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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja piekrīt daudzu organizāciju un ekspertu viedoklim, ka, kā teikusi, 
piemēram, Lielbritānijas Mediķu asociācija (BMA): “Komisijai vajadzētu atsaukt priekšlikumu 
un pārstrādāt tā tekstu”. (BMA pamatatbilde uz Tirdzniecības un rūpniecības departamenta 
rīkoto  apspriedi par pakalpojumiem iekšējā tirgū, 2004. gads, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Šis priekšlikums, ieviešot virkni jaunu 
pasākumu, kas ir acīmredzami lieki vienota iekšējā pakalpojumu tirgus izveidē, pārkāpj gan 
proporcionalitātes, gan subsidiaritātes principu, liedzot dalībvalstīm tiesības pieņemt lēmumus, 
kas skar svarīgas to intereses, tajā skaitā gadījumos, kur šādi lēmumi nekādā ziņā nepārkāptu EK 
līgumu. 

Runājot par šīs komitejas kompetenci, saskaņā ar priekšlikuma tekstu svarīgi sabiedriskie 
pakalpojumi un vispārējas intereses pakalpojumi (tajā skaitā ūdens un atkritumu 
apsaimniekošana, veselības aprūpes pakalpojumi un aprūpe dzīvesvietā) tiek pakļauti samērā 
plašai beznosacījumu liberalizācijai, tādējādi nopietni ierobežojot dalībvalstu tiesības pārvaldīt 
savā kompetencē esošos pakalpojumus un pašām lemt par piemērotāko īpašuma tiesību modeli, 
vai nu sabiedrisko īpašumu, privāto īpašumu vai arī abu šo modeļu apvienojumu. Eiropas 
sociālajam modelim ir raksturīgs, ka tajā pakalpojumus iedala tādos pakalpojumos, ko sniedz 
sabiedrības vispārējās interesēs un pakalpojumos, ko par mērenu cenu var pārdot tāpat kā 
vairumu preču, un kur labākos pakalpojumus sniedz tiem, kuri var atļauties maksāt vairāk.  Ja 
vispārējās intereses pakalpojumus piedāvā atbilstoši tirgus modelim, vairumā gadījumu 
pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādāti noteikumi (piemēram, izmantojot vispārējās pakalpojumu 
saistības), lai nodrošinātu sabiedrisko labumu. Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem to izdarīt 
būtu grūtāk un daudzās nozarēs, it īpaši ja ievēro izcelsmes valsts principu, gandrīz neiespējami.

Dažās dalībvalstīs šis princips pakalpojumus pakļautu arī negodīgai konkurencei un vēl vairāk 
apgrūtinātu vides standartu īstenošanu, jo būtu jāievēro izcelsmes valsts princips, radot kaut ko 
līdzīgu sacensībai par zemākajiem iespējamajiem standartiem, kur dalībvalsts savstarpēji cīnītos 
par investīciju piesaisti ar vissliktākajiem līdzekļiem. Direktīvas skatījumā iekšējais tirgus ir 
tāds, ko pēc iespējas mazāk apgrūtina iedarbīgi noteikumi, kuri aizsargā pilsoņu, patērētāju, 
strādnieku intereses vai to uzņēmumu intereses, kas piekopj sociāli atbildīgu un videi draudzīgu 
politiku. 

Tāpēc es esmu ierosinājusi grozījumus, kas, saglabājot neskartus vai uzlabojot tos direktīvas 
elementus, kuri ir patiesi nepieciešami godīgas un nediskriminējošas konkurences veicināšanai 
tādu pakalpojumu sniegšanā, ko pamatoti varētu sniegt ar tirgus palīdzību, ļautu dalībvalstīm 
turpināt īstenot saistības pret sabiedrību un vidi. Esmu mēģinājusi saglabāt solidaritātes un tirgus 
ierobežotības apzināšanās elementu, kurš šajā priekšlikumā ir ievērots ļoti maz vai pat nemaz. 
Lai gan es vēlētos, lai Komisija atsauc šo tekstu un sāk darbu no jauna, tomēr centos izstrādāt šo 
priekšlikumu kā līdzekli, kas palīdzētu iekšējam pakalpojumu tirgum, tomēr neapdraudot 
sabiedrības intereses, it īpaši saistībā ar sabiedrības veselības un vides aizsardzību. 

Direktīvas projekts ir pretrunā ne tikai ar subsidiaritātes, proporcionalitātes un sociālās 
solidaritātes principu, bet arī EK līguma noteikumiem. Līguma 43. pantā noteikts, ka brīvība 
veikt uzņēmējdarbību ES ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, 
kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus “ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem 
paredz tās valsts likumi, kurā notiek šī uzņēmējdarbība”. Padomei ir jāpieņem direktīvas, lai 
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īstenotu brīvību veikt uzņēmējdarbību “attiecībā uz kādu īpašu darbības jomu”. EK līguma 
52. pantā ir noteikums par direktīvu pieņemšanu attiecībā arī uz pakalpojumiem, “lai liberalizētu 
kādu konkrētu pakalpojumu”. Komisijas horizontālais priekšlikums pārkāpj šo nozaru pieeju —
pieeju, kurā ir skaidri atzīts, ka tirgus ne vienmēr ir piemērotākais modelis kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšanai visiem, kam tie nepieciešami.  

EK līguma 50. pantā “persona, kas sniedz pakalpojumus, var uz laiku to darīt valstī, kurai 
paredzēti pakalpojumi, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus šī valsts uzliek pati 
saviem pilsoņiem”. Citiem vārdiem sakot, izcelsmes valsts princips prasītu izdarīt grozījumu EK 
līgumu, nevis tikai pieņemt kādu vienkāršu tiesību aktu, jo tas nozīmētu, ka pakalpojumu 
sniedzējiem no citām ES dalībvalstīm vairs nebūtu jādarbojas atbilstoši tādiem pašiem 
nosacījumiem kā vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lielā mērā es šo jautājumu par priekšlikuma neatbilstību Konstitūcijai atstāju apspriešanai 
plašākā auditorijā, tomēr, koncentrējot uzmanību izcelsmes valsts principa radītajiem draudiem 
videi un sabiedrības veselībai, vajadzībai izšķirt dažādus pakalpojumu veidus, nepieciešamībai 
pieļaut izņēmumus, lai ņemtu vērā pilsoņu intereses, un daudzajiem subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu pārkāpumiem.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ziņojumā iekļaut šādus grozījumus”:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

1. Eiropas Savienība cenšas izveidot arvien 
ciešākas saites starp Eiropas valstīm un 
tautām un nodrošināt ekonomisko un sociālo 
progresu. Saskaņā ar EK līguma 14. panta 
2. punktu iekšējais tirgus aptver telpu bez 
iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, 
personu, pakalpojumu un kapitāla brīva 
aprite. Ir svarīgi dalībvalstu starpā novērst 
šķēršļus pakalpojumu darbības attīstībai, lai 
stiprinātu Eiropas tautu integrāciju un 
sekmētu līdzsvarotu un ilgspējīgu 
ekonomisko un sociālo progresu;

1. Eiropas Savienība cenšas izveidot arvien 
ciešākas saites starp Eiropas valstīm un 
tautām un nodrošināt ekonomisko un sociālo 
progresu. Saskaņā ar EK līguma 14. panta 
2. punktu iekšējais tirgus aptver telpu bez 
iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, 
personu, pakalpojumu un kapitāla brīva 
aprite Ir svarīgi novērst šķēršļus 
pakalpojumu darbības attīstībai starp 
dalībvalstīm, lai stiprinātu Eiropas tautu 
integrāciju un sekmētu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo progresu.

  
1 OV C ... / “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts.
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Šādu šķēršļu novēršanā svarīgi ir 
nodrošināt, lai pakalpojumu darbības 
attīstība dotu ieguldījumu EK līguma 
2. punktā izvirzīto uzdevumu, jo īpaši 
uzdevuma “Kopienā veicināt harmonisku, 
līdzsvarotu un stabilu saimnieciskās 
darbības attīstību, panākt augstu 
nodarbinātības un sociālās aizsardzības 
līmeni, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, 
noturīgu izaugsmi bez pārmērīgas 
inflācijas, augstu konkurētspējas un 
ekonomiskas konverģences pakāpi, augstu 
vides kvalitātes aizsardzības un 
uzlabošanas pakāpi, paaugstināt dzīves 
līmeni un dzīves kvalitāti, kā arī panākt 
ekonomisku un sociālu kohēziju un 
solidaritāti starp dalībvalstīm” 
sasniegšanā; 

Pamatojums
Ir svarīgi, lai tirdzniecības liberalizāciju neuzskatītu par pašmērķi vai kā labumu, pēc kā jātiecas 
uz cits Eiropas Savienības pamatuzdevumu rēķina.

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums 

6. Šajā direktīvā ir noteikts vispārējais 
juridiskais pamats, kas dod labumu 
dažādiem pakalpojumu veidiem, tomēr 
ņemot vērā katra darbības veida vai 
profesijas un tās regulējuma sistēmas 
īpatnības. Šī sistēma balstās uz dinamisku un 
selektīvu pieeju, kas pirmām kārtām nozīmē 
to šķēršļu likvidēšanu, kuru novēršanai nav 
vajadzīgs ilgs laiks, un attiecībā uz pārējiem 
— uzsākt izvērtēšanu, pārrunas, kā arī 
konkrētu jautājumu papildu saskaņošanu, 
kas ļaus īstenot dalībvalstīs pastāvošo 
pakalpojumu darbību reglamentējošo 
sistēmu saskaņotu modernizāciju, kas ir 
svarīgs noteikums, lai līdz 2010. gadam 
izveidotu patiesu iekšējo tirgu pakalpojumu 
jomā. Ir jāizstrādā noteikumi, lai panāktu 
līdzsvaru starp pasākumiem, kuru gaitā veic 
tādu konkrētu jautājumu saskaņošanu kā 
administratīvā sadarbība, izcelsmes valsts 
princips un ētikas kodeksu izveides 

6.Šajā direktīvā ir noteikts vispārējais 
juridiskais pamats, kas dod labumu 
dažādiem pakalpojumu veidiem, tomēr 
ņemot vērā katra darbības veida vai 
profesijas un tās regulējuma sistēmas 
īpatnības. Šī sistēma balstās uz dinamisku un 
selektīvu pieeju, kas pirmām kārtām nozīmē 
to šķēršļu likvidēšanu, kuru novēršanai nav 
vajadzīgs ilgs laiks, un attiecībā uz pārējiem 
— uzsākt izvērtēšanu, pārrunas, kā arī 
konkrētu jautājumu papildu saskaņošanu, 
kas ļaus īstenot dalībvalstīs pastāvošo 
pakalpojumu darbību reglamentējošo 
sistēmu saskaņotu modernizāciju, kas ir 
svarīgs noteikums, lai līdz 2010. gadam 
izveidotu patiesu iekšējo tirgu pakalpojumu 
jomā. Ir jāizstrādā noteikumi, lai panāktu 
līdzsvaru starp pasākumiem, kuru gaitā veic 
tādu konkrētu jautājumu saskaņošanu kā 
administratīvā sadarbība un tādas tiesiskas 
sistēmas izveide, kas spēj aizsargāt 
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veicināšana konkrētās jomās. Dalībvalstu 
likumdošanas sistēmu koordinācijai ir 
jānodrošina Eiropas Kopienā augsta līmeņa 
tiesiskā integrācija un augsta līmeņa 
vispārējas nozīmes mērķu aizsardzība, it 
īpaši patērētāju tiesību aizsardzība, kas ir 
svarīga, lai radītu savstarpēju uzticību starp 
dalībvalstīm;

patērētāju un pilsoņu intereses vienotā 
iekšēja tirgū, un, ja nepieciešams, ētikas 
kodeksu izveides veicināšana konkrētās 
jomās. Dalībvalstu likumdošanas sistēmu 
koordinācijai ir jānodrošina Eiropas Kopienā 
augsta līmeņa tiesiskā saskaņotība un augsta 
līmeņa vispārējas nozīmes mērķu 
aizsardzība, it īpaši patērētāju tiesību 
aizsardzība, kas ir svarīgi, lai radītu 
savstarpēju uzticību starp dalībvalstīm;

Pamatojums

Šajā gadījumā vienotā iekšējā tirgus uzdevums  ir novērst diskrimināciju starp pakalpojuma 
sniedzējiem, kas darbojas  dažādās Kopienas teritorijas vietās. Dalībvalstu tiesības uzlikt 
pakalpojumu sniedzējiem nosacījumus ar noteikumu, ka tie nav diskriminējoši un nekādā  ziņā 
nav pretrunā ar Līgumā noteiktajiem pienākumiem, ir svarīgs subsidiaritātes aspekts.

Grozījums Nr. 3
12.a) apsvērums (jauns)

12.a Ņemot vērā vispārējās ekonomiskās 
intereses pakalpojumu lielo nozīmi, kā arī 
to lomu sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanā, Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm, katrai atbilstīgi savām 
kompetencēm un Līgumā paredzētajā 
apjomā, ir jārūpējas, lai šādi pakalpojumi 
darbotos, balstoties uz tādiem principiem 
un nosacījumiem, kas ļauj tiem pildīt savu 
mērķi. Eiropas Savienības tiesību aktiem ir 
jādefinē šie principi un nosacījumi, 
neskarot dalībvalstu kompetenci, atbilstīgi 
Līgumam, lai šādus pakalpojumus varētu 
sniegt, pilnvarot un finansēt;

Pamatojums

Šis apsvērums, kura redakcija ir pielāgota Konstitucionālā līguma, par ko dalībvalstis vienojās 
2004. gada 18. jūnijā, III-6. pantam, ir jāpievieno, lai izskaidrotu, ka, lai gan godīga konkurence 
ir viens no Eiropas Savienības principiem, tā īstenošanas rezultātā nedrīkst ciest sociālā 
solidaritāte, vides un sabiedrības veselības aizsardzība, kā arī drošu un kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanas efektivitāte, kas vispārējās ekonomiskās intereses gadījumā nav tik cieši saistīta ar 
pakalpojumu saņēmēja maksātspēju.

Grozījums Nr. 4
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14. apsvērums

14.  Pakalpojuma jēdziens ietver sevī plašu, 
nepārtraukti mainīgu darbību spektru, tajā 
skaitā tādus uzņēmējdarbības pakalpojumus 
kā vadības konsultācijas, sertificēšanu un 
pārbaudi; ēku un telpu pārvaldīšanu, 
piemēram biroju uzturēšanu un apsardzi, 
reklāmas pakalpojumus, darbā pieņemšanas 
pakalpojumus, tajā skaitā darba biržas un 
tirdzniecības aģentu pakalpojumus. Šajā 
jēdzienā ietilpst arī pakalpojumi, ko sniedz 
gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
piemēram, juridiskās un finanšu 
konsultācijas, ar nekustamo īpašumu saistītie 
pakalpojumi, piemēram, nekustamo īpašumu 
aģentūras, celtniecība, tajā skaitā arī 
arhitektu pakalpojumi, transports, 
tirdzniecība, tirdzniecības izstāžu 
organizēšana, automašīnu noma, ceļojumu 
biroji un apsardzes pakalpojumi. Tas ietver 
arī pakalpojumus patērētājiem, piemēram, 
tūrisma jomā, tajā skaitā gida pakalpojumus, 
audiovizuālos pakalpojumus, pakalpojumus 
brīvā laika pavadīšanai, sporta centrus un 
izklaides parkus, medicīnas un veselības 
aprūpes pakalpojumus, kā arī pakalpojumus 
mājsaimniecībām, piemēram, palīdzības 
sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Šajās darbībās var ietilpt pakalpojumi, kur 
pakalpojumu sniedzējam un to saņēmējam 
jāatrodas tuvu vienam no otra, pakalpojumi, 
kuru sniegšanai vai saņemšanai ir jāpārvar 
zināms attālums, kā arī pakalpojumi, kurus 
var sniegt no attāluma, tajā skaitā ar 
interneta palīdzību. Jāņem vērā tas, ka 
Eiropas Kopienu Tiesa attiecībā uz Līguma 
49. un sekojošiem pantiem konsekventi 
uzskata, ka pakalpojumu jēdziens ietver 
jebkuru ekonomisku darbību, ko parasti 
sniedz par samaksu, arī tad, ja par 
pakalpojumu nav jāmaksā tiem, kas gūst no 
tā labumu, un neatkarīgi no finansiālās 
vienošanās par samaksu, ko saņem par 
pakalpojuma sniegšanu. Ikviens 
pakalpojums, ar ko pakalpojums sniedzējs 
piedalās ekonomiskajā darbībā, neatkarīgi 
no viņa tiesiskā statusa vai mērķiem, kā arī 
konkrētās darbības jomas, ir pakalpojums;

14.  Pakalpojuma jēdziens ietver sevī plašu, 
nepārtraukti mainīgu darbību spektru, tajā 
skaitā tādus uzņēmējdarbības pakalpojumus 
kā vadības konsultācijas, sertificēšanu un 
pārbaudi; ēku un telpu pārvaldīšanu, 
piemēram biroju uzturēšanu un apsardzi; 
reklāmas pakalpojumus; darbā pieņemšanas 
pakalpojumus, tajā skaitā darba biržas un 
tirdzniecības aģentu pakalpojumus. Šajā 
jēdzienā ietilpst arī pakalpojumi, ko sniedz 
gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
piemēram, juridiskās un finanšu 
konsultācijas, ar nekustamo īpašumu saistītie 
pakalpojumi, piemēram, nekustamo īpašumu 
aģentūras, celtniecība, tajā skaitā arī 
arhitektu pakalpojumi, transports, 
tirdzniecība, tirdzniecības izstāžu 
organizēšana, automašīnu noma, ceļojumu 
biroji un apsardzes pakalpojumi. Tas ietver 
arī pakalpojumus patērētājiem, piemēram, 
tūrisma jomā, tajā skaitā gida pakalpojumus, 
audiovizuālos pakalpojumus, pakalpojumus 
brīvā laika pavadīšanai, sporta centrus un 
izklaides parkus, medicīnas un veselības 
aprūpes pakalpojumus, kā arī pakalpojumus 
mājsaimniecībām, piemēram, palīdzības 
sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Šajās darbībās var ietilpt pakalpojumi, kur 
pakalpojumu sniedzējam un to saņēmējam 
jāatrodas tuvu vienam no otra; pakalpojumi, 
kuru sniegšanai vai saņemšanai ir jāpārvar 
zināms attālums, kā arī pakalpojumi, kurus 
var sniegt no attāluma, tajā skaitā ar 
interneta palīdzību. Jāņem vērā tas, ka 
Eiropas Kopienu Tiesa attiecībā uz Līguma 
49. un sekojošiem pantiem konsekventi 
uzskata, ka pakalpojumu jēdziens ietver 
jebkuru ekonomisku darbību, ko parasti 
sniedz par samaksu, arī tad, ja par 
pakalpojumu nav jāmaksā tiem, kas gūst no 
tā labumu, un neatkarīgi no finansiālās 
vienošanās par samaksu, ko saņem par 
pakalpojuma sniegšanu. Ikviens 
pakalpojums, ar ko pakalpojums sniedzējs 
piedalās ekonomiskajā darbībā, neatkarīgi 
no viņa tiesiskā statusa vai mērķiem, kā arī 
konkrētās darbības jomas, ir pakalpojums.
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Šajā direktīvā ir atzīts, ka ne visi šie 
pakalpojumi ir līdzvērtīgi vai vienlīdz 
svarīgi un ka gadījumos, kad pakalpojumi 
ir ārkārtīgi svarīgi cilvēku labklājībai, 
veselībai un apkārtējai videi, var pielietot 
principus un prioritātes, kas atšķiras no 
tiem, ko piemēro ne tik svarīgiem 
pakalpojumiem; 

Pamatojums

Attiecībā uz daudziem pakalpojumiem likumdevēju iestāžu galvenais uzdevums tirgus ekonomikā 
ir nodrošināt godīgu konkurenci. Vienotā Eiropas tirgū tas nozīmē arī aizsargāt uzņēmumu 
tiesību izveidot filiāles vai tirgoties dalībvalstī, kas nav to izcelsmes valsts. Tomēr attiecībā uz 
dažiem pakalpojumiem, īpaši tiem, kas saistīti ar veselības aprūpi, veselības aizsardzību, sociālo 
nodrošinājumu vai pasākumiem, kas var radīt draudus videi, likumdevēju iestāžu pienākums 
attiecībā pret pakalpojumu sniedzējiem kļūst mazāk svarīgs salīdzinājumā ar pienākumu pret 
pilsoni, patērētāju un mūsu planētas nākotni.

Grozījums Nr. 5
24. apsvērums

24. Lai vienkāršotu administratīvās 
formalitātes, nedrīkst uzspiest vispārējas 
formālas prasības kā, piemēram, apstiprinātu 
tulkojumu, izņemot gadījumus, kad tam par 
attaisnojumu kalpo būtisks, ar sabiedrības 
interesēm saistīts apstāklis, piemēram, 
darbinieku aizsardzība. Jānodrošina arī, lai 
pilnvarojums parasti ļauj piekļūt 
pakalpojumam vai sniegt to visā valsts 
teritorijā, izņemot gadījumus, kad 
nepieciešamību jaunam pilnvarojumam 
katras struktūrvienības, piemēram, katra 
jauna lielveikala, izveidei, pamato būtisks ar 
sabiebrības interesēm saistīts apstāklis, 
piemēram, pilsētvides aizsardzība;

24. Lai vienkāršotu administratīvās 
formalitātes, nedrīkst uzspiest vispārējas 
formālas prasības kā, piemēram, apstiprinātu 
tulkojumu, izņemot gadījumus, kad tam par 
attaisnojumu kalpo būtisks, ar sabiedrības 
interesēm saistīts apstāklis, piemēram, 
darbinieku, veselības vai vides aizsardzība.
Jānodrošina, lai pilnvarojums parasti ļautu 
piekļūt pakalpojumam vai sniegt to visā 
valsts teritorijā, izņemot gadījumus, kad 
nepieciešamību jaunam pilnvarojumam 
katras struktūrvienības, piemēram, katra 
jauna lielveikala, izveidei, pamato būtisks ar 
sabiebrības interesēm saistīts apstāklis;

Pamatojums

Līdzās darbinieku veselības aizsardzībai ir jāmin arī veselības un vides aizsardzība. Šīs trīs 
jomas kopā veido galvenos apsvērumus, kas vienlīdz jāņem vērā Kopienas mēģinājumos radīt 
apstākļus godīgai konkurencei vienotā tirgū. Grozījuma beigās minētais piemērs ir patvaļīgs un 
lieks, un to var uztvert kā ierobežojumu.
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Grozījums Nr. 6
27. apsvērums

27.  Iespēju piekļūt pakalpojuma darbībai 
var pakļaut prasībai saņemt kompetentu 
iestāžu izsniegtu atļauju tikai tādā gadījumā, 
ja šāds lēmums atbilst nediskriminācijas, 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principam. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka 
atļaujas izsniegšanas shēmas ir 
pieļaujamas tikai gadījumos, ja pēc 
darbības veiktās pārbaudes varētu izrādīties 
neefektīvas, jo nebūtu iespējams konstatēt 
trūkumus pakalpojumu sniegšanā pēc to 
saņemšanas, ņemot vērā risku un briesmas, 
ka rodas, ja netiek veikta iepriekšēja 
pārbaude. Tomēr šīs direktīvas attiecīgo 
noteikumu nevar izmantot, lai attaisnotu 
atļauju izsniegšanas sistēmas, ko aizliedz citi 
Kopienas instrumenti, piemēram, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
1999. gada13. decembra Direktīva 
Nr. 1999/93/EK par Kopienas shēmu 
elektroniskajiem parakstiem (OV L 13, 
19.01.2000., 12. lpp.) vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija 
Direktīva Nr. 2000/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību — OV L 178, 
17.07.2000., 1. lpp.). Savstarpējās 
izvērtēšanas process ļaus Kopienas līmenī 
noteikt tos darbības veidus, kuriem atļauju 
izsniegšanas shēmas ir jālikvidē;

27.  Iespēju piekļūt pakalpojuma darbībai 
var pakļaut prasībai saņemt kompetentu 
iestāžu izsniegtu atļauju ar nosacījumu, ka 
šāds lēmums atbilst nediskriminācijas, 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principam. Tomēr šo direktīvu nevar 
izmantot, lai attaisnotu atļauju izsniegšanas 
shēmas, ko aizliedz citi Kopienas 
instrumenti, piemēram, Eiropas Parlamenta 
un padomes 1999. gada13. decembra 
Direktīva Nr. 1999/93/EK par Kopienas 
shēmu elektroniskajiem parakstiem (OV L 
13, 19.01.2000., 12. lpp.) vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija 
Direktīva Nr. 2000/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par 
elektronisko tirdzniecību — OV L 178, 
17.07.2000., 1. lpp.). Savstarpējās 
izvērtēšanas process ļaus Kopienas līmenī 
noteikt tos darbības veidus, kuriem atļauju 
izsniegšanas shēmas ir jālikvidē;

Pamatojums

Ja noteikumi dalībvalstī, kurā tiek sniegts kāds pakalpojums, nav pretrunā ar Līgumu, tad ir 
saprātīgi dalībvalstij ļaut piemērot nosacījumus tās teritorijā veiktām saimnieciskajām 
darbībām. Šajā gadījumā vienotā iekšējā tirgus uzdevums  ir novērst diskrimināciju starp 
pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas  dažādās Kopienas teritorijas vietās. Dalībvalstīm ir 
tiesības uzstādīt pakalpojumu sniedzējiem nosacījumus, ja šie nosacījumi nav diskriminējoši un 
nekādā citā veidā nav pretrunā ar EK līgumā noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 7
28. apsvērums 
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28. Gadījumos, kad atļauju skaits kādai 
darbībai ir ierobežots vai nu dabas resursu 
ierobežotības vai tehniskas kapacitātes dēļ, 
kā tas var būt, piemēram, gadījumā ar 
analogo radiofrekvenču piešķiršanu vai 
hidroelektrostaciju izmantošanu, ir jāpieņem 
procedūra, kā no vairākiem iespējamajiem 
kandidātu izvēlēties labāko, lai ar atklātas 
sacensības palīdzību paaugstinātu 
patērētājiem pieejamo pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti un uzlabotu 
nosacījumus. Šādas procedūras uzdevums ir 
nodrošināt garantijas pārredzamībai un 
objektivitātei, un tās rezultātā izsniegtajās 
atļaujas nevar būt ar ļoti garu darbības laiku 
vai automātiski atjaunojamas, kā arī nedrīkst 
piešķirt jebkādas priekšrocības 
veiksmīgajam pakalpojumu sniedzējam. Šajā 
gadījumā izsniegtās atļaujas derīguma 
termiņam jābūt uz noteiktu laiku, tā lai brīvā 
konkurence tiktu ierobežota vienīgi tādā 
mērā, lai ļautu pakalpojuma sniedzējam 
kompensēt ieguldījuma izmaksas un no 
ieguldītā kapitāla gūt mērenu peļņu.
Gadījumi, kad izsniedzamo atļauju skaits ir 
ierobežots nevis dabisko resursu trūkuma vai 
tehniskās kapacitātes, bet citu iemeslu dēļ, 
jebkurā gadījumā tiek pakļauti citiem šīs 
direktīvas noteikumiem, kas ir veltīti atļauju 
izsniegšanas shēmām;

28. Gadījumos, kad atļauju skaits kādai 
darbībai ir ierobežots vai nu dabas resursu 
ierobežotības vai tehniskas kapacitātes dēļ, 
kā tas var būt, piemēram, gadījumā ar 
analogo radiofrekvenču piešķiršanu vai
hidroelektrostaciju izmantošanu, ir jāpieņem 
procedūra, kā no vairākiem iespējamajiem 
kandidātu izvēlēties labāko, lai ar atklātas 
sacensības palīdzību paaugstinātu 
patērētājiem pieejamo pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti un uzlabotu 
nosacījumus. Šādas procedūras, kura var 
ietvert gan tīri komerciālus kritērijus, gan 
nekomerciālus kritērijus, kas, cita starpā, ir 
veltīti arī sabiedrības veselības aizsardzībai 
un drošībai darba vietās, videi vai arī 
dalībvalstu kultūras matojuma 
saglabāšanai, uzdevums ir nodrošināt 
garantijas pārredzamībai un objektivitātei, 
un tās rezultātā izsniegtajās atļaujas nevar 
būt ar ļoti garu darbības laiku vai 
automātiski atjaunojamas, kā arī nedrīkst 
piešķirt jebkādas priekšrocības 
veiksmīgajam pakalpojumu sniedzējam. Šajā 
gadījumā izsniegtās atļaujas derīguma 
termiņam jābūt uz noteiktu laiku, tā lai brīvā 
konkurence tiktu ierobežota vienīgi tādā 
mērā, lai ļautu pakalpojuma sniedzējam 
kompensēt ieguldījuma izmaksas un no 
ieguldītā kapitāla gūt mērenu peļņu.
Gadījumi, kad izsniedzamo atļauju skaits ir 
ierobežots nevis dabisko resursu trūkuma vai 
tehniskās kapacitātes, bet citu iemeslu dēļ, 
jebkurā gadījumā tiek pakļauti citiem šīs 
direktīvas noteikumiem, kas ir veltīti atļauju 
izsniegšanas shēmām;

Pamatojums

Ja pakalpojumu piegādei var būt ietekme uz sabiedrības veselību, darbinieku veselību un 
drošību darba vietā, vidi, dalībvalsts kultūras mantojumu vai jebkādu citu svarīgu apsvērumu, 
kas nav pilnībā komerciāls, tad dalībvalstīm ir pamats  atlases procedūrā piemērot  
nekomerciālus kritērijus, ar nosacījumu, ka visos gadījumos tie ir nediskriminējoši un atbilst 
Līgumam.

Grozījums Nr. 8
29. apsvērums 
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29. Vissvarīgākie ar sabiedrības interesi 
saistītie iemesli, uz kuriem ir atsauces dažos 
šīs direktīvas saskaņošanas noteikumos, ir
tie, ko atzīst Eiropas Kopienu tiesa attiecībā 
uz Līguma 43. un 49.pantu, it īpaši 
patērētāju, pakalpojumu saņēmēju, 
darbinieku un pilsētvides aizsardzība.

Starp vissvarīgākajiem ar sabiedrības 
interesi saistītajiem iemesliem, uz kuriem ir 
atsauces dažos šīs direktīvas saskaņošanas 
noteikumos, ietilpst arī tie, ko atzīst Eiropas 
Kopienu tiesa attiecībā uz Līguma 43. un 
49.pantu, it īpaši patērētāju, pakalpojumu 
saņēmēju, darbinieku un pilsētvides 
aizsardzība, kā arī ekonomiski pakalpojumi, 
kuriem atbildīgā dalībvalsts vai Kopiena 
nosaka īpašas sabiedrisko pakalpojumu 
saistības atbilstīgi vispārējas nozīmes 
kritērijam,  pakalpojumi, kas var apdraudēt 
apkārtējo vidi, izglītības vai veselības 
aizsardzības un aprūpes pakalpojumi 
personām, kuras vecuma vai citu nespēju 
dēļ, vai arī tie ir bērni, nav spējīgas dzīvot 
neatkarīgi no citiem; 

Pamatojums

Komisijas dotā svarīgāko pakalpojumu definīcija ir pārāk šaura. 

Grozījums Nr. 9
34. apsvērums 

34. Starp ierobežojumiem, kas jāpārbauda, ir 
valsts tiesību normas, kuras paredz, ka tādas 
darbības kā laimes spēles, var veikt tikai 
īpaši pakalpojumu sniedzēji, pamatojot to 
nevis ar profesionālo kvalifikāciju, bet ar 
citiem kritērijiem. Tāpat pie prasībām, kas 
jāpārbauda, ir jāpieskaita arī “obligāti 
jāiekļauj” noteikumi, kas attiecas uz kabeļu 
operatoriem, jo, uzliekot starpnieku 
pakalpojumu sniedzējam par pienākumu 
nodrošināt pieeju atsevišķu pakalpojumu 
sniedzēju sniegtajiem konkrētajiem 
pakalpojumiem, tiek ietekmēta viņu izvēles 
brīvība, piekļuve programmām un iespēja 
izvēlēties pakalpojumu saņēmējus;

34. Starp ierobežojumiem, kas jāpārbauda, ir 
valsts tiesību normas, kuras paredz, ka 
zināmas darbības, var veikt tikai īpaši 
pakalpojumu sniedzēji, pamatojot to nevis ar 
profesionālo kvalifikāciju, bet ar citiem 
kritērijiem. Tāpat pie prasībām, kas 
jāpārbauda, ir jāpieskaita arī “obligāti 
jāiekļauj” noteikumi, kas attiecas uz kabeļu 
operatoriem, jo, uzliekot starpnieku 
pakalpojumu sniedzējam par pienākumu 
nodrošināt pieeju atsevišķu pakalpojumu 
sniedzēju sniegtajiem konkrētajiem 
pakalpojumiem, tiek ietekmēta viņu izvēles 
brīvība, piekļuve programmām un iespēja 
izvēlēties pakalpojumu saņēmējus;

Pamatojums

Pēc definīcijas, azartspēles saistītas ar sabiedrības veselību, sabiedrisko kārtību un morāli un 
tādējādi, izņemot ar tām saistītos pienākumus, kuri noteikti Līguma 152. pantā, tās ir pilnībā  
ārpus Kopienas iestāžu kompetences un to reglamentēšanai jāpaliek dalībvalstu pārziņā pēc to 
ieskatiem. Tāpēc nav pareizi tās minēt kā piemēru šajā apsvērumā.
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Grozījums Nr. 10
37. apsvērums

37. Lai nodrošinātu pakalpojumu brīvas 
aprites efektīvu īstenošanu un panāktu, ka 
pakalpojumu saņēmēji un to sniedzēji var 
gūt labumu un sniegt pakalpojumus visā 
Kopienas teritorijā, neskaties uz 
pastāvošajām valstu robežām, ir jāizstrādā 
princips, ka pakalpojumu sniedzējs ir 
pakļauts tikai tās valsts tiesību aktiem, kurā 
viņš ir izveidojis savu uzņēmumu. Šāds 
princips ir svarīgs, lai pakalpojumu 
sniedzējiem, it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ļautu ar pilnu tiesisko 
noteiktību izmantot starptautiskā tirgus 
piedāvātās iespējas. Tādējādi veicinot 
pakalpojumu brīvu apriti starp 
dalībvalstīm, šis princips kopīgi ar 
saskaņošanas un savstarpējās palīdzības 
pasākumiem dod pakalpojumu saņēmējiem 
arī iespēju piekļūt lielākam skaitam augstas 
kvalitātes pakalpojumu, ko sniedz citās 
dalībvalstīs. Šis princips jāpapildina ar 
palīdzības mehānismu, kas ļauj 
pakalpojumu saņēmējam saņemt 
informāciju, it īpaši par citu dalībvalstu 
tiesību normām, un jāveic noteikumu par 
pakalpojumu darbības pārredzamību 
saskaņošana;

Svītrots

Pamatojums

Izcelsmes valsts princips ir gan nesamērīgs, gan nelietojams un var tikai iedragāt pamatotas un 
samērīgas tiesiskās prasības, kas izstrādātas, lai aizsargātu sabiedrības veselību, apkārtējo vidi 
un citas sabiedrības interesēm svarīgas jomas. Tas ir arī pretrunā ar Līguma 43. panta 
nepārprotamo mērķi, kas nosaka, ka brīvība veikt uzņēmējdarbību ES ietver tiesības sākt un 
izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus “ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts likumi, kurā notiek šī 
uzņēmējdarbība.

Grozījums Nr. 11
38. apsvērums 

38. Vēl ir jānodrošina, lai pakalpojuma 
sniedzēja uzraudzību veiktu pakalpojumu 
izcelsmes vietā, tas ir, tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kurā pakalpojumu 

Svītrots
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sniedzējs ir dibinājis savu uzņēmumu. 
Izcelsmes valsts kompetentās iestādes 
vislabāk spēs nodrošināt iedarbīgu un 
ilgstošu pakalpojumu sniedzēja darbības 
pārraudzību un aizsargāt pakalpojumu 
saņēmējus ne tikai savā valstī, bet arī visā 
Kopienas teritorijā. Lai starp dalībvalstīm 
radītu savstarpēju uzticību pakalpojumu 
reglamentēšanas jomā, ir nepārprotami 
jānosaka, ka saskaņā ar Kopienas tiesību 
normām par pakalpojumu sniedzēju 
darbības uzraudzību neatkarīgi no 
pakalpojuma sniegšanas vietas ir atbildīga 
viņu izcelsmes dalībvalsts. Šīs direktīvas 
uzdevums nav noteikt tiesisko pakļautību, 
tā ir noteikta Padomes 2000. gada 
22. decembra Regulā Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās, kā arī 
citos Kopienas instrumentos, piemēram, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvā 
Nr. 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā;

Pamatojums

Nav pamata cerēt, ka citas dalībvalsts iestādes veiks rūpīgu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, 
ja attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī un ja var tikt skartas tās dalībvalsts 
ekonomiskās intereses, kurā pakalpojuma sniedzējs ir nodibinājis savu uzņēmumu. Šis svītrojums 
saskan arī ar 37. apsvēruma svītrojumu.

Grozījums Nr. 12
39. apsvērums 

39. Kā papildinājumu principam, ka spēkā  
jābūt izcelsmes valsts tiesību normām un ka 
par uzraudzību jāatbild izcelsmes valstij, ir 
jāizstrādā princips, ka dalībvalstis nedrīkst 
ierobežot pakalpojumus, ko sniedz no citas 
dalībvalsts;

Svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar izcelsmes valsts svītrojumu.
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Grozījums Nr. 13
40. apsvērums 

40. Jāparedz, ka no noteikuma par to, ka 
spēkā jābūt izcelsmes valsts tiesību 
normām, var novirzīties tikai tajās jomās, 
kas minētas vispārējās vai pagaidu atkāpēs.
Šīs atkāpes ir nepieciešamas, lai ņemtu 
vērā iekšēja tirgus integrācijas līmeni vai 
konkrētus Kopienas ar pakalpojumiem 
saistītus instrumentus, saskaņā ar kuriem 
uz pakalpojumu sniedzēju attiecas citas 
dalībvalsts nevis izcelsmes valsts tiesību 
normas. Turklāt izņēmuma kārtā 
atsevišķos gadījumos un atbilstīgi stingri 
noteiktai procedūrai un materiālajām 
tiesībām var pieņemt pasākumus pret kādu 
noteiktu pakalpojumu sniedzēju. Lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību, kas ir 
būtiska mazo un vidējo uzņēmumu 
iedrošināšanai sniegt pakalpojumus citās 
dalībvalstīs, šos izņēmumus jāaprobežo 
tikai ar to, kas ir noteikti nepieciešams. It 
īpaši izņēmumi varētu būt iespējami tikai 
tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar 
pakalpojumu drošību, medicīnas profesiju 
darbība vai sabiedriskās kārtības 
jautājumiem, piemēram, nepilngadīgo 
aizsardzība, un tādā apjomā, kādā nav 
saskaņoti dalībvalsts noteikumi šajā 
nozarē. Turklāt jebkāda brīvības sniegt 
pakalpojumus ierobežošana būtu 
pieļaujama tikai izņēmuma kārtā, ja tā ir 
saskaņā ar pamattiesībām, ko Eiropas 
Kopienu Tiesas tiesa konsekventi uzskata 
par Kopienas tiesiskā regulējuma tiesību 
pamatprincipu neatņemamu sastāvdaļu;

Svītrots

Pamatojums

Saskan ar atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 14
41. apsvērums 

41. Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs 
uz laiku pārceļas uz dalībvalsti, kas nav viņa 
izcelsmes valsts, šīs abām valstīm ir jāsniedz 

41. Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs 
uz laiku pārceļas uz dalībvalsti, kas nav viņa 
izcelsmes valsts, šīs abām valstīm ir jāsniedz 
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savstarpēja palīdzība, lai šī otrā valsts pēc 
izcelsmes valsts lūguma var kontrolēt, 
pārbaudīt un pieprasīt informāciju vai arī pēc 
pašas ierosmes kontrolēt, ja tā ir tikai 
kontrole par konkrētiem faktiem. Turklāt 
nosūtīto darbinieku gadījumā dalībvalstij, uz 
kuru šie darbinieki tika nosūtīti, ir jābūt 
iespējai vērsties pret pakalpojumu sniedzēju, 
kura uzņēmums ir dibināts citā dalībvalstī, 
lai nodrošinātu atbilstību Direktīvā 
Nr. 96/71/EK paredzētajiem nodarbinātības 
un darba apstākļiem;

savstarpēja palīdzība, lai šī otrā valsts pēc 
izcelsmes valsts lūguma var kontrolēt, 
pārbaudīt un pieprasīt informāciju vai arī pēc 
pašas ierosmes kontrolēt. Turklāt nosūtīto 
darbinieku gadījumā dalībvalstij, uz kuru šie 
darbinieki tika nosūtīti, ir jābūt iespējai 
vērsties pret pakalpojumu sniedzēju, kura 
uzņēmums ir dibināts citā dalībvalstī, lai 
nodrošinātu atbilstību Direktīvā 
Nr. 96/71/EK paredzētajiem nodarbinātības 
un darba apstākļiem;

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 15
42. apsvērums 

42. Ir lietderīgi paredzēt atkāpi no 
izcelsmes valsts principa gadījumā, ja 
dalībvalstī, uz kuru pakalpojumu sniedzējs 
ir pārcēlies, ir noteikts vispārējs aizliegums 
pakalpojumiem, ja šim aizliegumam par 
objektīvu pamatojumu kalpo ar sabiedrisko 
kārtību, valsts drošību vai veselības 
aizsardzību saistīti apsvērumi. Šo atkāpi ir 
jāattiecina tikai uz vispārējo aizliegumu un 
to nevajag attiecināt, piemēram, uz 
dalībvalstu programmām, kas, neaizliedzot 
kādu darbību kopumā, paredz, ka šo 
darbību veiks viens vai vairāki konkrēti 
operatori, vai arī kas aizliedz veikt šo 
darbību pirms nav saņemta atļauja. Tas, 
ka dalībvalsts atļauj kādu darbību, bet 
paredz tās veikšanu konkrētiem 
operatoriem, nozīmē, ka uz šo darbību 
vispārējais aizliegums neattiecas un to 
neuzskata par draudu sabiedriskajai 
kārtībai, valsts drošībai vai veselības 
aizsardzībai. Tādējādi šādas darbības 
izslēgšana no šīs direktīvas darbības jomas 
nebūtu attaisnojama;

Svītrots

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu. Dalībvalstīm jābūt 
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tiesībām uzraudzīt un kontrolēt visas savā jurisdikcijā esošās ekonomiskās darbības, ja tās to 
dara pilnībā ievērojot proporcionalitāti un no Līguma izrietošās saistības.

Grozījums Nr. 16
43. apsvērums 

43. Izcelsmes valsts principu nevajag 
attiecināt uz dalībvalsts, kurp pārcēlies 
pakalpojumu sniedzējs, īpašām prasībām, 
kuru pamatojums ir nesaraujami saistīts ar 
pakalpojuma sniegšanas vietas īpatnībām, 
un kuras ir jāievēro, lai uzturētu 
sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību 
vai vides aizsardzību. Tāda, piemēram, būtu 
nostāja gadījumā par atļauju aizņemt vai 
lietot lielceļu, prasībām saistībā ar 
sabiedrisku pasākumu organizēšanu vai 
drošību būvlaukumos.

Svītrots

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 17
45. apsvērums 

45. Fakts, ka no izcelsmes valsts principa 
izņem jautājumus par transportlīdzekļu 
reģistrāciju, kas iznomāti ES teritorijā 
ārpus dalībvalsts, kurā tos lieto, izriet no 
Eiropas Kopienu Tiesas pieņemtās prakses, 
ka dalībvalsts atbilstīgi samērīgiem 
apstākļiem var noteikt šādas saistības 
attiecībā uz transporta līdzekļiem, ko lieto 
tās teritorijā. Šis izņēmums neattiecas uz 
gadījuma rakstura vai īslaicīga nomu;

Svītrots

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 18
46. apsvērums 

46. Ir lietderīgi attiecināt izcelsmes valsts Svītrots
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principu uz patērētāju noslēgtajiem 
līgumiem par pakalpojumu piegādi tikai 
tādā apmērā, kādu Kopienas direktīvas 
paredz attiecībā uz pilnīgu saskaņošanu, jo 
šādos gadījumos patērētāju aizsardzības 
līmeņi ir līdzvērtīgi. Atkāpe no izcelsmes 
valsts principa saistībā ar pakalpojumu 
sniedzēja nelīgumisko atbildību par 
nelaimes gadījumu, kurā cietis cilvēks un 
kurš noticis pakalpojumu sniedzēja 
darbības dēļ dalībvalstī, kurp viņš uz laiku 
ir pārcēlies, attiecas uz fizisku vai 
materiālu kaitējumu, kas kādam cilvēkam 
nodarīts šā nelaimes gadījuma rezultātā;

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 19
47. apsvērums

47. Dalībvalstīm noteiktu iemeslu, 
piemēram, pakalpojumu drošības, dēļ 
izņēmuma kārtā un katrā gadījumā 
atsevišķi ir jādod iespēja veikt pasākumus, 
kas atkāpjas no izcelsmes valsts principa 
attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, kura 
uzņēmums ir dibināts citā dalībvalstī.
Šādus pasākumus ir iespējams veikt tikai 
tad, ja Kopienas līmenī nav veikta 
saskaņošana. Turklāt šāda iespēja nedod 
tiesības veikt ierobežojošus pasākumus 
jomā, kurās citas direktīvas liedz jebkādas 
atkāpes attiecībā uz pakalpojumu brīvu 
apriti, piemēram, Direktīva Nr. 1999/93/EK 
vai Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 20. novembra Direktīva Nr. 
98/84/EK par tiesisku aizsardzību 
pakalpojumiem, kas pamatojas uz 
ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to. Šāda 
iespēja nepieļauj arī citās direktīvās, 
piemēram, Padomes 1989. gada 3. oktobra 
Direktīvā Nr. 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un 
apraides noteikumu koordinēšanu, kas 
ietverti dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos paredzēto atkāpju 

Svītrots
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pagarināšanu, vai Direktīvā 
Nr. 2000/31/EK, paredzēto atkāpju 
paplašināšanu vai ierobežošanu;

Pamatojums

Saskan ar iepriekš minēto atsauces par izcelsmes valsts principa svītrojumu.

Grozījums Nr. 20
57. apsvērums

57. Dalībvalstu sociālā nodrošinājuma 
shēmu noteiktie izdevumi par veselības 
aprūpi, kas sniegta citā dalībvalstī, nevar būt 
zemāki par tiem, kas paredzēti šīs valsts 
sociālā nodrošinājuma shēmā par veselības 
aprūpi, ko nodrošina tās teritorijā. Kā 
Eiropas Kopienu Tiesa konsekventi norāda 
attiecībā uz pakalpojumu brīvu apriti, ja nav 
atļaujas, tad atlīdzībai par ārpusslimnīcas 
aprūpi atbilstīgi piederības dalībvalsts 
līmeņiem nebūtu būtiskas ietekmes uz tās 
sociālā nodrošinājuma sistēmas finansējumu.
Gadījumos, kad atļauja ir dota atbilstīgi 
Regulas (EEK) Nr. 1408/41 22. pantam, 
izdevumu noteikšanu veic saskaņā ar 
likmēm, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā šī 
veselības aprūpe tiek sniegta. Tomēr, ja 
apdrošinājuma līmenis ir zemāks par to, 
kāds pacientam pienāktos par līdzvērtīgu 
veselības aprūpi piederības dalībvalstī, šai 
valstij jāsedz atlikušie izdevumi, lai 
nodrošinātu to līmeni, kāds būtu jāpiemēro;

57. Dalībvalstu sociālā nodrošinājuma 
shēmu noteiktie izdevumi par veselības 
aprūpi, kas sniegta citā dalībvalstī, nevar būt 
zemāki par tiem, kas paredzēti šīs valsts 
sociālā nodrošinājuma shēmā par veselības 
aprūpi, ko nodrošina tās teritorijā, izņemot 
gadījumu, ja tiek pārsniegti pacienta 
faktiskie izdevumi. Kā Eiropas Kopienu 
Tiesa konsekventi norāda, attiecībā uz 
pakalpojumu brīvu apriti, ja nav atļaujas, tad 
atlīdzībai par ārpusslimnīcas aprūpi atbilstīgi 
uzņemšanas dalībvalsts līmeņiem nebūtu 
būtiskas ietekmes uz tās sociālā 
nodrošinājuma sistēmas finansējumu.
Gadījumos, kad atļauja ir dota atbilstīgi 
Regulas (EEK) Nr. 1408/41 22. pantam, 
izdevumu noteikšanu veic saskaņā ar 
likmēm, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā šī 
veselības aprūpe ir sniegta. Tomēr, ja 
apdrošinājuma līmenis ir zemāks par to, 
kāds pacientam pienāktos par līdzvērtīgu 
veselības aprūpi piederības dalībvalstī, šai 
valstij jāsedz atlikušie izdevumi, lai 
nodrošinātu to līmeni, kāds būtu jāpiemēro;

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ļautu pacientiem no valstīm, kurās izmaksas ir salīdzinoši augtas 
doties uz zemu izmaksu valstīm, lai ietaupītu izdevumus. Jādomā, ka tāds nav Komisijas nolūks.

Grozījums Nr. 21
64. apsvērums 

64. Ir jāizbeidz reglamentēto profesiju 
īstenotais komerciālās komunikācijas 

Svītrots
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pilnīgais aizliegums, nevis atceļot 
aizliegumus par komerciālās 
komunikācijas saturu, bet gan aizliegumus, 
kuri vispārējā veidā un kādai noteiktai 
profesijai liedz vienu vai vairākas 
komunikācijas formas, piemēram, 
aizliegumu vienam vai vairākiem 
noteiktiem plašsaziņas līdzekļiem ievietot 
jebkādu reklāmu. Attiecībā uz komerciālās 
saziņas saturu un metodēm ir jāmudina 
profesionāļi Kopienas līmenī veidot 
Kopienas tiesību normām atbilstošus ētikas 
kodeksus;

Pamatojums

Dažas dalībvalsti atsevišķu profesiju īstenoto komerciālās komunikācijas reglamentēšanu jau 
sen uzskata par nepieciešamu, jo tā sniedz papildu aizsardzību patērētāju tiesībām. kā arī ceļ šõ 
profesiju integritāti un prestižu. Apmērs, kādā tas skar katru attiecīgo dalībvalsti, ir atkarīgs no 
vairākiem faktoriem, tostarp dalībvalsts kultūras un tradīcijām. Nav pieņemams, ka Komisija 
cenšas panākt tik plašu savu pienākumu interpretāciju, lai tālāk attīstītu iekšējo tirgu, un tā sāk 
iejaukties jautājumos, kas ir tiešā dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 22
68. apsvērums 

68. Šī direktīva neierobežo jebkādus 
tiesiskos vai citus priekšlikumus patērētāju 
aizsardzības jomā;

68. Šī direktīva neierobežo jebkādu tiesisko 
vai citu priekšlikumu patērētāju, kā arī vides
aizsardzības, darbinieku veselības un 
drošības vai sabiedrības veselības jomā;

Pamatojums

Tāpat kā patērētāju aizsardzības gadījumā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai vienotā pakalpojumu tirgus 
attīstīšana nenotiktu uz šo apsvērumu rēķina.

Grozījums Nr. 23
1. pants

Šajā direktīvā ir doti vispārējie noteikumi, 
ka veicina pakalpojumu sniedzēju brīvības 
veikt uzņēmējdarbību īstenošanu un 
pakalpojumu brīvu apriti; 

Šajā direktīvā ir doti vispārējie noteikumi, 
ka veicina pakalpojumu sniedzēju brīvības 
veikt uzņēmējdarbību īstenošanu un 
pakalpojumu brīvu apriti. Tādējādi tas ir 
centiens dot ieguldījumu Līguma 2. pantā 
noteikto uzdevumu īstenošanā, tajā skaitā 
ekonomisko darbību ilgtspējīgas attīstības 
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veicināšanai, kuru rezultātā pieaug 
nodarbinātības līmenis un sociālā 
aizsardzība, un ievērojot nepieciešamību 
nodrošināt augstu aizsardzības līmeni un 
vides kvalitātes uzlabošanos;

Pamatojums

Svarīgi, lai, nosakot mērķus, kas galvenokārt ir pasākums pakalpojumu brīvas aprites 
nodrošināšanai, direktīvā ir iekļauts arī atgādinājums par Eiropas Kopienas plašākajiem 
mērķiem — mērķiem, kurus nevar pakļaut citu citam, piemēram, īstenojot liberalizācijas 
pasākumus, kas noteiktos apstākļos var būt nesamērīgi un kaitēt vides, sabiedrības veselības vai 
sociālajai aizsardzībai.

Grozījums Nr. 24
2.ca) pants (jauns)

ca) vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumi, ko atbildīgā dalībvalsts vai 
Kopiena pakļauj īpašu sabiedrisko 
pakalpojumu saistībām;

Pamatojums

Konstitucionālā līguma III–6. pantā teikts, ka “Eiropas Savienība un dalībvalstis, .. gādā, lai 
sniedzot minētos pakalpojumus, būtu ievēroti tādi —jo īpaši ekonomiski un finanšu — principi 
un nosacījumi, kas ļauj īstenot šos uzdevumus. Šo pakalpojumu nodrošināšanas, pasūtīšanas un 
finansēšanas principus un nosacījumu formulē Eiropas Savienības tiesību aktos, neskarot 
dalībvalstu kompetenci sniegt un finansēt šos pakalpojumus, kā arī panākt šo pakalpojumu 
izpildi atbilstīgi Konstitūcijai.” Ja vispārējas intereses pakalpojumus neizsvītro no šīs direktīvas 
noteikumiem, rastos šāds kaitējums.

Grozījums Nr. 25
2.cb) pants (jauns)

cb) vispārējas intereses sociālie 
pakalpojumi, ko atbildīgā dalībvalsts vai 
Kopiena pakļauj īpašiem sabiedrisko 
pakalpojumu noteikumiem, tajā skaitā, bet 
ne tikai veselības aprūpes pakalpojumi un 
aprūpe dzīves vietā personām, kuras 
vecuma vai citu nespēju dēļ, vai arī tie ir 
bērni, nav spējīgas dzīvot pilnībā 
neatkarīgi;
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Pamatojums

Baltajā grāmatā par vispārējās intereses pakalpojumiem [KOM (2004)374]teikts, ka 
“Sociālajiem vispārējas intereses pakalpojumiem ir īpaša loma kā sabiedrības Eiropas modeļa 
neatņemamai sastāvdaļai. Pamatojoties uz solidaritātes principu, vispārējas intereses sociālo un 
veselības pakalpojumu uzmanības centrā ir cilvēki un tie nodrošina, ka pilsoņi var pilnā mērā 
baudīt pamattiesības un augstu sociālās aizsardzības līmeni, un tie stiprina sociālo un teritoriālo 
kohēziju.” Šādu pakalpojumu iekļaušana šīs direktīvas noteikumos mazinātu to lomu.

Grozījums Nr. 26
2.cc) pants (jauns)

cc) pakalpojumi, kas var radīt bīstamību 
videi vai potenciālus draudus sabiedrības 
veselībai, un kuru sniegšanā tāpēc ir 
jāievēro vislielākā rūpība un kam 
nepieciešama rūpīga pārraudzība;

Pamatojums

Nav pamata cerēt, ka citas dalībvalsts iestādes veiks rūpīgu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, 
ja attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī un ja var tikt skartas tās dalībvalsts 
ekonomiskās intereses, kurā pakalpojuma sniedzējs ir dibinājis savu uzņēmumu. Attiecībā uz 
sabiedrības veselību nevajadzētu gaidīt, ka dalībvalsts šādi atteiksies no savās saistībām.

Grozījums Nr. 27
2.cd) pants (jauns)

cd) izglītības pakalpojumi, kuru izmaksu 
kopējo summu vai tās daļu maksā vai 
atlīdzina valsts vai cita dalībvalsts 
varasiestāde, kurā šo pakalpojumu sniedz;

Pamatojums

Izglītība ir nacionālās kultūras pamats un kā tāda, ar zināmiem rūpīgi atlasītiem un derīgiem 
izņēmumiem, kopumā ir atstāta dalībvalstu kompetencē. Valsts varas iestādes sniegts 
finansējums nozīmē kāda izglītības pakalpojuma sociāli derīgās funkcijas nepārprotamu 
atzīšanu, un šo kritēriju  mērķis ir izslēgt komerciālos pakalpojumus, kuri, lai gan tiem ir 
izglītojošs saturs, nav atzīti par šāda sabiedriska atbalsta vērtiem, piemēram, privāti valodu 
mācību centri vai IT apmācības pakalpojumi, kas domāti privātajam sektoram.

Grozījums Nr. 28
9. panta b) punkts
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b) atļauju shēmas nepieciešamībai par 
attaisnojumu kalpo būtisks, ar sabiedrības 
interesēm saistīts apstāklis;

b) atļauju shēmas nepieciešamībai par 
attaisnojumu kalpo būtisks, ar sabiedrības 
interesēm saistīts apstāklis. Šādā būtiskā 
apstāklī var ietilpt apsvērumi saistībā ar 
sabiedrības veselību, darbinieku vai 
pašnodarbināto personu veselību un 
drošību darba vietā, vides aizsardzību, 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
jebkādu sabiedriskās kārtības mērķa tālāku 
attīstību, kas nav pretrunā ar Līgumu;

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir pārāk neskaidrs un vispārināts,, kas pārāk daudzus jautājumus atstāj 
tiesu ziņā. Direktīva sniegs vadlīnijas un nekļūs ierobežojošāka, iekļaujot papildu sarakstu.

Grozījums Nr. 29
9. panta c) apakšpunkts

c) izvirzīto mērķi nevar sasniegt ar 
mazāk ierobežojošu pasākumu, it īpaši 
tāpēc, ka a posteriori pārbaudes veikšana 
notiktu par vēlu, lai tā būtu pilnībā 
efektīva.

c) izvirzīto mērķi nevar sasniegt ar mazāk 
ierobežojošu pasākumu.

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir pārāk ierobežojošs. Iemesli, kuri nav šeit minēti, var norādīt, ka 
mazāk ierobežojošs pasākums būtu neefektīvs.

Grozījums Nr. 30
12. panta 2.a) punkts (jauns)

2.a Neskarot 9. un 10. pantu, dalībvalstis, 
piemērojot kandidātu atlases procedūru, 
var ņemt vērā apsvērumus par sabiedrības 
veselības aizsardzību, darbinieku vai 
pašnodarbināto personu veselību un 
drošību darba vietā, vides aizsardzību, 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
jebkāda sabiedriskās kārtības mērķa, 
tālāku attīstību, kas nav pretrunā ar
Līgumu.
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Pamatojums

Ja pakalpojuma veikšana var izraisīt ietekmi uz sabiedrības veselības aizsardzību, darbinieku 
veselību un drošību darba vietā, vides aizsardzību, dalībvalsts kultūras mantojumu vai jebkādu 
citu svarīgu apsvērumu, kas nav pilnībā komerciāls, tad dalībvalstis var izmantot kandidātu 
atlases procedūrā nekomerciālus kritērijus, ar nosacījumu, ka tie vienmēr ir nediskriminējoši un 
saskaņā ar Līgumu.

Grozījums Nr. 31
13. panta 3. punkts

3. Atļaujas izsniegšanas procedūras un 
formalitātes sniedz ieinteresētajām pusēm 
garantiju, ka to pieteikumus izskatīs cik drīz 
iespējams, jebkurā gadījumā pieņemamā, 
noteiktā un iepriekš publicētā laika posmā.

3. Atļaujas izsniegšanas procedūras un 
formalitātes sniedz ieinteresētajām pusēm 
garantiju, ka to pieteikumus izskatīs cik drīz 
iespējams, jebkurā gadījumā pieņemamā, 
noteiktā un iepriekš publicētā laika posmā.
Laika posmam starp pieteikuma 
iesniegšanu un atļaujas izsniegšanu vai 
atteikšanu jābūt pietiekamam, lai visas 
puses, kas var ietekmēt lēmums, pienācīgi 
apspriestos savā starpā , ņemot vērā 
jebkādas saistības par sabiedrības veselības 
aizsardzību, darbinieku un pašnodarbināto 
personu veselību un drošību darba vietā, 
vides aizsardzību, kultūras mantojuma 
saglabāšanu un jebkāda sabiedriskās 
kārtības mērķa tālāku attīstību, kas nav 
pretrunā ar Līgumu.

Pamatojums

Pilsoņiem kā ieinteresētām personām vai organizētām pilsoniskām sabiedrībām ir tiesības paust 
savu viedokli institūcijām, ja pakalpojuma veikšanas atļaujas izsniegšana vai atteikšana var
izraisīt ietekmi uz sabiedrības veselības aizsardzību vai arodveselību, vides aizsardzību vai 
kultūras mantojumu, vai citu likumīgu politikas mērķu tālāku īstenošanu.

Grozījums Nr. 32
14. panta 5. punkts

5) katra pakalpojuma pieteikuma 
ekonomiskā pārbaude ar mērķi pierādīt 
atļaujas piešķiršanas ekonomisko 
nepieciešamību vai tirgus prasību vai 
novērtēt pakalpojuma pašreizējo vai 
iespējamo ekonomisko efektu, vai arī 
novērtēt pakalpojuma atbilstību saistībā ar 
kompetenta iestādes noteiktajiem 

Svītrots
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ekonomikas plānošanas mērķiem;

Pamatojums

Šis 14. pantā paredzētais stingrais aizliegums dalībvalstīm un to valsts iestādēm sabiedrības 
interešu vārdā noteikt un īstenot ekonomikas plānošanas mērķus, nav ne pamatots, ne arī 
noteikts Līgumā. Šādu darbību kaitējums, uzliekot nosacījumus, kuri patiesībā ir diskriminējoši 
vai kā citādi pretrunā ar Līgumu, jau efektīvi novērsts Līgumā. Tādējādi šajā pantā noteiktais 
aizliegums nav samērīgs.

Grozījums Nr. 33
16. panta 1. punkts

1) Dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzējam piemēro tikai pakalpojumu 
sniedzēja izcelsmes dalībvalsts 
likumdošanas aktus, kas attiecas uz 
attiecīgo jomu.

Svītrots

1. pants ietver dalībvalsts likumdošanas aktu 
noteikumus attiecībā uz piekļuvi 
pakalpojumam un pakalpojuma izpildi, jo 
īpaši prasības par pakalpojuma piegādātāja 
rīcību, pakalpojuma kvalitāti vai saturu, 
reklāmu, līgumus un pakalpojuma sniedzēja 
saistības.

Pamatojums

Dalībvalsts valsts iestādes var piemērot nosacījumus saimnieciskajām darbībām, kas tiek veiktas 
to kompetences ietvaros, ja likumdošanas akti dalībvalstī, kurā pakalpojums tiks sniegts, ir 
saskaņā ar Līgumu. Šajā gadījumā vienota iekšējā tirgus nolūks ir novērst diskrimināciju starp 
pakalpojuma sniedzējiem, kuri atrodas jebkurā vietā Kopienas teritorijā. Izcelsmes valsts 
princips nav samērīgs un nav piemērojams, tas var tikai ierobežot pamatotas un samērīgas 
tiesiskās prasības, kuru nolūks ir sabiedrības veselības aizsardzība, apkārtējās vides 
aizsardzība, kā arī citi sabiedrības interesēm svarīgi aspekti.

Grozījums Nr. 34
16. panta 2. punkts

2) Izcelsmes dalībvalsts ir atbildīga par 
pakalpojumu sniedzēja un tā sniegto 
pakalpojumu uzraudzību, tostarp par tā 
sniegtajiem pakalpojumiem citā dalībvalstī.

Svītrots
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Pamatojums

Nevar cerēt, ka citas dalībvalsts iestādes spēs efektīvi kontrolēt pakalpojuma sniedzējus 
gadījumos, kad attiecīgais pakalpojumu sniedz citā dalībvalstī un tiek skartas tās dalībvalsts 
intereses, kurā pakalpojuma sniedzējs ir dibinājis savu uzņēmumu.

Grozījums Nr. 35
16. panta 3. punkts

b) pienākums pakalpojuma sniedzējam 
sniegt deklarāciju vai paziņojumu 
dalībvalsts kompetentām iestādēm vai iegūt 
atļauju no tām, tostarp datu iekļaušanu 
reģistrā vai reģistrēties šīs valsts teritorijā 
izveidotajās profesionālajās struktūrās vai 
asociācijās;

Svītrots

Pamatojums

Šādu noteikumu, ko paredz atcelt ar šo  pantu, mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses Ja 
noteikumi tiek piemēroti arī pakalpojumu sniedzējiem, kuru uzņēmums dibināts pašas dalībvalsts 
teritorijā; tie ir nediskriminējoši un nav pretrunā ar Līgumu. Tādēļ šāds aizliegums nav 
samērīgs.

Grozījums Nr. 36
16. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 
ievērot dalībvalstu teritorijā pakalpojumu 
sniegšanai noteiktās prasības;

Svītrots

Pamatojums

Šādu noteikumu nolūks ir aizsargāt sabiedrības intereses. Ja noteikumi tiek piemēroti arī 
pakalpojumu sniedzējiem, kuru uzņēmums dibināts pašas dalībvalsts teritorijā; tie ir 
nediskriminējoši un nav pretrunā ar Līgumu. Tādēļ šāds aizliegums nav samērīgs.

Grozījums Nr. 37
16. panta 3. punkta g) apakšpunkts

g) pakalpojumu sniedzēja saistība par 
apliecinošu dokumentu, kuru izdevušas par 
attiecīgā pakalpojuma izpildi kompetentās 
iestādes;

Svītrots
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Pamatojums

Šādu noteikumu nolūks ir aizsargāt sabiedrības intereses. Nodrošinot, ka noteikumi ir saistoši 
arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodibināti pašas dalībvalsts teritorijā; tie ir nediskriminējoši 
un nav pretrunā ar Līgumu. Tādēļ šāds aizliegums nav samērīgs.

Grozījums Nr. 38
17. panta 4.a punkts (jauns)

4a) ekonomiski un sociāli svarīgi 
pakalpojumi, kuriem to vispārējas nozīmes 
dēļ atbildīgā dalībvalsts vai Kopiena nosaka 
īpašas sabiedrisko pakalpojumu saistības, 
pakalpojumi, kas var apdraudēt apkārtējo 
vidi, tostarp šie, bet ne tikai tie 
pakalpojumi, kuri veido kopumā vai daļu 
no projekta, kura īstenošanā nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstīgi 
Padomes Direktīvai Nr. 85/33/EEK, kas 
grozīta ar Padomes Direktīvu 
Nr. 97/11/EK, vai stratēģiskā vides 
novērtējuma (Kijevas) protokolam, 
izglītības vai veselības aizsardzības 
pakalpojumi personām, kuras vecuma vai 
slimību dēļ, vai bērni, nav spējīgas dzīvot 
pilnībā neatkarīgi.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj pakļaut tādus pakalpojumus lielākai kontrolei nekā būtu nepieciešams tajos 
gadījumos, kad pakalpojumu nevar citādi definēt, un tādējādi neattiecinot uz tiem izcelsmes 
valsts principu. Izcelsmes valsts principa piemērošana šajos gadījumos samazinās dalībvalstu 
tiesības rīkoties sabiedrībai nozīmīgu interešu vārdā. Līgumā jau ir iekļauts noteikums 
dalībvalstīm sabiedrības interesēs vai citu iemeslu dēļ nediskriminēt uzņēmumus, kuri nodibināti 
citās dalībvalstīs, Tādēļ šāds pasākums nav samērīgs.

Grozījums Nr. 39
19. panta 1. punkts

1. Atkāpjoties no 16. panta, un tikai 
izņēmuma apstākļos, dalībvalsts var 
attiecībā uz pakalpojuma sniedzēju, kas 
nodibināts citā dalībvalstī, veikt pasākumus, 
kuri saistīti ar: 

1. Atkāpjoties no 16. panta, ja nepieciešams 
aizstāvēt sabiedrības intereses, dalībvalsts 
var attiecībā uz pakalpojuma sniedzēju, kas 
nodibināts citā dalībvalstī, veikt pasākumus, 
kuri saistīti ar:

a) pakalpojumu drošību, tostarp saistībā ar a) pakalpojumu drošību, tostarp, bet ne 
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sabiedrības veselības aizsardzības 
aspektiem,

tikai, saistībā ar sabiedrības veselības 
aizsardzības aspektiem, apkārtējās vides 
aizsardzību, neaizsargāto grupu interesēm 
vai kultūras mantojuma saglabāšanu,

b) medicīnas profesiju darbību, b) medicīnas profesiju darbību,

c) sabiedriskās kārtības aizsardzību, jo īpaši 
nepilngadīgo aizsardzības aspektiem.

c) sabiedriskās kārtības aizsardzību, it īpaši, 
bet ne tikai, nepilngadīgo aizsardzības 
aspektiem.

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt tiesībām veikt pasākumus šajās jomās vienmēr, kad tiek skartas sabiedrības 
intereses un nevis tikai “izņēmuma apstākļos”. Šādu pasākumu veikšana ir galvenā valsts 
iestāžu funkcija un ir pilnīgi neatbilstoši noņemt tām šīs tiesības, kuras tās var izmantot, 
protams, veicot tikai Līgumā atļautos pasākumus.  

Grozījums Nr. 40
20. panta a) punkts

a) pienākums izņemt pakalpojuma 
sniegšanas atļauju vai iesniegt deklarāciju 
dalībvalsts kompetentās iestādēs;

a) pienākums izņemt pakalpojuma 
sniegšanas atļauju vai iesniegt deklarāciju 
dalībvalsts kompetentās iestādēs saistībā ar 
jebkuru jautājumu, kas jau minēti 
līdzvērtīgā pakalpjumu sniegšanas atļaujā, 
kuru izsniegušas citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes;

Pamatojums

Ja piemērotie noteikumi atbilst Līguma prasībām un gadījumos, kad citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes izsniegtā atļauja par attiecīgo pakalpojumu ir nepilnīga, ja tas atteicas uz 
atļaujas izsniegšanu, ir jāļauj dalībvalstij piešķirt vai atņemt atļauju saimniecisko darbību 
veikšanai tās teritorijā.

41. grozījums
20. panta b) punkts

b) nodokļu atlaižu vai finansiālās palīdzības 
dotāciju ierobežojumi tādēļ, ka pakalpojumu 
sniedzējs ir nodibināts citā dalībvalstī vai 
atrašanās vietas dēļ, kurā pakalpojums tiek 
sniegts;

b) nodokļu atlaižu vai finansiālās palīdzības 
dotāciju ierobežojumi tādēļ, ka pakalpojumu 
sniedzējs ir nodibināts citā dalībvalstī;
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Pamatojums

Dalībvalstīm ir pamats piemērot nodokļu atlaides vai finansiālo palīdzību, lai veicinātu vai 
ierobežotu dažas saimnieciskās darbības, piemēram, izcili skaistas dabas vai specifisku 
zinātnisku interešu teritorijā vai teritorijās, kurām nepieciešama attīstība un citur. Ja šīs 
darbības nav pretrunā ar Līgumu, tad tās var atzīt par vērtīgiem politikas instrumentiem.

Grozījums Nr. 42
23. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka to sociālā 
nodrošinājuma shēmas izdevumu atlīdzības
līmenis par citā dalībvalstī sniegtas 
veselības aprūpes izdevumiem nav zemāks 
par to, kas paredzēts sociālā nodrošinājuma 
shēmā par līdzvērtīgu veselības aprūpi savā 
teritorijā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka to sociālās 
nodrošinājuma shēma atmaksā citā 
dalībvalstī sniegtas veselības aprūpes 
faktiskos izdevumus līdz maksimālajai 
atmaksājamai summai par līdzvērtīgu 
veselības aprūpi savā teritorijā.

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ļaus pacientiem no valstīm, kurās izmaksas ir salīdzinoši augstas 
doties uz zemu izmaksu valstīm, lai ietaupītu izdevumus. Jādomā, ka tāds nav Komisijas nolūks.
Tas var arī radīt  pārāk liela sloga draudus nabadzīgāko dalībvalstu veselības apdrošināšanas 
sistēmām.

Grozījums Nr. 43
24. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Tomēr dalībvalsts, uz kuru darbinieks (-i) 
nosūtīts (-i), nevar nepiemērot 
pakalpojuma sniedzējam vai nosūtītam 
darbiniekam nevienu no 17. panta 
5. punktā minētajām prasībām:

Svītrots

a) saņemt pakalpojuma sniegšanas atļauju 
vai būt reģistrētam  attiecīgi kompetentās 
iestādēs vai atbilst jebkurai citai līdzvērtīgai 
prasībai,
b) iesniegt deklarāciju, izņemot 
deklarācijas attiecībā uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
96/71/EK pielikumā minētiem 
pakalpojumiem, kura ir spēkā līdz 
2008. gada 31. decembrim,
c) dalībvalsts, uz kuru darbinieks (-i) 
nosūtīts (-i), teritorijā jābūt pakalpojumu 
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sniedzēja pārstāvim,

d) veidot un uzglabāt nodarbinātības 
dokumentus dalībvalsts, uz kuru darbinieks 
(-i) nosūtīts (-i), teritorijā vai saskaņā ar tās 
teritorijā spēkā esošajiem noteikumiem;

Pamatojums

Ja piemērotie noteikumi atbilst prasībām Līgumā, ir pamats dalībvalstij ļaut piešķirt vai atņemt 
atļaujas saimniecisko darbību veikšanai tās teritorijā. Šajā gadījumā vienota iekšējā tirgus 
nolūks ir novērst diskrimināciju starp pakalpojuma sniedzējiem, kuri atrodas jebkurā vietā 
Kopienas teritorijā. Šāds pasākums nav samērojams ar šo mērķi.

Grozījums Nr. 44
24. panta 2. punkts 2. apakšpunkts

1. punktā minētos apstākļos izcelsmes 
dalībvalsts sniedz atbalstu dalībvalstij, uz 
kuru darbinieks (-i) nosūtīts (-i), lai 
nodrošinātu nodarbinātības un darba 
apstākļu atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 96/71/EK noteikumiem 
un pēc pašas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, 
uz kuru darbinieks (-i) nosūtīts (-i),
1. apakšpunktā minēto informāciju, ja 
izcelsmes dalībvalstij ir zināmi specifiski 
fakti, kas norāda par pakalpojumu sniedzēja 
iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz 
nodarbinātību un darba apstākļiem.

1. punktā minētos apstākļos izcelsmes 
dalībvalsts sniedz atbalstu dalībvalstij, uz 
kuru darbinieks (-i) nosūtīts (-i), lai 
nodrošinātu nodarbinātības un darba 
apstākļu atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 96/71/EK noteikumiem 
un pēc pašas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, 
uz kuru darbinieks (-i) nosūtīts (-i), ikvienu
specifisku faktu, kas norāda par 
pakalpojuma sniedzēja iespējamiem 
pārkāpumiem attiecībā uz nodarbinātību un 
darba apstākļiem.

Pamatojums

Ja piemērotie noteikumi atbilst prasībām Līgumā, ir pamats dalībvalstij ļaut piešķirt vai atņemt 
atļaujas saimniecisko darbību veikšanai tās teritorijā. Šajā gadījumā vienota iekšējā tirgus 
nolūks ir novērst diskrimināciju starp pakalpojuma sniedzējiem, kuri atrodas jebkurā vietā 
Kopienas teritorijā. Šāds pasākums nav samērojams ar šo mērķi.

Grozījums Nr. 45
26. panta 3. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Ja attiecīgais pakalpojums tiek sniegts 
plašai sabiedrībai, dalībvalstis nodrošina, 
lai informāciju par pakalpojumu sniedz 
tādā veidā un valodā, kas neprasa speciālas 
zināšanas par sniegto pakalpojumu un tā ir 
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saprotama ikvienam lasītpratējam. 

Pamatojums

Informācijai nav nozīmes, ja tā nav saprotama un patērētājiem ir tiesības  saņemt 
paskaidrojumus neskaidrību gadījumos

Grozījums Nr. 46
28. panta 2.a) punkts (jauns)

2. a Ja attiecīgais pakalpojums tiek 
piedāvāts plašai sabiedrībai, dalībvalsts, 
kurā pakalpojums tiek sniegts nodrošina, 
ka 1. pantā minētā informācija tiek sniegta 
tādā veidā un valodā, kas neprasa speciālas 
zināšanas par sniegto pakalpojumu un tā ir 
saprotama ikvienam lasītpratējam.

Pamatojums

Informācijai nav nozīmes, ja tā nav saprotama un patērētājiem ir tiesības informāciju saņemt 
nespeciālistam saprotamā valodā.

Grozījums Nr. 47
29. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis atceļ visus kopējos 
aizliegumus par reglamentēto profesiju 
komerciālo komunikāciju.

Svītrots

Pamatojums

Dažas dalībvalsti jau sen uzskata atsevišķu profesiju komerciālās komunikācijas ierobežojumus 
par nepieciešamiem, lai veicinātu patērētāju tiesību aizstāvēšanu kā arī pašu profesiju 
integritātei un prestižam. Apmērs, kādā tas skar katru attiecīgo dalībvalsti, ir atkarīgs no 
vairākiem faktoriem, tostarp valsts kultūras un tradīcijām. Nav pieņemama Komisijas cenšanās 
panākt tik plašu dalībvalstu atbildības interpretāciju iekšējā tirgus tālākai attīstībai, ka tā sāk 
iejaukties jautājumos, kas ir tiešā dalībvalstu kompetencē.

48. grozījums
29. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, lai reglamentēto 
profesiju komerciālā komunikācija atbilst 
profesionālās darbības noteikumiem saskaņā 
ar Kopienas tiesībām, kuras jo īpaši attiecas 

2. Dalībvalstis nodrošina, ja tām ir atļauts, 
ka reglamentēto profesiju komerciālā 
komunikācija atbilst profesionālās darbības 
noteikumiem saskaņā ar Kopienas tiesībām, 
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uz profesiju neatkarību, prestižu un 
integritāti kā arī uz dienesta noslēpumu 
atbilstoši katras profesijas specifikai.

kuras jo īpaši attiecas uz profesiju 
neatkarību, prestižu un integritāti kā arī uz 
dienesta noslēpumu atbilstoši katras 
profesijas specifikai.

Pamatojums

Dažas dalībvalstis atsevišķu profesiju komerciālās komunikācijas ierobežojumus jau sen uzskata  
par nepieciešamiem, lai veicinātu patērētāju tiesību aizstāvēšanu kā arī pašu profesiju 
integritātei un prestižam. Apmērs, kādā tas skar katru attiecīgo dalībvalsti, ir atkarīgs no 
vairākiem faktoriem, tostarp valsts kultūras un tradīcijām. Nav pieņemama Komisijas cenšanās 
panākt tik plašu dalībvalstu atbildības interpretāciju iekšējā tirgus tālākai attīstībai, ka tā sāk 
iejaukties jautājumos, kas ir tiešā dalībvalstu kompetencē.
</Amend>

Gozījums Nr. 49
31. panta 5.a) punkts (jauns)

5.a Brīvprātīga darbība, kas atļauta 
atbilstīgi šim pantam, nekādā veidā 
nedrīkst ierobežot dalībvalstu tiesības 
Līgumā atļautajā apjomā noteikt 
pakalpojumu obligātos standartus un 
noteikumus ar nosacījumu,, ka tie ir 
nediskriminējoši un samērīgi. Šādi 
obligātie standarti un noteikumi var ietvert, 
bet ne tikai, obligātus augstas kvalitātes 
kritērijus un ārstēšanas pamatnostādnes 
attiecībā uz veselības aizsardzības 
pakalpojumiem, kuri tiek sniegti 
dalībvalstu teritorijā, obligātus augtas 
kvalitātes kritērijus aprūpi dzīvesvietā 
personām, kas vecuma vai slimību dēļ, vai, 
ja tie ir bērni, nav spējīgas dzīvot 
neatkarīgi, un obligātus standartus un 
noteikumus sabiedrības interešu aizstāvībai 
vai jebkāda politikas mērķa īstenošanai 
saskaņā ar Līgumu.

Pamatojums

Ierosinātās brīvprātīgo darbību procedūras ir jo īpaši neatbilstošas veselības aizsardzības un 
iedzīvotāju aprūpes pakalpojumiem, un dalībvalstu tiesības kontrolēt šādu to teritorijā sniegto 
pakalpojumu kvalitāti nav apšaubāmas. Šīs direktīvas kontekstā nepieciešams ieviest papildu 
punktu, kas pievērstu tam uzmanību. Zemas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana 
var radīt veselības problēmas un izraisīt nāvi. Cilvēki, kuriem nepieciešama veselības aprūpe, 
bieži vien nav spējīgi aizstāvēt savas intereses un obligātu kvalitātes kritēriju trūkums var 
ievērojami samazināt cilvēku uzticību veselības aprūpes pakalpojumiem kopumā.
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Grozījums Nr. 50
35. panta 6.a) punkts (jauns)

6.a Šie noteikumi papildina un neierobežo 
dalībvalsts tiesības pārraudzīt un 
reglamentēt pakalpojumu veikšanu tās 
teritorijā saskaņā ar Līgumā un Kopienas 
tiesībās noteiktajām saistībām.

Pamatojums

Ja dalībvalsts likumdošanas akti, kurā pakalpojums tiek sniegts, ir saskaņā ar Līgumu, ir pamats 
dalībvalstij ļaut piemērot nosacījumus saimnieciskajām darbībām, kuras tiek veiktas tās 
teritorijā. Nevar cerēt, ka citas dalībvalsts iestādes spēs efektīvi uzraudzīt pakalpojumu 
sniedzējus, kad attiecīgo pakalpojumu sniedz citā dalībvalstī. Tomēr visvairāk šāda veida 
sadarbība noderētu kā efektīvas likumdošanas un pārraudzības papildinājums.

Grozījums Nr. 51
36. panta 1. punkts

1. Attiecībā uz 16. pantā izklāstītajiem 
jautājumiem par pakalpojuma sniedzēja 
pārvietošanos uz laiku uz kādu citu 
dalībvalsti, lai sniegtu pakalpojumu, bet 
nenodibinot uzņēmumu, šīs dalībvalsts 
kompetentās iestādes piedalās pakalpojumu 
sniedzēja uzraudzībā saskaņā ar 2. punktu.

1. Attiecībā uz 16. pantā izklāstītajiem 
jautājumiem par pakalpojuma sniedzēja 
pārvietošanos uz laiku uz kādu citu 
dalībvalsti, lai sniegtu pakalpojumu, bet 
nenodibinot uzņēmumu, šīs dalībvalsts 
kompetentās iestādes ir atbildīgas par 
pakalpojuma sniedzēja uzraudzību un 
izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes 
pilnībā sadarbojas pakalpojumu sniedzēja 
uzraudzībā saskaņā ar 2. punktu.

Pamatojums

Ja dalībvalsts likumdošanas akti, kurā pakalpojums tiek sniegts, ir saskaņā ar Līgumu, ir pamats 
dalībvalstij ļaut piemērot nosacījumus saimnieciskajām darbībām, kuras tiek veiktas tās 
teritorijā. Citas dalībvalsts iestādes nevarēs veikt pilnībā efektīvu pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, kad attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī. Tomēr visvairāk šāda veida 
sadarbība  noderētu kā efektīvas likumdošanas un pārraudzības papildinājums.

Grozījums Nr. 52
36. panta 2. punkts 2. apakšpunkts

2. Pēc izcelsmes dalībvalsts pieprasījuma, šī 
panta 1. punktā minētās citas dalībvalsts 
kompetentās iestādes veic visas 
nepieciešamās pārbaudes, inspekcijas un 

2. Šī panta 1. punktā minētās citas
dalībvalsts kompetentās iestādes veic visas 
nepieciešamās pārbaudes, inspekcijas un 
izpētes darbības, lai nodrošinātu efektīvu 
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izpētes darbības, lai nodrošinātu efektīvu 
pārraudzību no izcelsmes dalībvalsts puses.
Veicot šo darbu, kompetentās iestādes 
darbojas saskaņā ar savā dalībvalstī piešķirto 
pilnvaru apjomu.

pārraudzību. Veicot šo darbu, kompetentās 
iestādes darbojas saskaņā ar savā dalībvalstī 
piešķirto pilnvaru apjomu.

Pamatojums

Ja dalībvalsts likumdošanas akti, kurā pakalpojums tiek sniegts, ir saskaņā ar Līgumu, ir pamats 
dalībvalstij ļaut piemērot nosacījumus saimnieciskajām darbībām, kuras tiek veiktas tās 
teritorijā. Citas dalībvalsts iestādes nevarēs veikt pilnībā efektīvu pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, kad attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī. Izcelsmes valsts princips 
nav samērīgs un nav piemērojams, tas var tikai samazināt pamatotas un samērīgas tiesiskās 
prasības, kuru nolūks ir sabiedrības interešu aizstāvība. 

Grozījums Nr. 53
36. panta 2.a) punkts

a) tā ir tikai un vienīgi faktu konstatācija 
un nerada iemeslu jebkādiem pasākumiem 
pret pakalpojumu sniedzēju, kuram var 
piemērot 19. pantā minētos atsevišķos 
izņēmuma apstākļus;

Svītrots

Pamatojums

Ja dalībvalsts likumdošanas akti, kurā pakalpojums tiek sniegts, ir saskaņā ar Līgumu, ir pamats 
dalībvalstij ļaut piemērot nosacījumus saimnieciskajām darbībām, kuras tiek veiktas tās 
teritorijā. Citas dalībvalsts iestādes nevarēs veikt pilnībā efektīvu pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, kad attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī. Izcelsmes valsts princips 
nav samērīgs un nav piemērojams un var tikai samazināt pamatotas un samērīgas tiesiskās 
prasības, kuru nolūks ir sabiedrības interešu aizstāvība. 

Grozījums Nr. 54
37. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalsts paredz veikt pasākumu 
saskaņā ar 19. pantu, tad šī panta 2.–
6. punktā izklāstīto procedūru bez 
ierobežojumiem piemēro tiesvedības 
procesā.

1. Ja dalībvalsts paredz veikt pasākumu 
saskaņā ar 19. pantu, tad šī panta 2.–6. 
punktā izklāstīto procedūru bez 
ierobežojumiem piemēro dalībvalsts 
tiesībām veikt pasākumus tieši pret 
pakalpojumu sniedzēju vai tiesvedības 
procesā.
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Pamatojums

Citas dalībvalsts iestādes nevarēs veikt pilnībā efektīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, kad 
attiecīgais pakalpojums tiek sniegts citā dalībvalstī.  Izcelsmes valsts princips nav samērīgs un 
nav piemērojams un var tikai ierobežot pamatotas un samērīgas tiesiskās prasības, kuru nolūks 
ir sabiedrības veselības aizsardzība, apkārtējās vides aizsardzība un citi sabiedrības interesēm 
svarīgi aspekti.

Grozījums Nr. 55
39. panta 4.a) punkts (jauns)

4.a Šādi ētikas kodeksi neierobežo 
dalībvalstu pašreizējas tiesiskās prasības, 
kuras dalībvalsts piemēro pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šādas prasības ir saskaņā ar 
Līgumā noteiktajām dalībvalstu saistībām 
un pašreizējām Kopienas tiesību normām.

Pamatojums

Profesionālās ētikas kodeksi ir noderīgi tiesību aktu un pārraudzības dokumentu papildinājumi, 
bet nekad tos neaizvietos.

Grozījums Nr. 56
40. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) azartspēles, kuras saistītas ar derību 
slēgšanu un naudas likmēm, tostarp 
loterijas un derības, ņemot vērā Komisijas 
ziņojumu un ieinteresēto pušu plašas 
apspriedes; 

Svītrots

Pamatojums

Pēc definīcijas, azartspēles saistīta ar jautājumiem par sabiedrības veselības aizsardzību, 
sabiedrisko kārtību un sabiedrības morāli un tādējādi, izņemot ar tām saistītos pienākumus, kuri 
noteikti Līguma 152. pantā, tās ir pilnībā ārpus Kopienas iestāžu kompetences un to 
reglamentēšanai jāpaliek dalībvalstu pārziņā. Tāpēc nav pareizi minēt tās kā piemēru šajā 
apsvērumā .
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