnakaitse, 
kultuurilise pärandi säilitamine ning 
mistahes riigipoliitilise eesmärgi 
edendamine, mis ei ole vastuolus EÜ 
asutamislepinguga;  

Selgitus 

Ettepaneku sõnastus on liiga ebamäärane ja üldine ning annab kohtutele liiga palju 
otsustusvõimu. Mittetäieliku nimekirja lisamisega annab direktiiv suuniseid, ilma, et ta 
muutuks piiravamaks.  
 

Muudatusettepanek 29 
Artikli 9 punkt c 

c) taotletavat eesmärki ei saa saavutada 
vähem piirava meetmega, eriti kuna 
tagantjärgi tehtav kontroll toimuks liiga 
hilja, et olla tõeliselt tõhus. 

c) taotletavat eesmärki ei saa saavutada 
vähem piirava meetmega. 

Selgitus 

Ettepaneku sõnastus on liiga piirav. Muud loetlemata põhjused võivad anda mõista, et vähem 
piirav meede ei oleks tõhus. 
 

Muudatusettepanek 30 
Artikli 12 lõige 2 a (uus) 

 2a. Piiramata artikleid 9 ja 10, võivad 
liikmesriigid oma valikumenetluse 
rakendamisel võtta arvesse rahvatervise 
kaalutlusi, töötajate või vabakutseliste 
isikute tervist ja ohutust, keskkonnakaitset, 
kultuurilise pärandi säilitamist ning 
mistahes riigipoliitilise eesmärgi 
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edendamist, mis ei ole vastuolus EÜ 
asutamislepinguga. 

Selgitus 

Kui mõne teenuse osutamine võib mõjutada rahvatervist, töötervishoidu ja tööohutust, 
keskkonda, liikmesriigi kultuurilist pärandit või muud olulist asjaolu, mis ei ole puhtalt 
kaubanduslik, oleks mõistlik, kui liikmesriigid kohaldaksid valikumenetlustel 
mittekaubanduslikke kriteeriume, kuid alati tingimusel, et need ei ole diskrimineerivad ega 
vastuolus EÜ asutamislepinguga. 
 

Muudatusettepanek 31 
Artikli 13 lõige 3 

3. Loa andmise menetlused ja formaalsused 
peavad andma huvitatud pooltele tagatise, et 
nende taotlusi käsitletakse võimalikult 
kiiresti ja igal juhul mõistliku ning eelnevalt 
avaldatud ja kindlaks määratud aja jooksul. 

3. Loa andmise menetlused ja formaalsused 
peavad andma huvitatud pooltele tagatise, et 
nende taotlusi käsitletakse võimalikult 
kiiresti ja igal juhul mõistliku ning eelnevalt 
avaldatud ja kindlaks määratud aja jooksul. 
Taotluse esitamise ning loa andmise või 
sellest keeldumise vahele jääv aeg peab 
olema piisavalt pikk, et võimaldada tõhusat 
konsulteerimist kõikide osapooltega, keda 
otsus võiks puudutada, arvestades 
võimaliku mõjuga rahvatervisele, töötajate 
või vabakutseliste isikute tervisele ja 
ohutusele, keskkonnakaitsele, kultuurilise 
pärandi säilitamisele ning mistahes 
riigipoliitilise eesmärgi edendamisele, mis 
ei ole vastuolus EÜ asutamislepinguga. 

Selgitus 

Kodanikel, olgu nad huvitatud üksikisikud või osa kodanikuühiskonnast, on õigus esitada 
ametivõimudele oma seisukohti juhtudel, kus teenuse osutamise lubamine või mittelubamine 
võib mõjutada rahvatervist või töötervishoidu, keskkonnakaitset, kultuurilist pärandit või 
muude õiguspäraste poliitiliste eesmärkide edendamist. 
 

Muudatusettepanek 32 
Artikli 14 punkt 5 

5) iga juhtumi puhul eraldi rakendatav 
majanduskontroll, kus loa andmine sõltub 
majandusliku vajaduse või turu nõudmise 
olemasolust või hinnangu koostamisest 

kustutatud 



 

PE 349.888v01-00 24/35 PA\545927ET.doc 

ET 

tegevuse võimalike või praeguste 
majandustagajärgede kohta või hinnangu 
koostamisest selle kohta, kas tegevus on 
kooskõlas pädeva ametivõimu 
majandusplaani eesmärkidega; 

Selgitus 

Artikli 14 käesolev lõige keelustaks praktikas liikmesriikidel ja nende riigiametitel avalikkuse 
huvides püstitada ja järgida majandusplaanikohaseid eesmärke. EÜ asutamisleping ei 
õigusta ega nõua seda. EÜ asutamislepinguga on juba tõhusalt keelustatud selliste tegevuste 
kuritarvitamine eesmärgiga kehtestada tingimusi, mis tegelikult on diskrimineerivad või muud 
moodi vastuolus EÜ asutamislepinguga. Seega on käesolevas lõikes sätestatud keeld 
ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 33 
Artikli 16 lõige 1 

1) Liikmesriigid peavad tagama, et 
teenuseosutajatele kehtivad ainult nende 
päritoluliikmesriigi kooskõlastatud 
valdkonda käsitlevad õigusnormid. 

kustutatud 

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

 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi riiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse osutama, on 
vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud riigi ametivõimud esitavad 
tingimusi majandustegevuse kohta nende kohtupiirkonnas. Ühtse siseturu eesmärk antud 
kontekstis on vältida ühenduse mistahes osas etableeritud teenusepakkujate diskrimineerimist. 
Päritoluriigi põhimõte on nii ebaproportsionaalne kui ka läbiviidamatu ja saab ainult 
õõnestada rahvatervise, keskkonna ja muude üldiste huvide oluliste aspektide kaitseks loodud 
mõistlikke ja proportsionaalseid õigusnõudeid. 
 

Muudatusettepanek 34 
Artikli 16 lõige 2 

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

Selgitus 

Mõne teise liikmesriigi ametivõimudelt ei saa oodata tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, 
kui nimetatud teenust osutatakse mõnes teises liikmesriigis ja kui see võib mõjutada 
teenuseosutaja asukoha liikmesriigi majandushuvisid. 
 

Muudatusettepanek 35 
Artikli 16 lõike 3 punkt b 

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 ühingusse; 

kustutatud 

Selgitus 

Sätted, mida oleks käesoleva artikliga kõrvaldatavad on loodud üldiste huvide kaitseks. 
Tingimusel, et neid kohaldatakse ka liikmesriigi enda territooriumil etableeritud 
teenuseosutajate puhul ei ole need diskrimineerivad ega ole seega vastuolus EÜ 
asutamislepinguga. Järelikult on käesolev keeld ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 36 
Artikli 16 lõike 3 punkt e 

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

kustutatud 

Selgitus 

Sellised sätted on loodud üldiste huvide kaitseks. Tingimusel, et neid kohaldatakse ka 
liikmesriigi enda territooriumil etableeritud teenuseosutajate puhul ei ole need 
diskrimineerivad ega ole seega vastuolus EÜ asutamislepinguga. Järelikult on käesolev keeld 
ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 37 
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Artikli 16 lõike 3 punkt g 

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

kustutatud 

Selgitus 

Sellised sätted on loodud üldiste huvide kaitseks. Tingimusel, et neid kohaldatakse ka 
liikmesriigi enda territooriumil etableeritud teenuseosutajate puhul, ei ole need 
diskrimineerivad ega ole seega vastuolus EÜ asutamislepinguga. Järelikult on käesolev keeld 
ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 38 
Artikli 17 punkt 4 a (uus) 

 4a) majanduslikud ja sotsiaalsed 
põhiteenused, mis liikmesriik või ühendus 
üldise huvi kriteeriumi põhjal allutab 
avaliku teenuse osutamise erikohustuste 
hulka; teenused, millega võib kaasneda oht 
keskkonnale, kaasa arvatud, kuid mitte 
ainult teenused, mis moodustavad tervenisti 
või osaliselt projekti, mis nõuab 
keskkonnamõju hindamist vastavalt 
nõukogu direktiivile 85/337/EMÜ, mida 
muudeti nõukogu direktiiviga 97/11/EÜ või 
vastavalt strateegilise keskkonnamõju 
(Kiievi) protokollile; haridus- või 
tervishoiuteenused ja koduhooldusteenused 
inimestele, kes vanuse, puude või 
alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu. 
 

Selgitus 

On mõistlik lubada liikmesriikidel teostada nimetatud teenuste üle tugevamat kontrolli kui 
teenuste puhul, mida sellistena ei saa defineerida. Seega tuleks nende teenuste puhul teha 
erand päritoluriigi põhimõtte kohaldamise suhtes. Põhimõtte kohaldamine sellistel juhtumitel 
õõnestaks liikmesriikide õigust tegutseda selliste oluliste üldiste huvide kaitsmisel. Olenemata 
kas nad tegutsevad üldiste huvide kaitsmisel või mõnel muul põhjusel, peavad liikmesriigid 
juba vastavalt EÜ asutamislepingule loobuma teistes liikmesriikides etableeritud ettevõtete 
diskrimineerimisest. Järelikult on käesolev meede ebaproportsionaalne. 
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Muudatusettepanek 39 
Artikli 19 lõige 1 

1. Erandina artiklist 16 ja ainult 
erandjuhtudel võib liikmesriik mõnes teises 
liikmesriigis etableeritud teenuseosutaja 
suhtes võtta meetmeid kui need puudutavad 
ühte järgnevatest valdkondadest: 

1. Erandina artiklist 16, kui on vaja kaitsta 
üldist huvi, võib liikmesriik mõnes teises 
liikmesriigis etableeritud teenuseosutaja 
suhtes võtta meetmeid kui need puudutavad 
ühte järgnevatest valdkondadest: 

a) teenuste ohutus, kaasa arvatud 
rahvatervisega seotud aspektid; 

a) teenuste ohutus, kaasa arvatud, kuid mitte 
ainult rahvatervisega, keskkonnaga, 
ohualdiste rühmade huvidega või 
kultuurilise pärandi kaitsega seotud 
aspektid; 

b) tervishoiu kutsealal tegutsemine; b) tervishoiu kutsealal tegutsemine; 
 

c) avaliku korra kaitse, eriti alaealiste 
kaitsega seotud aspektid. 

c) avaliku korra kaitse, eriti, kuid mitte 
ainult alaealiste kaitsega seotud aspektid. 

Selgitus 

Kui asi puudutab üldist huvi peaks liikmesriikidel olema õigus võtta nimetatud valdkondades 
meetmeid igal ajal, mitte ainult "erijuhtudel". Selliste meetmete võtmine on valitsuse 
esmaülesanne ja selle õiguse äravõtmine on äärmiselt ebaproportsionaalne. Tegemist on 
õigusega, mida nad loomulikult saavad kasutada võttes üksnes EÜ asutamislepinguga 
kooskõlas olevaid meetmeid. Selliste meetmete võtmine on valitsuse esmaülesanne ja selle 
õiguse äravõtmine on äärmiselt ebaproportsionaalne. Tegemist on õigusega, mida nad 
loomulikult saavad kasutada võttes üksnes EÜ asutamislepinguga kooskõlas olevaid 
meetmeid. 
 

Muudatusettepanek 40 
Artikli 20 punkt a 

a) kohustus hankida nende pädevatelt 
ametivõimudelt teavet või esitada neile 
deklaratsioon; 

a) kohustus hankida nende pädevatelt 
ametivõimudelt teavet või esitada neile 
deklaratsioon mistahes küsimuste kohta, 
mille kohta mõne teise liikmesriigi pädevad 
ametivõimud juba on andnud samaväärse 
loa; 

Selgitus 

Tingimusel, et kehtestatud reeglid on kooskõlas EÜ asutamislepinguga ja juhul kui mõne teise 
liikmesriigi pädevate ametivõimude luba on konkreetse juhtumi osas puudulik, on mõistlik 
lubada liikmesriigil anda luba või keelduda loa andmisest tema territooriumil toimuvale 
majandustegevusele. 
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Muudatusettepanek 41 
Artikli 20 punkt b 

b) maksusoodustuste või rahalise toetuse 
andmise piirangud seoses ajaoluga, et 
teenuseosutaja on etableeritud mõnes teises 
liikmesriigis või seoses paigaga, kus teenust 
osutatakse; 

b) maksusoodustuste või rahalise toetuse 
andmise piirangud seoses ajaoluga, et 
teenuseosutaja on etableeritud mõnes teises 
liikmesriigis; 

Selgitus 

On mõistlik, et liikmesriigid kasutavad maksusoodustusi ja rahalist toetust teatud 
majandustegevuse soodustamiseks või pärssimiseks. Näiteks erakordse loodusliku ilu või 
erilist teaduslikku huvi pakkuvates piirkondades, vähemarenenud piirkondades jne. Kui 
meetmed on kooskõlas EÜ asutamislepinguga, tuleks neid loomulikult tunnustada väärtuslike 
poliitiliste vahenditena. 
 

Muudatusettepanek 42 
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 
territooriumil osutatud sarnase 
tervishoiuteenuste eest. 

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
sotsiaalkindlustussüsteem hüvitab teises 
liikmesriigis osutatud tervishoiuteenuste 
tegelikud kulud kuni nende territooriumil 
osutatud sarnase tervishoiuteenuste eest 
makstava maksimumsummani. 

Selgitus 

Praegune sõnastus annaks haigele, kes sõidab suhteliselt kõrge hinnatasemega riigist madala 
hinnatasemega riiki võimaluse kasu saada. Eeldatavasti ei ole see Euroopa Komisjoni 
taotlus. Praegune sõnastus ähvardab ka asetada liiga suurt rahalist koormat vaesemate 
liikmesriikide tervisekindlustussüsteemidele. 
 

Muudatusettepanek 43 
Artikli 24 lõike 1 lõik 2  

Siiski ei või lähetav liikmesriik 
teenuseosutajale või lähetatud töövõtjale 
seoses artikli 17 punktis 5 toodud 
küsimustega esitada ühtegi järgnevatest 

kustutatud 
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nõuetest:  

a) nõue saada luba oma pädevatelt 
ametivõimudelt või registreerida nende 
juures või täita mõnda muud sarnast 
nõudmist; 

 

b) nõue esitada muud deklaratsiooni kui 
direktiivi 96/71/EÜ lisas toodud tegevusega 
seotud deklaratsioonid, mida võib säilitada 
kuni 31. detsembrini 2008; 

 

c) nõue omada esindajat lähetava 
liikmesriigi territooriumil; 

 

d) nõue omada ja säilitada 
töölevõtudokumente lähetava liikmesriigi 
territooriumil või vastavalt selle 
territooriumil kehtivatele tingimustele. 

 

Selgitus 

Tingimusel, et kehtestatud reeglid on kooskõlas EÜ asutamislepinguga, on mõistlik lubada 
liikmesriigil anda luba või keelduda loa andmisest tema territooriumil toimuvale 
majandustegevusele. Ühtse siseturu eesmärk antud kontekstis on vältida ühenduse mistahes 
osas etableeritud teenusepakkujate diskrimineerimist. Käesolev meede on selle eesmärgi 
suhtes ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 44 
Artikli 24 lõike 2 lõik 2 

Punktis 1 toodud tingimustel peab 
päritoluliikmesriik abistama lähetavat 
liikmesriiki direktiiviga 96/71/EÜ 
kehtestatud töölevõtu ja töötingimuste 
järgimise tagamisel ning peab omal algatusel 
lähetavale liikmesriigile edastama esimeses 
lõikes nimetatud teavet, kui 
päritoluliikmesriik on teadlik konkreetsetest 
asjaoludest, mis viitavad võimalikule 
teenuseosutaja reeglipäratusele töölevõtu ja 
töötingimuste suhtes. 

Punktis 1 toodud tingimustel peab 
päritoluliikmesriik abistama lähetavat 
liikmesriiki direktiiviga 96/71/EÜ 
kehtestatud töölevõtu ja töötingimuste 
järgimise tagamisel ning peab omal algatusel 
lähetavale liikmesriigile edastama teavet 
mistahes konkreetsete asjaolude kohta, mis 
viitavad võimalikule teenuseosutaja 
reeglipäratusele töölevõtu ja töötingimuste 
suhtes. 

Selgitus 

Tingimusel, et kehtestatud reeglid on kooskõlas EÜ asutamislepinguga, on mõistlik lubada 
liikmesriigil anda luba või keelduda loa andmisest tema territooriumil toimuvale 
majandustegevusele. Ühtse siseturu eesmärk antud kontekstis on vältida ühenduse mistahes 
osas etableeritud teenusepakkujate diskrimineerimist. Käesolev meede on selle eesmärgi 
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suhtes ebaproportsionaalne. 
 

Muudatusettepanek 45 
Artikli 26 lõike 3 lõik 1 a (uus) 

 Kui teenust osutatakse üldsusele, peavad 
liikmesriigid tagama, et asjakohast teavet 
antakse sellises vormingus ja sõnastuses, 
mis ei nõua eriteadmisi osutatava teenuse 
kohta ja mis on arusaadav igale 
kirjaoskajale. 

Selgitus 

Teabest ei ole mingit kasu, kui see ei ole arusaadav ja tarbijatel on õigus selgele teabele, mis 
on sõnastatud võhikule arusaadavalt. 
 

Muudatusettepanek 46 
Artikli 28 lõige 2 a (uus) 

 2a. Kui teenust osutatakse üldsusele, 
peavad liikmesriigid, kus teenust osutatakse 
tagama, et lõikes 1 nimetatud teavet 
antakse sellises vormingus ja sõnastuses, 
mis ei nõua eriteadmisi osutatava teenuse 
kohta ja mis on arusaadav igale 
kirjaoskajale. 

Selgitus 

Teabest ei ole mingit kasu, kui see ei ole arusaadav ja tarbijatel on õigus selgele teabele, mis 
on sõnastatud võhikule arusaadavalt. 
 

Muudatusettepanek 47 
Artikli 29 lõige 1 

1. Liikmesriigid peavad tühistama kõik 
täielikud reguleeritud kutsealade 
kommertsteadaannete keelud. 

kustutatud 

Selgitus 

Teatud kutsealade kommertsteadaannete reguleerimist on mõnes liikmesriigis kaua peetud 
vajalikuks, sest see aitab kaitsta nii tarbijaid kui ka kutsealade ausust ja väärikust. Selle väite 
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kehtivus igas üksikus liikmesriigis sõltub mitmest faktorist, kaasa arvatud rahvuskultuurist ja 
tavadest. Euroopa Komisjonil on sobimatu üritada kehtestada nii laiaulatuslik tõlgendus oma 
vastutusest edendada siseturgu, et see hakkab sekkuma asjadesse, mis õigustatult kuuluvad 
üksnes liikmesriikide pädevusse. 
 

Muudatusettepanek 48 
Artikli 29 lõige 2 

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
reguleeritud kutsealade kommertsteadaanded 
oleksid kooskõlas kutsealaste eeskirjadega, 
vastavalt ühenduse õigusaktidele, eriti 
kutseala sõltumatuse, aususe ja väärikuse 
ning vajadusel ametisaladuse osas vastavalt 
iga kutseala eripärale, 

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
reguleeritud kutsealade 
kommertsteadaanded, seal kus sellised 
teadaanded on lubatud, oleksid kooskõlas 
kutsealaste eeskirjadega, vastavalt ühenduse 
õigusaktidele, eriti kutseala sõltumatuse, 
aususe ja väärikuse ning vajadusel 
ametisaladuse osas vastavalt iga kutseala 
eripärale, 

Selgitus 

Teatud kutsealade kommertsteadaannete reguleerimist on mõnes liikmesriigis kaua peetud 
vajalikuks, sest see aitab kaitsta nii tarbijaid kui ka kutsealade ausust ja väärikust. Selle väite 
kehtivus igas üksikus liikmesriigis sõltub mitmest faktorist, kaasa arvatud rahvuskultuurist ja 
tavadest. Euroopa Komisjonil on sobimatu üritada kehtestada nii laiaulatuslik tõlgendus oma 
vastutusest edendada siseturgu, et see hakkab sekkuma asjadesse, mis õigustatult kuuluvad 
üksnes liikmesriikide pädevusse. 
 

Muudatusettepanek 49 
Artikli 31 lõige 5 a (uus) 

 5a. Vastavalt käesolevale artiklile tehtav 
vabatahtlik tegevus ei tohi ühelgi viisil 
mõjutada liikmesriikide õigust kehtestada 
teenuseid puudutavaid kohustuslikke 
standardeid ja reegleid EÜ 
asutamislepinguga lubatud ulatuses ja 
tingimusel, et need ei ole diskrimineerivad 
ega ebaproportsionaalsed. Sellised 
kohustuslikud standardid ja reeglid võivad 
näiteks sisaldada kohustuslikke kõrge 
kvaliteedi kriteeriume ja 
hoolekandejuhiseid nende territooriumil 
osutatavate tervishoiuteenustele, kõrge 
kvaliteedi kriteeriume koduhooldusele 
inimeste puhul, kes vanuse, puude või 
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alaealisuse tõttu ei ole võimelised elama 
täiesti iseseisvat elu ning kohustuslikke 
standardeid ja reegleid, mis kaitsevad üldist 
huvi või mistahes EÜ asutamislepinguga 
kooskõlas oleva poliitilise eesmärgi 
taotlemist. 

Selgitus 

Ettepandud vabatahtlikud tegevused on eriti ebasobilikud tervishoiuteenuste puhul ning 
liikmesriikide õigust kontrollida nende territooriumil osutatavate teenuste kvaliteeti ei tohiks 
küsimuse alla seada. Käesoleva direktiivi kontekstis on nõutav sellele asjaolule tähelepanu 
juhtiva täiendava lõike lisamine. Tervishoiuteenuse halva kvaliteedi tagajärjeks võib olla valu 
ja surm. Inimesed, kes vajavad tervishoiuteenust ei pruugi alati olla võimelised oma huve 
kaitsma ja kohustuslike kvaliteedikriteeriumite puudumine võib tõsiselt õõnestada inimeste 
usaldust tervishoiuteenustesse üldiselt. 
 

Muudatusettepanek 50 
Artikli 35 lõige 6 a (uus) 

 6a. Nimetatud sätted ei piira vaid 
täiendavad liikmesriigi õigust reguleerida 
ja teostada järelevalvet tema territooriumil 
osutatavate teenuste üle vastavalt 
kohustustele, mis talle on antud EÜ 
asutamislepingu ja ühenduse 
õigusaktidega. 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi siseriiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse osutama, on 
vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud liikmesriik seab tingimusi 
tema territooriumil toimuvale majandustegevusele. Ei saa oodata, et mõne teise liikmesriigi 
ametivõimud teostaks tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, kui nimetatud teenust osutatakse 
mõnes teises liikmesriigis. Ettenähtud tüüpi koostöö oleks siiski väga kasulik tõhusate 
õigusaktide ja järelevalve täiendamiseks. 
 

Muudatusettepanek 51 
Artikli 36 lõige 1 

1. Kui teenuseosutaja ajutiselt läheb teise 
liikmesriiki, et seal teenust osutada, ilma et 
ta oleks seal etableeritud, peavad selle 
liikmesriigi pädevad ametivõimud artiklis 16 
nimetatud valdkondades ja vastavalt lõikele 

1. Kui teenuseosutaja ajutiselt läheb teise 
liikmesriiki, et seal teenust osutada, ilma et 
ta oleks seal etableeritud, peavad selle 
liikmesriigi pädevad ametivõimud artiklis 16 
nimetatud valdkondades ja vastavalt lõikele 
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2 osalema teenuseosutaja järelevalves. 
 

2 vastutama teenuseosutaja järelevalve 
eest, kusjuures päritoluliikmesriik teeb 
järelevalves igakülgset koostööd 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi siseriiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse osutama, on 
vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud liikmesriik seab tingimusi 
tema territooriumil toimuvale majandustegevusele. Ei saa oodata, et mõne teise liikmesriigi 
ametivõimud teostaks tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, kui nimetatud teenust osutatakse 
mõnes teises liikmesriigis. Ettenähtud tüüpi koostöö oleks siiski väga kasulik tõhusate 
õigusaktide ja järelevalve täiendamiseks. 
 

Muudatusettepanek 52 
Artikli 36 lõike 2 lõik 1 

2. Päritoluliikmesriigi taotlusel teostavad 
lõikes 1 nimetatud pädevad ametivõimud 
päritoluliikmesriigi poolt teostatava tõhusa 
järelevalve tagamiseks vajalikke kontrolle, 
inspekteerimisi ja uurimisi. Seda tehes 
tegutsevad pädevad ametivõimud neile 
nende liikmesriigis antud volituste ulatuses. 

2. Lõikes 1 nimetatud pädevad ametivõimud 
teostavad päritoluliikmesriigi poolt 
teostatava tõhusa järelevalve tagamiseks 
vajalikke kontrolle, inspekteerimisi ja 
uurimisi. Seda tehes tegutsevad pädevad 
ametivõimud neile nende liikmesriigis antud 
volituste ulatuses. 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi siseriiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse osutama, on 
vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud liikmesriik seab tingimusi 
tema territooriumil toimuvale majandustegevusele. Ei saa oodata, et mõne teise liikmesriigi 
ametivõimud teostaks tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, kui nimetatud teenust osutatakse 
mõnes teises liikmesriigis. Päritoluriigi põhimõte on nii ebaproportsionaalne kui ka 
teostamatu ja võib ainult õõnestada üldiste huvide kaitseks loodud mõistlikke ja 
proportsionaalseid juriidilisi nõudeid. 
 

Muudatusettepanek 53 
Artikli 36 lõike 2 punkt a 

a) need tuvastavad ainult fakte ja nendega 
ei kaasne muid meetmeid teenuseosutaja 
suhtes, välja arvatud vastavalt artiklile 19 
iga juhtumi puhul eraldi tehtavad erandid; 

kustutatud 

Selgitus 

Tingimusel, et selle liikmesriigi siseriiklikud õigusnormid, kus teenust hakatakse osutama, on 
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vastavuses EÜ asutamislepinguga, on õigustatud, et nimetatud liikmesriik seab tingimusi 
tema territooriumil toimuvale majandustegevusele. Ei saa oodata, et mõne teise liikmesriigi 
ametivõimud teostaks tõhusat teenuseosutajate järelevalvet, kui nimetatud teenust osutatakse 
mõnes teises liikmesriigis. Päritoluriigi põhimõte on nii ebaproportsionaalne kui ka 
teostamatu ja võib ainult õõnestada üldiste huvide kaitseks loodud mõistlikke ja 
proportsionaalseid juriidilisi nõudeid. 
 

Muudatusettepanek 54 
Artikli 37 lõige 1 

1. Kui liikmesriik kavatseb võtta meetmeid 
vastavalt artiklile 19, kehtib käesoleva artikli 
lõigetes 2–6 sätestatud menetlus piiramata 
kohtumenetlusi. 

1. Kui liikmesriik kavatseb võtta meetmeid 
vastavalt artiklile 19, kehtib käesoleva artikli 
lõigetes 2–6 sätestatud menetlus piiramata 
nimetatud liikmesriigi õigust võtta otseseid 
meetmeid teenuseosutaja suhtes või 
piiramata kohtumenetlusi. 

Selgitus 

Ei saa oodata, et mõne teise liikmesriigi ametivõimud teostaks tõhusat teenuseosutajate 
järelevalvet, kui nimetatud teenust osutatakse mõnes teises liikmesriigis. Päritoluriigi 
põhimõte on nii ebaproportsionaalne kui läbiviidamatu ja saab ainult õõnestada 
rahvatervise, keskkonna ja muude üldiste huvide oluliste aspektide kaitseks loodud mõistlikke 
ja proportsionaalseid õigusnõudeid. 
 

Muudatusettepanek 55 
Artikli 39 lõige 4 a (uus) 

 4a. Sellised toimimisjuhendid ei tohi piirata 
olemaolevaid liikmesriikide poolt 
teenuseosutajate suhtes kehtestatud 
õiguslikke nõudeid, tingimusel et sellised 
meetmed on kooskõlas liikmesriikidele EÜ 
asutamislepingu ja kehtivate ühenduse 
õigusaktidega antud kohustustega. 
 

Selgitus 

Kutsealade toimimisjuhendid on kasulikud lisad õigusaktidele ja järelevalvele, kuid ei saa 
kunagi neid asendada. 
 

Muudatusettepanek 56 
Artikli 40 lõike 1 punkt b 
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b) hasartmängud, mis on rahalise 
panusega õnnemängud, kaasa arvatud 
loteriid ja kihlvedude sõlmimised Euroopa 
Komisjoni poolt esitatud raporti ja 
huvitatud poolte laiaulatusliku 
konsulteerimise valguses; 

kustutatud 

Selgitus 

Õnnemängud on definitsiooni kohaselt seotud rahvatervise, avaliku korra ja moraalsuse 
küsimustega ning seetõttu – erandiks on asutamislepingu artikli 152 alusel ühendusele antud 
kohustused – on need täielikult väljaspool ühenduse institutsioonide pädevust ja nende 
reguleerimine peab jääma liikmesriikide pädevusse nii nagu nad kohaseks peavad. Seetõttu 
on kohatu esitada seda käesolevas põhjenduses näitena. 
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