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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija yhtyy lukuisten järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemykseen, jonka on kiteyttänyt 
esimerkiksi Britannian lääketieteellinen yhdistys toteamalla, että komission tulisi vetää 
ehdotuksensa takaisin ja laatia uusi teksti (BMA Framework Response to the DTI 
Consultation on Services in the Internal market, 2004, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Ehdotus rikkoo sekä 
suhteellisuusperiaatetta, koska siinä otetaan käyttöön eräitä toimenpiteitä, jotka ovat selkeästi 
tarpeettomia palveluiden yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseksi, että läheisyysperiaatetta, 
koska siinä ei sallita jäsenvaltioiden tekevän niiden omia elintärkeitä etuja koskevia päätöksiä, 
ei edes tapauksissa, joissa kyseiset päätökset eivät millään muotoa olisi vastoin EY:n 
perustamissopimusta. 

Tämän valiokunnan vastuualuetta ajatellen on pantava merkille, että ehdotuksen nykyisessä 
muodossa jätetään tärkeät julkiset ja yleishyödylliset palvelut (kuten vesi- ja jätehuolto, 
terveys- ja kotihoitopalvelut) lähes pidikkeettömän vapauttamisen armoille, mikä loukkaa 
vakavasti jäsenvaltioiden oikeutta ottaa itse vastuu kyseisten palveluiden järjestämisestä ja 
päättää itse, mikä vastuumalli sopii niille parhaiten: julkinen, yksityinen vai jonkinlainen 
yhdistelmä molemmista. Euroopan sosiaalimallille on tunnusomaista, että siinä tehdään ero 
yhtäältä yleistä etua edistävien palveluiden ja toisaalta sellaisten palveluiden välillä, joita 
voidaan kohtuudella ajatella vaihdettavan samalla tavoin kuin useimpia muitakin 
hyödykkeitä, jolloin ne, joilla on varaa maksaa eniten, saavat parhaat palvelut osakseen. 
Silloin, kun yleishyödyllisiä palveluita tarjotaan markkinalähtöisesti, niiden tarjoajille on 
useimmiten asetettu ehtoja (esimerkiksi yleispalveluvelvoitteen muodossa) yleisen edun 
suojelemiseksi. Tämä hankaloituisi huomattavasti tämän direktiivin säännösten mukaan 
toimittaessa ja useilla aloilla ehtojen asettaminen ei enää olisi mahdollista, erityisesti 
alkuperämaaperiaatteen vuoksi. 

Kyseinen periaate johtaisi myös siihen, että eräissä jäsenvaltioissa palvelut kärsisivät 
alkuperämaaperiaatteen soveltamisen aiheuttamasta epäoikeudenmukaisesta kilpailusta, mikä 
johtaisi ympäristönormien heikentymiseen ja käynnistäisi "kuka ennättää ensiksi pohjalle" -
kisan jäsenvaltioiden kilpaillessa toistensa kanssa pahimmalla mahdollisella tavalla 
investointien haalimisessa. Ehdotuksen vision mukaan sisämarkkinoita on kahlehdittava 
mahdollisimman vähän tehokkaalla sääntelyllä, jolla pyritään suojelemaan kansalaisia, 
kuluttajia, työntekijöitä tai sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuunsa tiedostavia yrityksiä. 

Olen näin ollen esittänyt tarkistuksia, joilla mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat 
edelleenkin hoitaa sosiaaliset ja ympäristöä koskevat velvollisuutensa, samalla kun jätetään 
ennalleen ne direktiivin osat tai parannetaan niitä direktiivin osia, jotka ovat aidosti tarpeen 
oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kilpailun edistämiseksi sellaisten palveluiden 
tarjoamisessa, jotka voidaan toteuttaa järkevästi markkinalähtöisesti. Olen yrittänyt turvata 
solidaarisuutta ja markkinoiden puutteiden tunnustamista koskevan näkökulman, joka puuttuu 
kyseisestä ehdotuksesta melkein tyystin. Vaikka pidänkin parempana sitä, että komissio vetää 
ehdotuksensa takaisin ja aloittaa alusta, olen yrittänyt muokata ehdotusta niin, että sen avulla 
voitaisiin helpottaa palveluiden sisämarkkinoiden luomista ilman, että hintana on yleisen edun 
heikentyminen, erityisesti kansanterveyden ja ympäristönsuojelun osalta. 

http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA
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Direktiiviluonnos ei riko ainoastaan läheisyysperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta vastaan, vaan se on myös vastoin EY:n perustamissopimuksen säännöksiä. 
Kyseisen perussopimuksen 43 artiklassa todetaan, että sijoittautumisvapauteen EU:ssa kuuluu 
oikeus ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä ammattia sekä oikeus perustaa ja johtaa 
yrityksiä 'niillä edellytyksillä, jotka sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaan koskevat sen 
kansalaisia'. Neuvoston on määrä antaa direktiivejä sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi 
'tietyllä toimialalla'. Palveluiden osalta säädetään EY:n perustamissopimuksen 52 artiklassa 
direktiivien antamisesta 'tietyn palvelun vapauden toteuttamiseksi'. Komission laaja-alainen 
lähestymistapa on vastoin tätä alakohtaista periaatetta, johon sisältyy selkeä käsitys siitä, että 
markkinat eivät ole aina paras malli laadukkaiden palveluiden toteuttamiseksi kaikille niitä 
tarvitseville. 
 
Perustamissopimuksen 50 artiklan mukaan "palvelun tarjoaja saa tilapäisesti harjoittaa 
toimintaansa valtiossa, jossa palvelu tarjotaan, niillä edellytyksillä, jotka tämä valtio asettaa 
kansalaisilleen". Tämä tarkoittaa, että alkuperämaaperiaate edellyttää perustamissopimuksen 
muuttamista, eikä mitään yksittäistä säädöstä, sillä sen seurauksena EU:n muista 
jäsenvaltioista tulevien palveluntarjoajien ei enää tarvitsisi toimia samojen ehtojen mukaisesti 
kuin kyseisen valtion kansalaisten.  

Olen kuitenkin pääsääntöisesti jättänyt kysymyksen ehdotuksen perustamissopimuksen 
vastaisuudesta laajempien foorumeiden pohdittavaksi ja keskittänyt huomioni siihen uhkaan, 
jonka alkuperämaaperiaate muodostaa ympäristö- ja kansanterveysnormille, tarpeeseen tehdä 
ero erityyppisten palveluiden välillä, tarpeeseen sallia poikkeukset silloin kun on kyse 
kansalaisten edusta sekä lukuisiin läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteiden rikkomisiin. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset: 

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Komission teksti1 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 1 kappale 

(1) Euroopan unionin tarkoituksena on 
tiivistää Euroopan valtioiden ja kansojen 
välisiä siteitä sekä varmistaa taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys. Perustamissopimuksen 

(1) Euroopan unionin tarkoituksena on 
tiivistää Euroopan valtioiden ja kansojen 
välisiä siteitä sekä varmistaa taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys. Perustamissopimuksen 

                                                 
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole 
sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa 
liikkuvuus taataan. Jäsenvaltioiden välisen 
palvelutoiminnan kehittymistä haittaavien 
esteiden poistaminen on välttämätön keino 
Euroopan kansojen välisen integraation ja 
tasapainoisen ja kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. 

14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole 
sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa 
liikkuvuus taataan. Jäsenvaltioiden välisen 
palvelutoiminnan kehittymistä haittaavien 
esteiden poistaminen on välttämätön keino 
Euroopan kansojen välisen integraation ja 
tasapainoisen ja kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. 
Kyseisiä esteitä poistettaessa on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että palvelutoiminnan 
kehittäminen tukee EY:n 
perustamissopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen päämäärien toteutumista, 
mikä koskee erityisesti päämäärää "edistää 
taloudellisen toiminnan sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä koko 
yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen 
suojelemisen korkeaa tasoa, miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, kestävää kasvua, 
joka ei edistä rahan arvon alenemista, 
edistää hyvää kilpailukykyä ja talouden 
suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, 
ympäristönsuojelun korkeaa tasoa ja 
ympäristön laadun parantamista, elintason 
ja elämän laadun nousua sekä taloudellista 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden 
välillä". 

Perustelu 

On tärkeää, että kaupan vapauttamiseen ei pyritä vain sen itsensä vuoksi tai että sitä pidetään 
etuna, jota on tavoiteltava unionin muiden elintärkeiden päämäärien kustannuksella. 
 

Tarkistus 2 
Johdanto-osan 6 kappale 

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet. 
Oikeudellinen kehys perustuu dynaamiseen 
ja valikoivaan lähestymistapaan, jossa 

(6) Tällä direktiivillä luodaan yleinen 
oikeudellinen kehys, joka hyödyttää monia 
erilaisia palveluja, ottaen huomioon kunkin 
elinkeinon tai ammatin ja niitä koskevan 
sääntelyjärjestelmän erityispiirteet. 
Oikeudellinen kehys perustuu dynaamiseen 
ja valikoivaan lähestymistapaan, jossa 
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tarkoituksena on poistaa ensimmäiseksi ne 
esteet, jotka ovat nopeasti poistettavissa, ja 
aloittaa sen lisäksi muiden esteiden osalta 
erityiskysymyksiä koskeva arviointi-, 
kuulemis- ja yhdenmukaistamismenettely, 
jonka avulla palvelutoimintaa koskevat 
kansalliset sääntelyjärjestelmät 
nykyaikaistetaan asteittain ja koordinoidusti, 
jotta palvelujen todelliset sisämarkkinat ovat 
toteutettavissa vuoteen 2010 mennessä. On 
tarpeen säätää tasapainotetuista 
toimenpiteistä, jotka koskevat kohdennettua 
yhdenmukaistamista, viranomaisyhteistyötä, 
alkuperämaaperiaatetta ja kannustamista 
laatimaan käytännesääntöjä tietyistä 
kysymyksistä. Kansallista lainsäädäntöä 
yhteensovittamalla olisi varmistettava, että 
yhteisön oikeudellisen yhdentymisen aste ja 
yleisen edun mukaisten tavoitteiden 
suojataso ovat korkeat, varsinkin 
kuluttajansuojan osalta, mikä on 
välttämätöntä jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen vakiinnuttamiseksi. 

tarkoituksena on poistaa ensimmäiseksi ne 
esteet, jotka ovat nopeasti poistettavissa, ja 
aloittaa sen lisäksi muiden esteiden osalta 
erityiskysymyksiä koskeva arviointi-, 
kuulemis- ja yhdenmukaistamismenettely, 
jonka avulla palvelutoimintaa koskevat 
kansalliset sääntelyjärjestelmät 
nykyaikaistetaan asteittain ja koordinoidusti, 
jotta palvelujen todelliset sisämarkkinat ovat 
toteutettavissa vuoteen 2010 mennessä. On 
tarpeen säätää tasapainotetuista 
toimenpiteistä, jotka koskevat kohdennettua 
yhdenmukaistamista, viranomaisyhteistyötä 
ja kannustamista laatimaan sellainen 
lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa 
kuluttajien ja kansalaisten etujen 
suojelemisen yhtenäisillä sisämarkkinoilla 
sekä tarpeen mukaan käytännesääntöjä 
tietyistä kysymyksistä. Kansallista 
lainsäädäntöä yhteensovittamalla olisi 
varmistettava, että yhteisön oikeudellisen 
yhdentymisen aste ja yleisen edun mukaisten 
tavoitteiden suojataso ovat korkeat, 
varsinkin kuluttajansuojan osalta, mikä on 
välttämätöntä jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen vakiinnuttamiseksi. 

Perustelu 

Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarkoituksena on estää eriarvoinen kohtelu, tässä tapauksessa 
yhteisön eri osiin sijoittautuneiden palveluntarjoajien välillä. Jäsenvaltioiden oikeus asettaa 
palveluntarjoajia koskevia ehtoja on läheisyysperiaatteen olennainen osa, edellyttäen, että 
kyseiset ehdot ovat syrjimättömiä eivätkä ole millään muullakaan tavalla vastoin 
perustamissopimuksessa vahvistettuja velvoitteita. 
 

Tarkistus 3 
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 (12 a) Ottaen huomioon yleistä 
taloudellista etua koskevien palveluiden 
huomattavan tärkeyden sekä niiden 
merkityksen sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä unioni ja 
jäsenvaltiot huolehtivat kukin 
toimivaltansa mukaisesti ja EY:n 
perustamissopimuksen soveltamisalalla 
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siitä, että kyseiset palvelut toimivat 
sellaisten periaatteiden ja edellytysten 
pohjalta, että unioni ja jäsenvaltiot voivat 
saavuttaa päämääränsä. Nämä periaatteet 
ja edellytykset määritellään eurooppalailla, 
tämän rajoittamatta jäsenvaltioiden 
toimivaltaa unionin perustuslakia 
noudattaen tarjota, tilata ja rahoittaa 
tällaisia palveluja. 

Perustelu 

Tämän jäsenvaltioiden 18. kesäkuuta 2004 hyväksymän perustuslakisopimuksen III-6 artiklan 
sanamuotoon perustuvan johdanto-osan kappaleen lisääminen on tarpeen, jotta voidaan 
tehdä selväksi, että vaikka oikeudenmukainen kilpailu onkin yksi Euroopan unionin 
periaatteista, siihen ei saa pyrkiä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, ympäristönsuojelun tai 
kansanterveyden kustannuksella eikä se saa estää luotettavien ja laadukkaiden palvelujen 
tarjoamista tehokkaalla tavalla, mikä, kun on kyse yleistä taloudellista etua koskevista 
palveluista, ei ole ensisijaisesti riippuvainen palvelun vastaanottajan maksukyvystä. 
 

Tarkistus 4 
Johdanto-osan 15 kappale 

(15) Perustamissopimuksen 49 artiklaa ja 
sitä seuraavia artikloja koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 
palvelun käsite kattaa kaiken taloudellisen 
toiminnan, josta tavallisesti maksetaan 
korvaus edellyttämättä, että palvelun maksaa 
sen saaja ja riippumatta korvauksen 
muodostavan taloudellisen vastikkeen 
rahoittamisesta. Palveluksi katsotaan siten 
kaikki suoritukset, joiden muodossa niiden 
tarjoaja osallistuu elinkeinoelämään 
riippumatta oikeudellisesta asemastaan, 
tarkoituksistaan ja toimialastaan. 

(15) Perustamissopimuksen 49 artiklaa ja 
sitä seuraavia artikloja koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 
palvelun käsite kattaa kaiken taloudellisen 
toiminnan, josta tavallisesti maksetaan 
korvaus edellyttämättä, että palvelun maksaa 
sen saaja ja riippumatta korvauksen 
muodostavan taloudellisen vastikkeen 
rahoittamisesta. Palveluksi katsotaan siten 
kaikki suoritukset, joiden muodossa niiden 
tarjoaja osallistuu elinkeinoelämään 
riippumatta oikeudellisesta asemastaan, 
tarkoituksistaan ja toimialastaan. Tässä 
direktiivissä tunnustetaan, että nämä kaikki 
palvelut eivät ole samanarvoisia tai yhtä 
tärkeitä ja että kun on kyse palveluista, 
jotka ovat olennaisen tärkeitä kansalaisten 
hyvinvoinnille ja terveydelle ja heidän 
ympäristölleen, on mahdollista ottaa 
huomioon sellaisia prioriteetteja ja 
periaatteita, jotka eroavat niistä, joita 
pidetään asianmukaisina sellaisten 
palveluiden kohdalla, jotka eivät ole yhtä 
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tärkeitä. 

Perustelu 

Markkinataloudessa monien palveluiden kohdalla lainsäätäjien ensisijainen tehtävä on 
varmistaa oikeudenmukainen kilpailu. Euroopan yhtenäismarkkinoilla tämä tarkoittaa myös 
sitä, että niiden on suojeltava yritysten oikeutta sijoittautua muuhun jäsenvaltioon, tai käydä 
kauppaa muussa jäsenvaltiossa, kuin niiden alkuperämaahan ja -maassa. Kuitenkin eräissä 
tapauksissa, erityisesti silloin kun on kyse terveydenhuollosta, kansanterveydestä, 
sosiaaliturvasta tai toiminnoista, joihin voi liittyä ympäristöriski, lainsäätäjien vastuu 
palveluntarjoajia kohtaan on selkeästi toisarvoinen verrattuna lainsäätäjien velvollisuuksiin 
kansalaisia, kuluttajia ja maapallon tulevaisuutta kohtaan. 
 

Tarkistus 5 
Johdanto-osan 24 kappale 

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja käännöksiä 
koskevia muotovaatimuksia, paitsi silloin 
kun se on objektiivisesti perusteltua yleisen 
edun mukaisesta pakottavasta syystä, kuten 
työntekijöiden suojelun vuoksi. Olisi myös 
varmistettava, että lupa antaa yleensä 
oikeuden palvelutoiminnan aloittamisen tai 
sen harjoittamiseen koko jäsenvaltion 
alueella, ellei kutakin toimipaikkaa koskeva 
erillinen lupa, esimerkiksi suurien 
liiketilojen sijoittamiselle vaadittava lupa, 
ole perusteltu yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä, kuten 
kaupunkiympäristön suojelemiseksi. 

(24) Hallinnollisen yksinkertaistamisen 
saavuttamiseksi ei pitäisi yleisesti asettaa 
esimerkiksi oikeaksi todistettuja käännöksiä 
koskevia muotovaatimuksia, paitsi silloin 
kun se on objektiivisesti perusteltua yleisen 
edun mukaisesta pakottavasta syystä, kuten 
työntekijöiden, kansanterveyden tai 
ympäristön suojelun vuoksi. Olisi myös 
varmistettava, että lupa antaa yleensä 
oikeuden palvelutoiminnan aloittamisen tai 
sen harjoittamiseen koko jäsenvaltion 
alueella, ellei kutakin toimipaikkaa koskeva 
erillinen lupa, esimerkiksi suurien 
liiketilojen sijoittamiselle vaadittava lupa, 
ole perusteltu yleisen edun mukaisesta 
pakottavasta syystä. 

Perustelu 

Kansanterveys ja ympäristönsuojelu olisi mainittava samassa yhteydessä kuin työntekijöiden 
terveys. Yhdessä nämä kolme muodostavat kenties ne pääasialliset näkökohdat, jotka on 
otettava huomioon silloin kun yhteisö pyrkii luomaan oikeudenmukaiselle kilpailulle otolliset 
olosuhteet sisämarkkinoilla. Lopussa mainittu esimerkki on sattumanvarainen ja tarpeeton ja 
sille voitaisiin antaa rajoittava tulkinta. 
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Tarkistus 6 
Johdanto-osan 27 kappale 

(27) Palvelutoiminnan 
aloittamismahdollisuudelle voidaan asettaa 
ehdoksi, että sitä varten saadaan lupa 
toimivaltaiselta viranomaiselta, vain siinä 
tapauksessa, että viranomaistoimen 
perusteet ovat syrjimättömät, välttämättömät 
ja oikeasuhteiset. Tämä tarkoittaa erityisesti 
sitä, että lupajärjestelmä on hyväksyttävissä 
vain, jos jälkikäteisvalvonta ei ole tehokas, 
koska jälkikäteen on mahdotonta havaita 
kyseisten palvelujen puutteita ja koska 
ennakkovalvonnan puuttuminen aiheuttaa 
riskejä ja vaaroja. Näillä direktiivin 
säännöksillä ei voida perustella 
lupajärjestelmiä, jotka kielletään muissa 
yhteisön säädöksissä, kuten sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 
13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 1999/93/EY16 tai 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä”) 8 päivänä kesäkuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY17. 
Keskinäisen arviointimenettelyn tulosten 
avulla voidaan yhteisön tasolla määritellä 
toiminnan lajit, joita koskevat 
lupajärjestelmät olisi poistettava. 

(27) Palvelutoiminnan 
aloittamismahdollisuudelle voidaan asettaa 
ehdoksi, että sitä varten saadaan lupa 
toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttäen, 
että viranomaistoimen perusteet ovat 
syrjimättömät, välttämättömät ja 
oikeasuhteiset. Tämän direktiivin 
säännöksillä ei voida perustella 
lupajärjestelmiä, jotka kielletään muissa 
yhteisön säädöksissä, kuten sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 
13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 1999/93/EY16 tai 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä”) 8 päivänä kesäkuuta 
2000 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY17. 
Keskinäisen arviointimenettelyn tulosten 
avulla voidaan yhteisön tasolla määritellä 
toiminnan lajit, joita koskevat 
lupajärjestelmät olisi poistettava. 

Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelua aiotaan tarjota, kansalliset säännökset ovat 
EY:n perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista sallia jäsenvaltion asettaa ehtoja sen 
alueella harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarkoituksena 
on estää eriarvoinen kohtelu, tässä tapauksessa yhteisön eri osiin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien välillä. Jäsenvaltioilla on oikeus asettaa palveluntarjoajia koskevia ehtoja, 
edellyttäen, että kyseiset ehdot ovat syrjimättömiä eivätkä ole millään muullakaan tavalla 
vastoin perustamissopimuksessa vahvistettuja velvoitteita. 
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Tarkistus 7 
Johdanto-osan 28 kappale 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä on välttämättä varmistettava 
avoimuus ja tasapuolisuus, ja näin 
myönnettyjen lupien voimassaoloaika ei saa 
olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa uusia 
automaattisesti eikä niillä saa millään tavalla 
suosia aikaisempaa palveluntarjoajaa. 
Myönnetyn luvan voimassaoloaika on 
erityisesti asetettava siten, ettei sillä estetä 
tai rajoiteta vapaata kilpailua enempää kuin 
on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
investoinnit poistetaan kirjanpidossa ja 
sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin. 

(28) Jos tiettyyn toimintaan saatavissa 
olevien lupien määrä on rajattu vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuen, mistä esimerkkeinä mainittakoon 
luvan myöntäminen analogisille 
radiotaajuuksille tai vesivoimakäyttöisen 
infrastruktuurin hyödyntämiselle, olisi 
säädettävä menettelystä, jossa valinta 
suoritetaan useiden mahdollisten 
ehdokkaiden välillä, jotta vapaan kilpailun 
avulla kehitetään palveluntarjonnan laatua ja 
ehtoja käyttäjien eduksi. Tällaisessa 
menettelyssä, johon voi sisältyä sekä 
pelkästään kaupallisia että muita kuin 
kaupallisia kriteereitä, joiden tarkoituksena 
on muun muassa suojella kansanterveyttä, 
työterveyttä ja työturvallisuutta ja 
ympäristöä tai säilyttää jäsenvaltion 
kulttuuriperintö, on välttämättä 
varmistettava avoimuus ja tasapuolisuus, ja 
näin myönnettyjen lupien voimassaoloaika 
ei saa olla kohtuuttoman pitkä, lupia ei saa 
uusia automaattisesti eikä niillä saa millään 
tavalla suosia aikaisempaa palveluntarjoajaa. 
Myönnetyn luvan voimassaoloaika on 
erityisesti asetettava siten, ettei sillä estetä 
tai rajoiteta vapaata kilpailua enempää kuin 
on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
investoinnit poistetaan kirjanpidossa ja 
sijoitetuille pääomille saadaan kohtuullinen 
tuotto. Tapaukset, joissa lupien lukumäärä 
on rajoitettu muista kuin vähäisistä 
luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista 
johtuvista syistä, kuuluvat joka tapauksessa 
muiden tässä direktiivissä säädettyjen 
lupajärjestelmiä koskevien säännösten 
soveltamisen piiriin. 

Perustelu 

Silloin kun palvelun tarjoamisella voi olla seurauksia kansanterveyden, työterveyden ja 
-turvallisuuden, ympäristön, jäsenvaltion kulttuuriperinnön tai jonkin muun sellaisen 
elintärkeän näkökohdan kannalta, jossa ei ole kyse puhtaasti taloudellisista arvoista, on 
kohtuullista, että jäsenvaltiot soveltavat muita kuin taloudellisia kriteereitä käyttämiensä 
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valintamenettelyiden yhteydessä, edellyttäen kaikissa tapauksissa, että kriteerit ovat 
syrjimättömiä ja EY:n perustamissopimuksen mukaisia. 
 

Tarkistus 8 
Johdanto-osan 29 kappale 

(29) Yleisen edun mukaiset pakottavat syyt, 
joihin tämän direktiivin eräissä 
yhdenmukaistamissäännöksissä viitataan, 
ovat perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa 
koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tunnustettuja, kuten 
kuluttajien, palvelujen vastaanottajien, 
työntekijöiden tai kaupunkiympäristön 
suojelu. 

(29) Yleisen edun mukaisia pakottavia 
syitä, joihin tämän direktiivin eräissä 
yhdenmukaistamissäännöksissä viitataan, 
ovat perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa 
koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä tunnustettuja, kuten 
kuluttajien, palvelujen vastaanottajien, 
työntekijöiden tai kaupunkiympäristön 
suojelu, ja ne koskevat myös sellaisia 
taloudellisia palveluita, joihin 
toimivaltainen jäsenvaltio tai yhteisö 
soveltaa erityistä julkisen palvelun 
velvoitetta yleistä etua koskevan kriteerin 
täyttymisen johdosta, niitä palveluita, joihin 
voi liittyä ympäristöriski sekä niitä opetus-, 
terveydenhuolto- ja kotihoitopalveluita, 
joita tarjotaan henkilöille, jotka eivät 
kykene korkeasta iästä tai muusta 
heikentävästä syystä johtuen, tai siksi, että 
he ovat lapsia, viettämään täysin itsenäistä 
elämää. 

Perustelu 

Komission määritelmä olennaisista palveluista on aivan liian suppea. 
 

Tarkistus 9 
Johdanto-osan 34 kappale 

(34) Tutkittaviin rajoituksiin kuuluvat 
kansalliset järjestelmät, joissa muista kuin 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä syistä 
tietyn toiminnan, kuten uhkapelien, 
järjestäminen varataan määrätyille 
palveluntarjoajille. Samoin on tutkittava 
lähetysvelvoitteiden kaltaiset vaatimukset 
(”must carry” –järjestelmät), joita 
sovelletaan kaapelitoiminnan harjoittajiin ja 
joissa palvelunvälittäjälle asetetaan velvoite 

(34) Tutkittaviin rajoituksiin kuuluvat 
kansalliset järjestelmät, joissa muista kuin 
ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä syistä 
tietyn toiminnan järjestäminen varataan 
määrätyille palveluntarjoajille. Samoin on 
tutkittava lähetysvelvoitteiden kaltaiset 
vaatimukset (”must carry” –järjestelmät), 
joita sovelletaan kaapelitoiminnan 
harjoittajiin ja joissa palvelunvälittäjälle 
asetetaan velvoite pitää saatavilla 
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pitää saatavilla määrättyjen tarjoajien 
palveluja, mikä vaikuttaa tämän 
valinnanvapauteen, radiolähetysohjelmien 
vastaanottomahdollisuuksiin ja lopullisten 
vastaanottajien valintamahdollisuuksiin. 

määrättyjen tarjoajien palveluja, mikä 
vaikuttaa tämän valinnanvapauteen, 
radiolähetysohjelmien 
vastaanottomahdollisuuksiin ja lopullisten 
vastaanottajien valintamahdollisuuksiin. 

Perustelu 

Uhkapeliin liittyy itsestäänselvästi kansanterveyttä, yleistä järjestystä ja moraalia koskevia 
näkökohtia ja on siksi täysin yhteisön toimielinten toimivallan ulkopuolella (poikkeuksena ne 
velvollisuudet, jotka niille on määrätty perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla) ja sen 
siksi on pysyttävä toimintana, joka on jäsenvaltioiden harkinnanvaraisen sääntelyn alainen. 
Näin ollen ei ole asianmukaista mainita sitä esimerkkinä tässä johdanto-osan kappaleessa. 
 

Tarkistus 10 
Johdanto-osan 37 kappale 

(37) Jotta varmistetaan palvelujen vapaan 
liikkuvuuden tehokas täytäntöönpano sekä 
taataan palvelujen vastaanottajille ja 
tarjoajille mahdollisuus saada ja tuottaa 
palveluja kaikkialla yhteisössä ilman 
rajoja, olisi vahvistettava periaate, jonka 
mukaan palveluntarjoajaa ei saa 
periaatteessa koskea muu laki kuin sen 
maan laki, johon palveluntarjoaja on 
sijoittautunut. Tämä periaate on 
välttämätön sen varmistamiseksi, että 
palveluntarjoajat ja erityisesti pk-yritykset 
voivat täyden oikeusvarmuuden vallitessa 
hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia. Helpottamalla tällä 
tavoin palvelujen vapaata liikkuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, yhdistettynä 
yhdenmukaistamistoimiin ja keskinäiseen 
avunantoon, periaatteen myötä 
vastaanottajilla on mahdollisuus hyödyntää 
muiden jäsenvaltioiden laadukkaiden 
palvelujen aiempaa suurempaa valikoimaa. 
Periaatteeseen olisi liitettävä palvelujen 
vastaanottajan neuvonta, joka antaa 
mahdollisuuden etenkin tiedonsaantiin 
muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, 
sekä palvelujen avoimuutta koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistaminen. 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Alkuperämaaperiaate on sekä suhteeton että vaikeasti toteutettavissa ja se johtaa pelkästään 
niiden kohtuullisten ja oikeasuhtaisten lakisääteisten ehtojen heikentymiseen, joilla pyritään 
suojelemaan kansanterveyttä, ympäristöä ja yleisen edun muita näkökohtia. Se on myös 
vastoin perustamissopimuksen 43 artiklassa vahvistettua selkeää tavoitetta, jonka mukaan 
sijoittautumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä ammattia 
sekä oikeus perustaa ja johtaa yrityksiä "niillä edellytyksillä, jotka sijoittautumisvaltion 
lainsäädännön mukaan koskevat sen kansalaisia". 
 

Tarkistus 11 
Johdanto-osan 38 kappale 

(38) Lisäksi on tärkeää taata, että 
palvelutoimintojen valvontaa harjoitetaan 
palvelujen lähteellä, eli että kyseistä 
valvontaa harjoittavat sen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset, johon 
palveluntarjoaja on sijoittautunut. 
Alkuperämaan toimivaltaiset viranomaiset 
ovat parhaassa asemassa palveluntarjoajan 
valvonnan tehokkuuden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja sen takaamiseksi, että 
vastaanottajan suoja toteutuu omassa 
maassa ja sen lisäksi myös muissa 
jäsenvaltioissa. Tämä yhteisön laajuinen 
alkuperämaan vastuu palveluntarjoajan 
toiminnan valvonnasta riippumatta 
palvelujen määräpaikasta olisi asettava 
selkeästi, jotta vakiinnutetaan 
jäsenvaltioiden vastavuoroinen luottamus 
palvelutoimintojen sääntelyn alalla. 
Toimivaltaisten tuomioistuinten 
nimeäminen ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, vaan tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 44/200118 
soveltamisalaan tai muiden yhteisön 
säädösten, kuten palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY19 soveltamisalaan. 

Poistetaan. 
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Perustelu 

On kohtuutonta odottaa jäsenvaltion viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti 
palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa ja kun sillä 
voi olla vaikutuksia sen jäsenvaltion taloudellisten etujen kannalta, jonne palveluntarjoaja on 
sijoittautunut. Tämä poisto liittyy myös johdonmukaisesti johdanto-osan 37 kappaleen 
poistamiseen. 
 

Tarkistus 12 
Johdanto-osan 39 kappale 

(39) Lain soveltamista ja alkuperämaassa 
toteutettavaa valvontaa koskevan 
periaatteen lisäksi olisi vahvistettava 
periaate, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi 
rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta peräisin 
olevia palveluja. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 13 
Johdanto-osan 40 kappale 

(40) On aiheellista säätää, että 
alkuperämaaperiaatteen soveltamisesta ei 
voi poiketa muilla kuin niillä aloilla, jotka 
kuuluvat yleisten tai siirtymäajan 
poikkeusten soveltamisen piiriin. Nämä 
poikkeukset ovat välttämättömiä 
sisämarkkinoiden yhdentymisasteen 
huomioon ottamiseksi sekä palveluja 
koskevien tiettyjen yhteisön säännösten, 
joiden mukaan palveluntarjoajaan on 
sovellettava muun kuin alkuperämaan 
lainsäädäntöä, huomioon ottamiseksi. 
Lisäksi poikkeuksellisesti tietyissä 
yksittäistapauksissa voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä tietyn palveluntarjoajan 
varalta sisältöä ja menettelyä koskevin 
tietyin tarkoin määritellyin edellytyksin. 
Jotta taataan pk-yrityksille tarpeellinen 
oikeusvarmuus, jolla kyseisiä yrityksiä 
kannustetaan tarjoamaan palvelujaan 

Poistetaan. 
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muissa jäsenvaltioissa, nämä poikkeukset 
on rajattava koskemaan ehdottoman 
välttämättömiä tekijöitä. On korostettava, 
että näitä poikkeuksia voidaan soveltaa 
ainoastaan syistä, jotka liittyvät palvelujen 
turvallisuuteen, terveydenhoitoalan 
ammatinharjoitukseen tai yleisen 
järjestyksen suojelemiseen ja erityisesti 
alaikäisten suojeluun, ja siltä osin kuin 
kyseisen alan kansallisia säännöksiä ei ole 
yhdenmukaistettu. Lisäksi palvelujen 
vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten 
olisi oltava niiden perusoikeuksien 
mukaisia, jotka yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan kuuluvat 
erottamattomasti yhteisön 
oikeusjärjestyksen mukaisiin yleisiin 
oikeusperiaatteisiin. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 14 
Johdanto-osan 41 kappale 

(41) Siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja 
siirtyy muuhun jäsenvaltioon kuin 
alkuperäjäsenvaltioon, olisi säädettävä 
näiden kahden valtion välisestä keskinäisestä 
avunannosta, jossa kyseinen muu kuin 
alkuperäjäsenvaltiona oleva jäsenvaltio voi 
suorittaa tarkistuksia, tarkastuksia ja 
tutkimuksia alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä 
tai suorittaa omasta aloitteestaan kyseisiä 
tarkastuksia, jos on kyse yksinomaan 
tosiseikkojen toteamisesta. Lisäksi silloin, 
kun on kyse työntekijöiden lähettämisestä 
tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon, 
määränpäänä oleva jäsenvaltio voi toteuttaa 
toimenpiteitä toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunutta palveluntarjoajaa vastaan sen 
varmistamiseksi, että palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä noudatetaan direktiivin 96/71/EY 
nojalla sovellettavia työehtoja ja -oloja. 

(41) Siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja 
siirtyy muuhun jäsenvaltioon kuin 
alkuperäjäsenvaltioon, olisi säädettävä 
näiden kahden valtion välisestä keskinäisestä 
avunannosta, jossa kyseinen muu kuin 
alkuperäjäsenvaltiona oleva jäsenvaltio voi 
suorittaa tarkistuksia, tarkastuksia ja 
tutkimuksia alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä 
tai suorittaa omasta aloitteestaan kyseisiä 
tarkastuksia. Lisäksi silloin, kun on kyse 
työntekijöiden lähettämisestä tilapäisesti 
toiseen jäsenvaltioon, määränpäänä oleva 
jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta 
palveluntarjoajaa vastaan sen 
varmistamiseksi, että palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä noudatetaan direktiivin 96/71/EY 
nojalla sovellettavia työehtoja ja -oloja. 
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Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 15 
Johdanto-osan 42 kappale 

(42) On aiheellista poiketa 
alkuperämaaperiaatteesta niiden palvelujen 
osalta, jotka ovat kokonaan kiellettyjä 
jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja 
asettautuu, jos tällainen sääntely on 
objektiivisesti perusteltu yleisen 
järjestyksen, turvallisuuden tai 
kansanterveyden mukaisin syin. Poikkeus 
koskee vain kokonaiskieltoja eikä kata 
kansallisia järjestelmiä, joissa toimintaa ei 
kielletä kokonaan, vaan varataan sen 
harjoittaminen yhdelle tai useammalle 
erityistoimijalle, tai joissa kielletään 
toiminnan harjoittaminen ilman 
ennakkolupaa. Kun jäsenvaltio sallii siis 
toiminnan vain tietyille toimijoille, 
kyseinen toiminta ei ole kokonaan 
kiellettyä eikä sitä näin ollen pidetä 
itsessään yleistä järjestystä, turvallisuutta 
tai kansanterveyttä uhkaavana. Sen vuoksi 
ei olisi perusteltua jättää tällainen toiminta 
direktiivin yleisjärjestelmän ulkopuolelle. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
Jäsenvaltioilla tulisi olla oikeus seurata ja valvoa kaikkea niiden tuomiovallan piirissä 
tapahtuvaa taloudellista toimintaa, edellyttäen, että ne niin tehdessään ottavat 
suhteellisuusperiaatteen sekä perustamissopimuksessa niille osoitetut velvollisuudet 
täysimääräisesti huomioon. 
 

Tarkistus 16 
Johdanto-osan 43 kappale 

(43) Alkuperämaaperiaatetta ei ole syytä 
soveltaa sen jäsenvaltion 
erityisvaatimuksiin, johon palveluntarjoaja 
siirtyy, jotka kuuluvat olennaisina palvelun 

Poistetaan. 
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suorituspaikan erityisominaisuuksiin ja 
joiden noudattaminen on ehdottoman 
välttämätöntä yleisen järjestyksen, 
turvallisuuden tai kansanterveyden 
ylläpitämiseksi tai ympäristön 
suojelemiseksi. Tällaisella poikkeuksella 
tarkoitetaan viranomaisten yleisen 
kulkuväylän varaamista tai käyttöä, 
julkisten tilaisuuksien järjestämiseen 
liittyviä vaatimuksia tai työmaiden 
turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 17 
Johdanto-osan 44 kappale 

(44) Alkuperämaaperiaatteen soveltamatta 
jättäminen sellaisen ajoneuvon 
rekisteröintiin, joka on leasingvuokrattu 
muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa sitä 
käytetään, on tulosta yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jossa 
tunnustetaan, että jäsenvaltio voi asettaa 
tällaisen velvoitteen alueellaan käytetyille 
ajoneuvoille oikeasuhteisin ehdoin. Tämä 
poikkeus ei koske satunnaista tai tilapäistä 
vuokrausta. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 18 
Johdanto-osan 46 kappale 

(46) On suotavaa soveltaa 
alkuperämaaperiaatetta kuluttajien 
tekemien sellaisten sopimusten aloilla, 
joissa on tarkoituksena toimittaa palveluja 
vain siltä osin kuin yhteisön direktiiveissä 
säädetään täydellisestä 
yhdenmukaistamisesta, sillä näissä 

Poistetaan. 
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tapauksissa kuluttajansuojan tasot ovat 
yhtäläiset. Alkuperämaaperiaatteeseen 
tehtävä poikkeus, joka koskee 
palveluntarjoajan sopimuksenulkoista 
vastuuta, kun on kyse toiminnan 
harjoittamisen yhteydessä henkilölle 
sattuneesta tapaturmasta jäsenvaltiossa, 
johon palveluntarjoaja siirtyy, kohdistuu 
henkilölle tapaturman yhteydessä 
aiheutuneisiin fyysisiin ja aineellisiin 
vahinkoihin. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 19 
Johdanto-osan 47 kappale 

(47) Jäsenvaltioille olisi jätettävä 
mahdollisuus ryhtyä poikkeustapauksissa 
alkuperämaaperiaatteesta poikkeaviin 
toimenpiteisiin toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen palveluntarjoajan kohdalla 
yksittäistapauksissa ja määrätyistä syistä, 
kuten palvelujen turvallisuuden vuoksi. 
Tällainen mahdollisuus olisi oltava 
käytettävissä ainoastaan yhteisön laajuisen 
yhdenmukaistamisen puuttuessa. 
Mahdollisuus ei myöskään oikeuta 
rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen 
aloilla, joilla muiden direktiivien nojalla 
kielletään palvelujen vapaasta 
liikkuvuudesta poikkeaminen, kuten 
direktiivin 1999/93/EY tai ehdolliseen 
pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn 
sisältävien palvelujen oikeussuojasta 
20 päivänä marraskuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/84/EY22 tapauksessa, eikä 
laajentamaan tai rajoittamaan 
poikkeamismahdollisuuksia, joista 
säädetään muissa direktiiveissä, kuten 
televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä 

Poistetaan. 
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lokakuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/552/ETY23 tai 
direktiivissä 2000/31/EY. 

Perustelu 

Alkuperämaaperiaatteen maininnan poistamiseen liittyvä johdonmukainen poisto. 
 

Tarkistus 20 
Johdanto-osan 57 kappale 

(57) Toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien korvaukset eivät 
saisi olla pienempiä kuin niiden omilla 
alueilla annetusta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmien 
korvaukset. Palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti luvan 
puuttuessa hoidon korvaaminen valtion, 
jossa henkilö on vakuutettu, 
korvaustaulukon perusteella ei vaikuttaisi 
merkittävästi sosiaaliturvajärjestelmän 
rahoitukseen. Jos lupa on myönnetty, 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 
puitteissa esitettyjen kulujen korvaaminen 
suoritetaan hoidon antaneen jäsenvaltion 
korvaustaulukoiden mukaan. Jos kulujen 
kattamisen taso on kuitenkin alhaisempi 
kuin se, johon potilaalla olisi ollut oikeus, 
jos hän olisi saanut saman hoidon 
jäsenvaltiossa, jossa hän on vakuutettu, 
korvaavan jäsenvaltion on täydennettävä 
korvausta siihen määrään asti, jota se olisi 
soveltanut kyseiseen tapaukseen. 

(57) Toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien korvaukset eivät 
saisi olla pienempiä kuin niiden omilla 
alueilla annetusta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmien 
korvaukset, paitsi jos ne ylittävät potilaalle 
tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. 
Palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti luvan puuttuessa hoidon 
korvaaminen valtion, jossa henkilö on 
vakuutettu, korvaustaulukon perusteella ei 
vaikuttaisi merkittävästi 
sosiaaliturvajärjestelmän rahoitukseen. Jos 
lupa on myönnetty, asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 22 artiklan puitteissa esitettyjen 
kulujen korvaaminen suoritetaan hoidon 
antaneen jäsenvaltion korvaustaulukoiden 
mukaan. Jos kulujen kattamisen taso on 
kuitenkin alhaisempi kuin se, johon 
potilaalla olisi ollut oikeus, jos hän olisi 
saanut saman hoidon jäsenvaltiossa, jossa 
hän on vakuutettu, korvaavan jäsenvaltion 
on täydennettävä korvausta siihen määrään 
asti, jota se olisi soveltanut kyseiseen 
tapaukseen. 

Perustelu 

Nykyinen sanamuoto mahdollistaisi potilaan siirtymisen suhteellisen korkean hintatason 
maasta matalan hintatason maahan saadakseen voittoa. Oletettavasti tämä ei ole komission 
tarkoitus. 
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Tarkistus 21 
Johdanto-osan 64 kappale 

(64) On tarpeen poistaa säänneltyjä 
ammatteja koskevan kaupallisen viestinnän 
täydelliset kiellot, jolloin ei kuitenkaan 
poistettaisi kaupallisen viestinnän sisältöön 
kohdistuvia kieltoja, vaan ne, joilla 
kielletään yleisesti tietyn ammatin osalta 
yhden tai useamman tyyppinen kaupallinen 
viestintä, esimerkiksi kaikki mainokset 
tietynlaisissa joukkoviestimissä tai osassa 
niitä. Kaupallisen viestinnän sisällön ja sitä 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 
osalta ammattihenkilöitä olisi kehotettava 
laatimaan yhteisön tason käytännesääntöjä 
yhteisön lainsäädäntöä noudattaen. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Eräät jäsenvaltiot ovat jo pitkään pitäneet tarpeellisena säännellä tiettyjen ammattien 
harjoittamaa kaupallista viestintää kuluttajien suojelun edistämiseksi sekä kyseisten 
ammattien riippumattomuuden ja arvokkuuden lisäämiseksi. Se, missä määrin näin tapahtuu 
kussakin jäsenvaltiossa riippuu monista tekijöistä, kuten kansallista kulttuuria ja perinnettä 
koskevista näkökohdista. 
 

Tarkistus 22 
Johdanto-osan 68 kappale 

(68) Tämä direktiivi ei estä tekemästä uusia 
lainsäädännöllisiä tai muita aloitteita 
kuluttajansuojan alalla. 

(68) Tämä direktiivi ei estä tekemästä uusia 
lainsäädännöllisiä tai muita aloitteita 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
työterveyden, työturvallisuuden ja 
kansanterveyden alalla. 

Perustelu 

Samoin kuin kuluttajansuojan kohdalla on ensiarvoisen tärkeää, että palveluiden 
sisämarkkinoihin ei pyritä näiden näkökohtien kustannuksella. 
 

Tarkistus 23 
1 artikla 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yleissäännökset, joiden avulla edistetään 
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palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta. 

palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta. Tällä 
direktiivillä pyritään siten edistämään EY:n 
perustamissopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden toteuttamista, 
mukaan lukien taloudellisen toiminnan 
kestävä kehittäminen työllisyyden ja 
sosiaalisen suojelemisen korkean tason 
saavuttamiseksi ja ottaen huomioon 
tarpeen varmistaa ympäristön laadun 
suojelemisen ja parantamisen korkea taso. 

Perustelu 

On tärkeää, että samalla kun direktiivissä luetellaan sellaisen toimenpiteen, jolla pyritään 
ennen muuta varmistamaan palveluiden vapaa liikkuvuus, tavoitteet, siinä muistutetaan 
Euroopan yhteisön laajemmista päämääristä, joita ei voida alistaa toinen toisilleen 
esimerkiksi vaarantamalla ympäristönsuojelua, kansanterveyttä tai sosiaalista suojelua 
koskevat tavoitteet ottamalla käyttöön vapauttavia toimia, jotka voivat olla tietyissä 
olosuhteissa väärin mitoitettuja. 
 

Tarkistus 24 
2 artiklan c a alakohta (uusi) 

 c a) yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut, joiden osalta asianomainen 
jäsenvaltio tai yhteisö on ottanut käyttöön 
erityisiä julkisen palvelun velvoitteita; 

Perustelu 

Perustuslakisopimuksen III-6 artiklassa todetaan, että "unioni ja jäsenvaltiot huolehtivat [...] 
siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin periaattein ja erityisesti taloudellisin ja 
rahoituksellisin edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä. Nämä periaatteet ja 
edellytykset määritellään eurooppalailla, tämän rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa 
unionin perustuslakia noudattaen tarjota, tilata ja rahoittaa tällaisia palveluja". Se, että 
yleishyödyllisiä palveluita ei jätetä tämän direktiivin säännösten ulkopuolelle muodostaisi 
juuri tuollaisen rajoituksen. 
 

Tarkistus 25 
2 artiklan c b alakohta (uusi) 

 c b) yleishyödylliset sosiaalipalvelut, joiden 
osalta asianomainen jäsenvaltio tai yhteisö 
on ottanut käyttöön erityisiä julkisen 
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palvelun velvoitteita, mukaan lukien 
sellaisille henkilöille tarkoitetut terveys- ja 
kotihoitopalvelut; jotka eivät kykene 
korkeasta iästä tai muusta heikentävästä 
syystä johtuen, tai siksi, että he ovat lapsia, 
viettämään täysin itsenäistä elämää; 

Perustelu 

Valkoisessa kirjassa yleishyödyllisistä palveluista (KOM(2004)0374) todetaan, että 
"yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat merkittävä ja kiinteä osa eurooppalaista 
yhteiskuntamallia. Solidaarisuuteen perustuvat yleishyödylliset sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelut ovat henkilökeskeisiä, ja niillä varmistetaan, että kansalaiset voivat 
käytännössä hyödyntää perusoikeuksiaan ja nauttia korkeatasoisesta sosiaalisesta suojelusta. 
Lisäksi niillä lujitetaan sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta". Kyseisten palveluiden 
sisällyttäminen tämän direktiivin säännöksiin vaarantaisi niiden aseman. 
 

Tarkistus 26 
2 artiklan c c alakohta (uusi) 

 c c) palvelut, joihin voi liittyä 
ympäristöriski tai kansanterveyttä 
mahdollisesti vaarantavia riskejä ja jotka 
siksi edellyttävät huolellista toteutusta ja 
tarkkaa valvontaa; 

Perustelu 

On kohtuutonta odottaa jäsenvaltion viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti 
palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa ja kun sillä 
voi olla vaikutuksia sen jäsenvaltion taloudellisten etujen kannalta, jonne palveluntarjoaja on 
sijoittautunut. Kun on kyse kansanterveydestä, ei pitäisi odottaa jäsenvaltion luopuvan 
velvollisuuksistaan tällä tavoin. 
 

Tarkistus 27 
2 artiklan c d alakohta (uusi) 

 c d) koulutuspalvelut, joiden kustannukset 
maksaa tai korvaa kokonaan tai osittain 
valtio tai jokin muu julkinen viranomainen 
siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelu tarjotaan. 
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Perustelu 

Koulutus on kansallisen kulttuurin kivijalka ja se on siksi yleensä jätetty jäsenvaltioiden 
toimivallan piiriin tiettyjä tarkkaan harkittuja ja hyödyllisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Se, 
että koulutuspalvelua rahoitetaan julkisista varoista on selkeä tunnustus siitä, että kyse on 
sosiaalisesti hyödyllisestä toiminnasta ja tämän kriteerin lisäyksellä pyritään sulkemaan 
ulkopuolelle sellaiset kaupalliset palvelut, joita ei pidetä kyseisenlaisen julkisen tuen 
arvoisina, vaikka niiden sisältö olisikin koulutuksellinen, kuten yksityiset kielikoulut ja 
yksityiselle sektorille suuntautuneet atk-alan koulutuspalvelut. 
 

Tarkistus 28 
9 artiklan 1 kohdan b alakohta 

b) lupajärjestelmän tarve on objektiivisesti 
perusteltavissa yleisen edun mukaisin 
pakottavin perustein; 

b) lupajärjestelmän tarve on objektiivisesti 
perusteltavissa yleisen edun mukaisin 
pakottavin perustein. Kyseiset pakottavat 
perusteet voivat käsittää muun muassa 
kansanterveyttä, työntekijöiden tai 
itsenäisten ammatinharjoittajien terveyttä 
ja turvallisuutta, ympäristön suojelua ja 
kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevia 
näkökohtia sekä minkä tahansa sellaisen 
julkisen politiikan tavoitteen edistämisen, 
joka ei ole vastoin EY:n 
perustamissopimusta; 

Perustelu 

Ehdotettu sanamuoto on liian epämääräinen ja yleinen ja jättää liian paljon tuomioistuinten 
harkinnan varaan. Sisällyttämällä direktiiviin luettelon, joka ei ole kattava, siitä tulee 
ohjaileva muuttumatta entistä rajoittavammaksi. 
 

Tarkistus 29 
9 artiklan 1 kohdan c alakohta 

c) tavoiteltua päämäärää ei voida saavuttaa 
vähemmän rajoittavalla toimenpiteellä, 
etenkin koska jälkikäteisvalvonta tapahtuisi 
liian myöhään, jotta sillä olisi todellista 
vaikutusta. 

c) tavoiteltua päämäärää ei voida saavuttaa 
vähemmän rajoittavalla toimenpiteellä. 

Perustelu 

Ehdotettu sanamuoto on liian rajoittava. Annetun syyn lisäksi voi olla muitakin, jotka antavat 
aiheen olettaa, että vähemmän rajoittavalla toimenpiteellä ei olisi vaikutusta. 
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Tarkistus 30 
12 artiklan 2 a kohta (uusi) 

 2 a. Jäsenvaltiot voivat 
valintamenettelyjään soveltaessaan ottaa 
huomioon kansanterveyttä, työntekijöiden 
tai itsenäisten ammatinharjoittajien 
terveyttä ja turvallisuutta, ympäristön 
suojelua ja kulttuuriperinnön säilyttämistä 
koskevia näkökohtia sekä minkä tahansa 
sellaisen julkisen politiikan tavoitteen 
edistämisen, joka ei ole vastoin EY:n 
perustamissopimusta, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta 9 ja 10 artiklan 
soveltamiseen. 

Perustelu 

Silloin, kun palvelun tarjoamisella voi olla vaikutuksia kansanterveyteen, työterveyteen ja -
turvallisuuteen, ympäristölle, jäsenvaltion kulttuuriperintöön tai mihin tahansa muuhun 
elintärkeään näkökohtaan, joka ei ole pelkästään kaupallinen, on järkevää, että jäsenvaltiot 
soveltavat muita kuin kaupallisia kriteereitä osana valintamenettelyään, edellyttäen kaikissa 
tapauksissa, että kriteerit ovat syrjimättömiä ja EY:n perustamissopimuksen mukaisia. 
 

Tarkistus 31 
13 artiklan 3 kohta 

3. Lupamenettelyjen ja -muodollisuuksien 
on oltava omiaan takaamaan hakijoille, että 
hakemukset käsitellään mahdollisimman 
lyhyessä ajassa ja että joka tapauksessa 
ennalta yleiseen tietoon saatetussa 
kohtuullisessa vastausajassa. 

3. Lupamenettelyjen ja -muodollisuuksien 
on oltava omiaan takaamaan hakijoille, että 
hakemukset käsitellään mahdollisimman 
lyhyessä ajassa ja että joka tapauksessa 
ennalta yleiseen tietoon saatetussa 
kohtuullisessa vastausajassa. Hakemuksen 
jättämisen ja luvan myöntämisen tai 
epäämisen välisen ajanjakson on oltava 
riittävän pitkä, jotta kaikkia asianosaisia, 
joihin päätös voi vaikuttaa, voidaan kuulla 
asianmukaisesti, ottaen huomioon 
mahdolliset vaikutukset kansanterveyteen, 
työntekijöiden tai itsenäisten 
ammatinharjoittajien terveyteen ja 
turvallisuuteen, ympäristön suojeluun ja 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen sekä 
minkä tahansa sellaisen julkisen politiikan 
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tavoitteen edistämiseen, joka ei ole vastoin 
EY:n perustamissopimusta. 

Perustelu 

Kansalaisilla, oli kyse sitten asianosaisista yksityishenkilöistä tai kansalaisyhteiskuntaa 
edustavista järjestöistä, on oikeus tuoda kantansa julki viranomaisille tapauksissa, joissa 
palvelun tarjoamiseen myönnetty tai evätty lupa voi vaikuttaa kansanterveyteen tai 
työterveyteen, ympäristönsuojeluun tai kulttuuriperintöön tai muiden hyväksyttyjen politiikan 
tavoitteiden edistämiseen. 
 

Tarkistus 32 
14 artiklan 5 kohta 

5. sellaisen taloudellisen testin 
tapauskohtainen käyttö, jossa luvan 
myöntämisen ehdoksi asetetaan 
taloudellisen tai markkinakysynnän 
osoittaminen, jossa arvioidaan toiminnan 
mahdolliset tai toteutuneet taloudelliset 
vaikutukset tai jossa arvioidaan toiminnan 
tarkoituksenmukaisuus toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistaman talousohjelman 
tavoitteiden kannalta; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Se, että jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia tosiasiallisesti kielletään asettamasta 
talousohjelmatavoitteita ja pyrkimästä saavuttamaan niitä yleisen edun nimissä, mikä olisi 
tämän 14 artiklan kohdan vaikutus, ei ole oikeutettua perustamissopimuksen nojalla eikä sitä 
edellytetä perustamissopimuksessa. EY:n perustamissopimuksessa on jo käytännössä estetty 
kyseisenlaisten toimintojen väärinkäyttö sellaisten ehtojen määräämiseksi, jotka ovat 
todellisuudessa syrjiviä tai muulla tavoin vastoin perustamissopimusta. Tässä kohdassa 
säädetty kielto on näin ollen suhteeton. 
 

Tarkistus 33 
16 artiklan 1 kohta 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajia koskevat yksinomaan 
yhteensovitettuun alaan liittyvät 
alkuperämaan kansalliset säännökset. 

Poistetaan. 

Ensimmäisessä alakohdassa kansallisilla 
säännöksillä tarkoitetaan säännöksiä, jotka 
koskevat palvelutoiminnan aloittamista ja 
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harjoittamista, ja erityisesti säännöksiä, 
joilla säännellään palveluntarjoajan 
käyttäytymistä, palvelun laatua tai sisältöä, 
mainontaa, sopimuksia ja 
palveluntarjoajan vastuuta. 

Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelu aiotaan toteuttaa, kansalliset säännökset ovat 
perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista, että kyseisen jäsenvaltion viranomaiset 
asettavat ehtoja niiden tuomiovallan piirissä harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. 
Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarkoituksena on estää eriarvoinen kohtelu, tässä tapauksessa 
yhteisön eri osiin sijoittautuneiden palveluntarjoajien välillä. Alkuperämaaperiaate on sekä 
suhteeton että vaikeasti toteutettavissa ja se johtaa pelkästään niiden kohtuullisten ja 
oikeasuhtaisten lakisääteisten ehtojen heikentymiseen, joilla pyritään suojelemaan 
kansanterveyttä, ympäristöä ja yleisen edun muita näkökohtia. 
 

Tarkistus 34 
16 artiklan 2 kohta 

2. Alkuperämaa on vastuussa 
palveluntarjoajan ja tämän tuottamien 
palvelujen valvonnasta myös silloin, kun 
palveluntarjoaja tuottaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa. 

Poistetaan. 

Perustelu 

On kohtuutonta odottaa jäsenvaltion viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti 
palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa ja kun sillä 
voi olla vaikutuksia sen jäsenvaltion taloudellisten etujen kannalta, jonne palveluntarjoaja on 
sijoittautunut. 
 

Tarkistus 35 
16 artiklan 3 kohdan b alakohta 

b) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
antaa ilmoitus toimivaltaisille 
viranomaisille tai hankkia lupa näiltä 
viranomaisilta, mukaan luettuna velvoite 
tehdä merkintä kyseisen jäsenvaltion 
alueella voimassa olevaan rekisteriin tai 
liittyä ammattialajärjestöön; 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Sellaiset säännökset, jotka tämä artikla tekisi tyhjäksi, on tarkoitettu suojelemaan yleistä etua. 
Mikäli ne koskevat myös jäsenvaltion omalle alueelle sijoittautuneita palveluntarjoajia, ne 
eivät ole syrjiviä ja eivät näin ollen ole ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Tämä 
kielto on siksi suhteeton. 
 

Tarkistus 36 
16 artiklan 3 kohdan e alakohta 

e) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
noudattaa kyseisen jäsenvaltion alueella 
sovellettavia palvelutoiminnan 
harjoittamista koskevia vaatimuksia; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Tämänkaltaiset säännökset on tarkoitettu suojelemaan yleistä etua. Mikäli ne koskevat myös 
jäsenvaltion omalle alueelle sijoittautuneita palveluntarjoajia, ne eivät ole syrjiviä ja eivät 
näin ollen ole ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Tämä kielto on siksi suhteeton. 
 

Tarkistus 37 
16 artiklan 3 kohdan g alakohta 

g) palveluntarjoajalle asetettu velvoite 
esittää kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten myöntämä toiminnan 
harjoittamiseen liittyvä erityinen 
henkilöllisyysasiakirja; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Tämänkaltaiset säännökset on tarkoitettu suojelemaan yleistä etua. Mikäli ne koskevat myös 
jäsenvaltion omalle alueelle sijoittautuneita palveluntarjoajia, ne eivät ole syrjiviä ja eivät 
näin ollen ole ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Tämä kielto on siksi suhteeton. 
 

Tarkistus 38 
17 artiklan 4 a kohta (uusi) 

 4 a. olennaisiin talous- ja 
sosiaalipalveluihin, joiden osalta 
asianomainen jäsenvaltio tai yhteisö on 
ottanut käyttöön erityisiä julkisen palvelun 
velvoitteita yleistä etua koskevan kriteerin 
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perusteella; palveluihin, joihin voi liittyä 
ympäristöriski, mukaan lukien muun 
muassa ne palvelut, jotka muodostavat 
osittain tai kokonaan sellaisen hankkeen, 
joka edellyttää ympäristövaikutusten 
arvioinnin neuvoston direktiivin 
85/337/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston direktiivillä 
97/11/EY, tai strategista 
ympäristöarviointia koskevan (Kiovan) 
pöytäkirjan mukaisesti; sellaisille 
henkilöille tarkoitettuihin koulutus-, 
terveys- ja kotihoitopalveluihin; jotka eivät 
kykene korkeasta iästä tai muusta 
heikentävästä syystä johtuen, tai siksi, että 
he ovat lapsia, viettämään täysin itsenäistä 
elämää; 

Perustelu 

On kohtuullista sallia jäsenvaltioiden harjoittaa tiukempaa valvontaa näihin palveluihin kuin 
olisi asianmukaista sellaisten palveluiden osalta, joita ei voida määritellä tällä tavoin ja 
tehdä näin ollen niiden osalta poikkeus alkuperämaaperiaatteen noudattamiselle. Periaatteen 
soveltaminen näissä tapauksissa heikentäisi jäsenvaltioiden oikeutta toimia kyseisten 
olennaisten yleisten etujen turvaamiseksi. Jäsenvaltioiden on jo perustamissopimuksen 
nojalla pidättäydyttävä syrjimästä muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita yrityksiä, oli syynä 
sitten yleisestä edusta huolehtiminen tai jokin muu. Tämä toimenpide on näin ollen suhteeton. 
 

Tarkistus 39 
19 artiklan 1 kohta 

1. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti 
toteuttaa palveluntarjoajan osalta, jolla on 
toimipaikka toisessa jäsenvaltiossa, 
toimenpiteen, joka koskee jotakin 
seuraavista aloista: 

1. Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltio voi tarpeen mukaan 
yleisen edun suojelemiseksi toteuttaa 
palveluntarjoajan osalta, jolla on 
toimipaikka toisessa jäsenvaltiossa, 
toimenpiteen, joka koskee jotakin 
seuraavista aloista: 

a) palvelujen turvallisuutta, 
kansanterveyteen liittyvät näkökohdat 
mukaan luettuina; 

a) palvelujen turvallisuutta, muun muassa 
kansanterveyteen, ympäristöön, 
haavoittuvaisessa asemassa olevien 
henkilöiden etuihin tai kulttuuriperinnön 
suojelemiseen liittyvät näkökohdat mukaan 
luettuina; 

b) terveydenhuollon alan ammatin b) terveydenhuollon alan ammatin 
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harjoittamista; harjoittamista; 

c) yleisen järjestyksen suojelua ja erityisesti 
alaikäisten suojeluun liittyviä näkökohtia. 

c) yleisen järjestyksen suojelua ja erityisesti 
muun muassa alaikäisten suojeluun liittyviä 
näkökohtia. 

Perustelu 

Jäsenvaltioilla tulisi olla oikeus toteuttaa toimia näillä aloilla aina kun kyse on yleisestä 
edusta eikä pelkästään "poikkeuksellisesti". Tämänkaltaisten toimien toteuttaminen on 
valtionhallinnon tärkeimpiä toimintoja ja on täysin suhteetonta poistaa niiltä kyseinen oikeus, 
jota ne luonnollisesti voivat käyttää vain toteuttamalla perustamissopimuksen mukaisia 
toimia.  
 

Tarkistus 40 
20 artiklan a alakohta 

a) velvoite hankkia lupa toimivaltaisilta 
viranomaisilta tai antaa toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoitus; 

a) velvoite hankkia lupa toimivaltaisilta 
viranomaisilta tai antaa toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoitus kysymyksissä, joissa 
jo sovelletaan toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämää 
vastaavaa lupaa; 

Perustelu 

On kohtuullista sallia jäsenvaltioiden myöntää tai evätä lupia niiden alueella harjoitetulle 
taloudelliselle toiminnalle, edellyttäen, että niiden asettamat säännöt ovat 
perustamissopimuksen vaatimusten mukaiset sekä tilanteissa, joissa toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa on puutteellinen eikä sitä voida sen vuoksi 
soveltaa kyseisessä tapauksessa. 
 

Tarkistus 41 
20 artiklan b alakohta 

b) rajoitukset, jotka koskevat mahdollisuutta 
verovähennyksiin tai taloudellisen tuen 
myöntämiseen ja jotka perustuvat siihen, että 
palveluntarjoajan toimipaikka on toisessa 
jäsenvaltiossa, tai palvelujen 
suorituspaikkaan; 

b) rajoitukset, jotka koskevat mahdollisuutta 
verovähennyksiin tai taloudellisen tuen 
myöntämiseen ja jotka perustuvat siihen, että 
palveluntarjoajan toimipaikka on toisessa 
jäsenvaltiossa; 

Perustelu 

On kohtuullista, että jäsenvaltiot turvautuvat verovähennyksiin tai taloudellisiin tukiin 
rohkaistakseen tai torjuakseen tiettyä taloudellista toimintaa esimerkiksi poikkeuksellisen 
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luonnonkauniilla alueilla, erityistä tieteellistä mielenkiintoa omaavilla tai kehityksestä 
jälkeenjääneillä alueilla. Kunhan ne ovat perustamissopimuksen mukaisia niitä on 
luonnollisesti pidettävä tarkoituksenmukaisina välineinä politiikkojen toteuttamisessa. 
 

Tarkistus 42 
23 artiklan 3 kohta 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta suoritetut 
sosiaaliturvajärjestelmän korvaukset eivät 
ole pienempiä kuin niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritetut sosiaaliturvajärjestelmän 
korvaukset. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden sosiaaliturvajärjestelmä korvaa 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta 
terveydenhoidosta aiheutuneet todelliset 
kustannukset siihen enimmäismäärään 
saakka, joka vastaa niiden omalla alueella 
annetusta vastaavasta terveydenhoidosta 
suoritettavia sosiaaliturvajärjestelmän 
korvauksia. 

Perustelu 

Nykyinen sanamuoto mahdollistaisi potilaan siirtymisen suhteellisen korkean hintatason 
maasta matalan hintatason maahan saadakseen voittoa. Oletettavasti tämä ei ole komission 
tarkoitus. Uhkana saattaisi olla myös se, että köyhempien jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmät tulevat kestämättömän paineen alaisiksi. 
 

Tarkistus 43 
24 artiklan 1 kohdan 2 alakohta 

Tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltio ei 
voi kuitenkaan asettaa palveluntarjoajalle 
tai tämän tilapäisesti lähettämälle 
työntekijälle 17 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen kysymysten osalta: 

Poistetaan. 

a) velvoitetta hakea lupa toimivaltaisilta 
viranomaisiltaan tai antaa ilmoitus 
toimivaltaisille viranomaisille tai tulla 
merkityksi tällaisen viranomaisen 
rekisteriin, tai muuta vastaavaa velvoitetta; 

 

b) velvoitetta antaa ilmoitus, lukuun 
ottamatta direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitettua toimintaa koskevia ilmoituksia, 
jotka voidaan pitää voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2008; 

 

c) velvoitetta käyttää edustajaa kyseisen 
jäsenvaltion alueella; 
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d) velvoitetta pitää yllä ja säilyttää 
työntekijöitä koskevia asiakirjoja kyseisen 
jäsenvaltion alueella tai sen alueella 
sovellettavin edellytyksin. 

 

Perustelu 

On kohtuullista sallia jäsenvaltioiden myöntää tai evätä lupia niiden alueella harjoitetulle 
taloudelliselle toiminnalle, edellyttäen, että niiden asettamat säännöt ovat 
perustamissopimuksen vaatimusten mukaiset. Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarkoituksena on 
estää eriarvoinen kohtelu, tässä tapauksessa yhteisön eri osiin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien välillä. Tämä toimenpide on suhteeton kyseeseen tavoitteeseen nähden. 
 

Tarkistus 44 
24 artiklan 2 kohdan 2 alakohta 

Alkuperäjäsenvaltion on 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa avustettava 
tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltiota 
niiden työehtojen ja -olojen noudattamisen 
varmistamisessa, joita sovelletaan 
direktiivin 96/71/EY nojalla, ja toimitettava 
omasta aloitteestaan tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltiolle ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, jos sen 
tiedossa on täsmällisiä seikkoja, jotka 
viittaavat palveluntarjoajan mahdollisiin 
väärinkäytöksiin työehtojen ja -olojen osalta. 

Alkuperäjäsenvaltion on 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa avustettava 
tilapäisen lähettämisen kohdejäsenvaltiota 
niiden työehtojen ja -olojen noudattamisen 
varmistamisessa, joita sovelletaan 
direktiivin 96/71/EY nojalla, ja toimitettava 
omasta aloitteestaan tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltiolle mahdolliset täsmälliset 
seikat, jotka viittaavat palveluntarjoajan 
mahdollisiin väärinkäytöksiin työehtojen ja -
olojen osalta. 

Perustelu 

On kohtuullista sallia jäsenvaltioiden myöntää tai evätä lupia niiden alueella harjoitetulle 
taloudelliselle toiminnalle, edellyttäen, että niiden asettamat säännöt ovat 
perustamissopimuksen vaatimusten mukaiset. Yhtenäisten sisämarkkinoiden tarkoituksena on 
estää eriarvoinen kohtelu, tässä tapauksessa yhteisön eri osiin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien välillä. Tämä toimenpide on suhteeton kyseeseen tavoitteeseen nähden. 
 

Tarkistus 45 
26 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi) 

 Silloin kun kyseistä palvelua on määrä 
tarjota suurelle yleisölle jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tiedot toimitetaan 
sellaisessa muodossa ja sellaisella kielellä, 
joka ei edellytä tarjottavan palvelun 
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erityistä tuntemusta ja jonka kuka tahansa 
lukutaitoinen henkilö voi ymmärtää. 

Perustelu 

Tiedoista ei ole mitään hyötyä, ellei niitä ymmärretä ja kuluttajilla on oikeus saada selkeää 
tietoa, joka on kirjoitettu maallikonkin ymmärtämällä kielellä. 
 

Tarkistus 46 
28 artiklan 2 a kohta (uusi) 

 2 a. Silloin kun kyseistä palvelua on määrä 
tarjota suurelle yleisölle on sen 
jäsenvaltion, jossa palvelu tarjotaan, 
varmistettava, että edellä 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot toimitetaan sellaisessa 
muodossa ja sellaisella kielellä, joka ei 
edellytä tarjottavan palvelun erityistä 
tuntemusta ja jonka kuka tahansa 
lukutaitoinen henkilö voi ymmärtää. 

Perustelu 

Tiedoista ei ole mitään hyötyä, ellei niitä ymmärretä ja kuluttajilla on oikeus saada selkeää 
tietoa, joka on kirjoitettu maallikonkin ymmärtämällä kielellä. 
 

Tarkistus 47 
29 artiklan 1 kohta 

1. Jäsenvaltioiden on poistettava 
säänneltyjä ammatteja koskevan 
kaupallisen viestinnän täydelliset kiellot. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Eräät jäsenvaltiot ovat jo pitkään pitäneet tarpeellisena säännellä tiettyjen ammattien 
harjoittamaa kaupallista viestintää kuluttajien suojelun edistämiseksi sekä kyseisten 
ammattien riippumattomuuden ja arvokkuuden lisäämiseksi. Se, missä määrin näin tapahtuu 
kussakin jäsenvaltiossa riippuu monista tekijöistä, kuten kansallista kulttuuria ja perinnettä 
koskevista näkökohdista. Komission ei sovi pyrkiä vakiinnuttamaan velvollisuudestaan 
edistää sisämarkkinoita niin laajaa tulkintaa, että se alkaa vaikuttaa kysymyksiin, jotka 
kuuluvat oikeutetusti yksinomaan jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. 
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Tarkistus 48 
29 artiklan 2 kohta 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säänneltyjä ammatteja koskevassa 
kaupallisessa viestinnässä noudatetaan 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
ammatillisia sääntöjä ja erityisesti sääntöjä, 
joiden aiheena on ammattikunnan 
riippumattomuus, arvo ja kunnia sekä 
ammatillinen salassapitovelvollisuus, jotka 
määräytyvät kunkin ammatin 
erityispiirteiden mukaan. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säänneltyjä ammatteja koskevassa sallitussa 
kaupallisessa viestinnässä noudatetaan 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
ammatillisia sääntöjä ja erityisesti sääntöjä, 
joiden aiheena on ammattikunnan 
riippumattomuus, arvo ja kunnia sekä 
ammatillinen salassapitovelvollisuus, jotka 
määräytyvät kunkin ammatin 
erityispiirteiden mukaan. 

Perustelu 

Eräät jäsenvaltiot ovat jo pitkään pitäneet tarpeellisena säännellä tiettyjen ammattien 
harjoittamaa kaupallista viestintää kuluttajien suojelun edistämiseksi sekä kyseisten 
ammattien riippumattomuuden ja arvokkuuden lisäämiseksi. Se, missä määrin näin tapahtuu 
kussakin jäsenvaltiossa riippuu monista tekijöistä, kuten kansallista kulttuuria ja perinnettä 
koskevista näkökohdista. Komission ei sovi pyrkiä vakiinnuttamaan velvollisuudestaan 
edistää sisämarkkinoita niin laajaa tulkintaa, että se alkaa vaikuttaa kysymyksiin, jotka 
kuuluvat oikeutetusti yksinomaan jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. 
 

Tarkistus 49 
31 artiklan 5 a kohta (uusi) 

 5 a. Tämän artiklan nojalla toteutetut 
vapaaehtoiset toimet eivät vaikuta millään 
tavoin jäsenvaltioiden oikeuteen vahvistaa 
EY:n perustussopimuksen soveltamisalalla 
palveluita koskevia pakollisia normeja ja 
määräyksiä, edellyttäen, että ne ovat 
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia. Kyseiset 
pakolliset normit ja määräykset voivat 
käsittää muun muassa niiden alueella 
tarjottuja terveyteen liittyviä palveluita 
koskevia pakollisia korkealaatuisuuden 
kriteerejä ja hoidon suuntaviivoja, 
pakollisia korkealaatuisuuden kriteerejä 
kotihoidolle, jota tarjotaan henkilöille, 
jotka eivät kykene korkeasta iästä tai 
muusta heikentävästä syystä johtuen, tai 
siksi, että he ovat lapsia, viettämään täysin 
itsenäistä elämää sekä pakollisia normeja 
ja sääntöjä yleisen edun suojelemiseksi tai 
minkä tahansa EY:n 
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perustamissopimuksen mukaisen politiikan 
tavoitteen saavuttamiseksi. 

Perustelu 

Ehdotetut vapaaehtoiset menettelyt ovat erityisen puutteelliset terveys- ja hoitopalveluiden 
osalta eikä jäsenvaltioiden oikeutta valvoa kyseisten palveluiden laatua niiden omalla 
alueella pidä kyseenalaistaa. Tämän direktiivin yhteydessä tämä edellyttää lisäkappaletta, 
jossa tähän kiinnitetään huomiota. Terveydenhoidossa huonon laadun seurauksena voi olla 
tuskaa ja kuolemaa. Terveydenhoidon tarpeessa olevat henkilöt eivät myöskään ole 
välttämättä parhaassa mahdollisessa asemassa omien etujensa puolustamiseksi ja pakollisten 
laatukriteereiden puuttuminen voi heikentää vakavasti kansalaisten luottamusta 
terveydenhuoltoon yleisestikin. 
 

Tarkistus 50 
35 artiklan 6 a kohta (uusi) 

 6 a. Näillä säännöksillä täydennetään sitä 
heikentämättä jäsenvaltion oikeutta valvoa 
ja säännellä EY:n perustamissopimuksessa 
ja yhteisön lainsäädännössä sille 
asetettujen velvollisuuksien mukaisesti 
palveluiden tarjoamista sen alueella. 

Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelua aiotaan tarjota, kansalliset säännökset ovat 
EY:n perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista sallia jäsenvaltion asettaa ehtoja sen 
alueella harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. On kohtuutonta odottaa yhden jäsenvaltion 
viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu 
tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotetun kaltainen yhteistyö olisi kuitenkin erittäin 
hyödyllinen lisä tehokkaalle lainsäädännölle ja valvonnalle. 
 

Tarkistus 51 
36 artiklan 1 kohta 

1. Edellä 16 artiklan kattamilla aloilla siinä 
tapauksessa, että palveluntarjoaja siirtyy 
toiseen jäsenvaltioon suorittaakseen siellä 
palveluja ilman, että tällä on kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimipaikkaa, tämän toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
osallistuvat palveluntarjoajan valvontaan 
2 kohdan mukaisesti. 

1. Edellä 16 artiklan kattamilla aloilla siinä 
tapauksessa, että palveluntarjoaja siirtyy 
toiseen jäsenvaltioon suorittaakseen siellä 
palveluja ilman, että tällä on kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimipaikkaa, tämän toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
vastaavat palveluntarjoajan valvonnasta, 
johon valvontaan alkuperäjäsenvaltion 
viranomaiset osallistuvat täysipainoisesti 
2 kohdan mukaisesti. 



 

PA\545927FI.doc 35/38 PE 349.888v01-00  

 FI 

Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelua aiotaan tarjota, kansalliset säännökset ovat 
EY:n perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista sallia jäsenvaltion asettaa ehtoja sen 
alueella harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. On kohtuutonta odottaa yhden jäsenvaltion 
viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu 
tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotetun kaltainen yhteistyö olisi kuitenkin erittäin 
hyödyllinen lisä tehokkaalle lainsäädännölle ja valvonnalle. 
 

Tarkistus 52 
36 artiklan 2 kohdan 1 alakohta 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
alkuperäjäsenvaltion pyynnöstä paikalla 
tarkistuksia, tarkastuksia ja tutkimuksia, 
jotka ovat välttämättömiä 
alkuperäjäsenvaltion valvonnan 
tehokkuuden varmistamiseksi. Kyseiset 
viranomaiset toimivat niiden valtuuksien 
puitteissa, jotka niille on annettu 
jäsenvaltiossaan. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 
paikalla tarkistuksia, tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka ovat välttämättömiä 
valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi. 
Kyseiset viranomaiset toimivat niiden 
valtuuksien puitteissa, jotka niille on annettu 
jäsenvaltiossaan. 

Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelua aiotaan tarjota, kansalliset säännökset ovat 
EY:n perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista sallia jäsenvaltion asettaa ehtoja sen 
alueella harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. On kohtuutonta odottaa yhden jäsenvaltion 
viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu 
tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa. Alkuperämaaperiaate on sekä suhteeton että vaikeasti 
toteutettavissa ja se johtaa pelkästään niiden kohtuullisten ja oikeasuhtaisten lakisääteisten 
ehtojen heikentymiseen, joilla pyritään suojelemaan yleistä etua. 
 

Tarkistus 53 
36 artiklan 2 kohdan a alakohta 

a) ne käsittävät ainoastaan itse asiaa 
koskevia toteamuksia, eivätkä ne johda 
muihin toimenpiteisiin palveluntarjoajaa 
vastaan, lukuun ottamatta 19 artiklassa 
tarkoitettuja poikkeuksia 
yksittäistapauksissa; 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Edellyttäen, että sen jäsenvaltion, jossa palvelua aiotaan tarjota, kansalliset säännökset ovat 
EY:n perustamissopimuksen mukaiset, on kohtuullista sallia jäsenvaltion asettaa ehtoja sen 
alueella harjoitetulle taloudelliselle toiminnalle. On kohtuutonta odottaa yhden jäsenvaltion 
viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu 
tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa. Alkuperämaaperiaate on sekä suhteeton että vaikeasti 
toteutettavissa ja se johtaa pelkästään niiden kohtuullisten ja oikeasuhtaisten lakisääteisten 
ehtojen heikentymiseen, joilla pyritään suojelemaan yleistä etua. 
 

Tarkistus 54 
37 artiklan 1 kohta 

1. Kun jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
19 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen, 
sovelletaan tämän artiklan 2–6 kohdassa 
säädettyä menettelyä, joka ei rajoita 
oikeudenkäyntimenettelyjä. 

1. Kun jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
19 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen, 
sovelletaan tämän artiklan 2–6 kohdassa 
säädettyä menettelyä, joka ei rajoita 
oikeudenkäyntimenettelyjä tai kyseisen 
jäsenvaltion oikeutta toteuttaa suoria 
toimia palveluntarjoajaa vastaan. 

Perustelu 

On kohtuutonta odottaa yhden jäsenvaltion viranomaisten pystyvän valvomaan tehokkaasti 
palveluntarjoajia silloin, kun kyseinen palvelu tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa. 
Alkuperämaaperiaate on sekä suhteeton että vaikeasti toteutettavissa ja se johtaa pelkästään 
niiden kohtuullisten ja oikeasuhtaisten lakisääteisten ehtojen heikentymiseen, joilla pyritään 
suojelemaan kansanterveyttä, ympäristöä ja yleisen edun muita olennaisia näkökohtia. 
 

Tarkistus 55 
39 artiklan 4 a kohta (uusi) 

 4 a. Kyseisenlaiset käytännesäännöt eivät 
rajoita jäsenvaltioiden palveluntarjoajille 
nykyisin määräämien lakisääteisten 
vaatimusten soveltamista, edellyttäen, että 
kyseiset vaatimukset ovat EY:n 
perustamissopimuksessa ja 
voimassaolevassa unionin oikeudessa 
jäsenvaltioille asetettujen velvollisuuksien 
mukaiset. 
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Perustelu 

Ammattialojen käytännesäännöt ovat hyödyllinen lisä sääntelylle ja valvonnalle, mutta ne 
eivät voi koskaan korvata jälkimmäisiä. 
 

Tarkistus 56 
40 artiklan 1 kohdan b alakohta 

b) rahapelitoiminta, jossa asetetaan 
rahallista arvoa omaavia panoksia 
sattumaan perustuvissa peleissä, arpajais- 
ja vedonlyöntitoiminta mukaan luettuina, 
komission kertomuksen ja sidosryhmien 
laajan kuulemisen pohjalta; 

Poistetaan. 

Perustelu 

Uhkapeliin liittyy itsestäänselvästi kansanterveyttä, yleistä järjestystä ja moraalia koskevia 
näkökohtia ja on siksi täysin yhteisön toimielinten toimivallan ulkopuolella (poikkeuksena ne 
velvollisuudet, jotka niille on määrätty perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla) ja sen 
siksi on pysyttävä toimintana, joka on jäsenvaltioiden harkinnanvaraisen sääntelyn alainen. 
Näin ollen ei ole asianmukaista mainita sitä esimerkkinä tässä johdanto-osan kappaleessa. 
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ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko xx 
Viiteasiakirjat KOM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD) 
Asiasta vastaava valiokunta IMCO 
Tehostettu yhteistyö – 
Valmistelija Kartika Tamara Liotard 
 Nimitetty (pvä) ... 

Valiokuntakäsittely ...     
Tarkistukset hyväksytty (pvä) ... 
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta: xx 
 vastaan: xx 
 tyhjää: xx 
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

xx 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

xx 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 

xx 

 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37

