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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje priklauso Lisabonos Europos Vadovų 
Tarybos inicijuotų ekonominių reformų procesui, kuriuo siekiama iki 2010 m. Europą paversti 
konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių ekonomika pasaulyje.

Šios direktyvos tikslas yra tikros vidaus paslaugų rinkos įgyvendinimas. Joje numatoma 
sukurti teisinę sistemą, kuri pašalintų kliūtis laisvai steigtis paslaugų teikėjams ir laisvam 
paslaugų judėjimui tarp valstybių narių.

Nors galime tik pritarti principui, kuriuo grindžiamas šis tekstas, ypač administraciniam 
supaprastinimui, įsteigiant specialų centrą paslaugų teikėjams, vis dėlto reikėtų priminti, kad 
Europos Sąjunga yra daugiau nei rinka, daugiau nei geografinė sąvoka, tai yra istorija ir 
kultūra, o kultūra nėra prekė.

Reikia atsižvelgti į kai kurių paslaugų specifiką, ypač kultūros ir garso bei vaizdo paslaugų, 
nes jos susijusios ir su ekonomika, ir su kultūra.
Šios paslaugos yra identiteto, vertybių skleidėjos, ir šiuo požiūriu negali būti vertinamos kaip 
vartojimo prekės ar kaip kitos rinkos paslaugos.

Atminkime, kad būtent valstybės narės yra atsakingos už kultūros sritį, o Europos Sąjunga 
šioje srityje turi tik papildomą kompetenciją. Subsidiarumo principas yra visos Bendrijos 
veiklos šioje srityje pagrindas.

Akivaizdu, kad pasiūlymas, apimantis tokius skirtingus sektorius kaip azartiniai lošimai ir 
garso bei vaizdo paslaugos, neišvengiamai kelia problemų ne tik įstatymų leidėjams ir viešajai 
nuomonei, bet ir skirtingų su tomis sritimis susijusių profesijų atstovams.

Per daugelį ekspertų ir profesionalų klausymų kilo papildomų klausimų dėl direktyvos 
taikymo į kuriuos nebuvo rasta atsakymų, ir dėl to imta nerimauti.  

Todėl verta patikslinti, kad pasiūlymas dėl direktyvos neapima nacionalinio švietimo srities ir 
valstybių narių kultūrai ir sportui skiriamos paramos.

Kultūrinė įvairovė ir žiniasklaidos priemonių pliuralizmas yra sudėtiniai Sąjungos pripažinto 
europietiško modelio elementai. Taigi kultūros ir garso bei vaizdo paslaugų įtraukimas į 
direktyvos taikymo sritį kelia pavojų Bendrijos ir valstybių narių įsipareigojimams išsaugoti 
šią įvairovę. Šios paslaugos padeda formuoti viešąją nuomonę ir kurti valstybių narių kultūrinį 
identitetą ir todėl pagrindžia nacionalinių sąlygų išsaugojimą.

Garso ir vaizdo paslaugos yra sektorinės prieigos objektas Bendrijos lygiu pagal direktyvą 
„Televizija be sienų“ (Direktyva 89/552, pakeista Direktyva 97/36/EB).
„Televizija be sienų“ direktyva jau atitinka Paslaugų direktyvoje iškeltus tikslus, nes ji 
užtikrina laisvą televizijos paslaugų teikimą vidaus rinkoje ir suteikia pirmenybę kilmės 
valstybės narės įstatymams paskirties valstybės narės įstatymų atžvilgiu. Kilmės šalies 
principas šioje direktyvoje taikomas tik tam tikroms susijusioms sritims ir kelia daug 
prieštaravimų (pvz., dėl galimybės valstybėms narėms nustatyti gamybos ir transliavimo 
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kvotas).

Žinoma, direktyva „Televizija be sienų“ neapima ir nekoordinuoja visko. Vis dėlto, 
pirmenybė turi būti aiškiai suteikta sektorinei prieigai, kuri labiausiai atitinka vaizdo ir garso 
technikos specialistų lūkesčius. Direktyvos „Televizija be sienų“ ir direktyvos dėl intelektinės 
nuosavybės teisių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam retransliavimui, peržiūra 
suteikia progą patikrinti, ar dar liko kliūčių vidaus rinkos vystymui vaizdo ir garso sektoriuje.

Dabartinė direktyvos dėl paslaugų versija neatitinka su kultūrine specifika susijusių 
reikalavimų ir joje nepakankamai atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją tais atvejais, 
kai Europos Sąjunga gali turėti tik papildomą kompetenciją.
Esant tokiems klausimams ir abejonėms, reikėtų prašyti pašalinti iš šios direktyvos taikymo 
srities vaizdo ir garso, o ypač televizijos, radijo, kino ir spaudos paslaugas. Šio pasiūlymo 
taikymas minėtoms paslaugoms reikštų grynos ekonominės logikos, kai rinkos reikalavimai 
svarbesni už žiniasklaidos pliuralizmo ir kultūros įvairovės principus, kuriuos Europos 
Sąjunga gina derybose UNESCO dėl Tarptautinės konvencijos dėl kultūros įvairovės, 
taikymą.
Šis tikslas taip pat yra keliamas ir pripažįstamas Sutartyje dėl Konstitucijos Europai.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Atsižvelgiant į specifines aplinkybes, 
susijusias su audiovizualiniu sektoriumi, 
pastarasis bus pašalintas iš šios direktyvos 
taikymo srities; tvarka, nustatyta būtent 
šiam sektoriui, pateikiama Direktyvoje 
89/552/EEB1. Glaudžiai susijusioms 
sritims, radijo paslaugoms ir visuomenės 
informavimo paslaugoms, kurioms 
taikomos Direktyvos 95/46/EB2 ir 
97/66/EB3, ši direktyva taip pat nebus 
taikoma. Persvarsčius Direktyvą 
89/552/EEB, šios paslaugos bus įtrauktos į 

  
1 JO C ... / Dar nepaskelbtas OL.
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jos taikymo sritį.
__________

1) 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 
89/552/EEB dėl kai kurių valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų 
nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų 
transliavimu, suderinimo (OL L 298, 1989 10 17, p. 
23), pakeista Europos Parlamento ir Tarybos (OL L 
202, 1997 7 30, p. 60) Direktyva 97/36/EB).

2) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos  
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

3) 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/66/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos telekomunikacijų 
sektoriuje (OL L 24, 1998 1 30, p. 1).

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Kadangi paslaugos yra ekonominio 
augimo varomoji jėga ir sudaro 70 proc.
BVP ir darbo vietų daugelyje valstybių 
narių, šis vidaus rinkos suskaidymas 
neigiamai veikia visą Europos ekonomiką, 
ypač smulkaus ir vidutinio verslo 
konkurencingumą, ir užkerta galimybę 
vartotojams turėti didesnį paslaugų už 
konkurencingas kainas pasirinkimą. Europos 
Parlamentas ir Taryba pabrėžė, kad teisinių 
kliūčių pašalinimas kuriant tikrą vidaus 
rinką yra prioritetas įgyvendinant Lisabonos 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą tikslą –
paversti Europos Sąjungą 
konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių 
ekonomika pasaulyje iki 2010 metų. Šių 
kliūčių pašalinimas yra neišvengiamas 
žingsnis siekiant atgaivinti Europos 
ekonomiką, ypač užimtumo ir investicijų 
atžvilgiu.

(3) Kadangi paslaugos yra ekonominio 
augimo varomoji jėga ir sudaro 70 proc.
BVP ir darbo vietų daugelyje valstybių 
narių, kultūros, švietimo ir žiniasklaidos 
sektoriai vertybių ir darbo vietų kūrimo 
požiūriu sudaro svarbią Europos socialinio 
modelio dalį ir jų savitumai turi būti 
išsaugoti.
Vidaus rinkos suskaidymas neigiamai veikia 
visą Europos ekonomiką, ypač smulkaus ir 
vidutinio verslo konkurencingumą, ir 
užkerta galimybę vartotojams turėti didesnį 
paslaugų pasirinkimą už konkurencingas 
kainas. Iššūkis nėra vien tik užtikrinti 
konkurencingas kainas, bet ir užtikrinti tai, 
kad šios kainos atitiktų aukštus 
europietiškus kokybės standartus, nes 
kitaip ekonominis dempingas sąlygotų 
socialinį ir kultūrinį dempingą.
Europos Parlamentas ir Taryba pabrėžė, kad 
teisinių kliūčių pašalinimas kuriant tikrą 
vidaus rinką yra prioritetas įgyvendinant 
Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 
nustatytą tikslą – paversti Europos Sąjungą 
konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių 
ekonomika pasaulyje iki 2010 metų. Šių 
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kliūčių pašalinimas yra neišvengiamas 
žingsnis siekiant atgaivinti Europos 
ekonomiką, ypač užimtumo ir investicijų 
atžvilgiu.

Justification
Il convient de rappeler l'importance des services liés à la culture, à l'éducation et aux médias.

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis

(6) Ši direktyva sukuria bendrą teisinę 
sistemą, prisidedančią prie didelės paslaugų 
įvairovės, atsižvelgiant į kiekvienos veiklos 
ar profesijos tipo ir jų reguliavimo sistemos 
ypatumus. Ši sistema remiasi dinamiška ir 
selektyvia prieiga, kurios esmė pirmiausia 
yra pašalinti barjerus, kurie galėtų trukdyti 
pradėti specifinių klausimų įvertinimo, 
konsultavimo ir papildomo suderinimo 
procesą, kuris leis laipsniškai ir koordinuotai 
modernizuoti paslaugų veiklos nacionalines 
reguliavimo sistemas, o tai yra būtina, norint 
įgyvendinti tikrą vidaus paslaugų rinką iki 
2010 metų. Reikia numatyti subalansuotą 
priemonių, susijusių su specialiu suderinimu, 
administraciniu bendradarbiavimu, kilmės 
šalies principu ir elgesio kodeksų tam tikrais 
klausimais skatinimu ir parengimu, derinį.

Šis nacionalinių teisės aktų suderinimas turi 
užtikrinti aukštą bendro intereso tikslų 
apsaugą, ypač vartotojų apsaugą, kuri yra 
būtina norint sukurti abipusį valstybių narių 
pasitikėjimą.

(6) Ši direktyva sukuria bendrą teisinę 
sistemą, prisidedančią prie didelės paslaugų 
įvairovės, atsižvelgiant į kiekvienos veiklos 
ar profesijos tipo ir jų reguliavimo sistemos 
ypatumus. Šiuo požiūriu kultūrinės 
paslaugos ir produktai nėra prekės ar 
vartojimo prekės kaip kitos, todėl, 
atsižvelgiant į dvigubą ekonominių ir 
kultūrinių prekių pobūdį, joms turi galioti 
ypatingos sąlygos, kadangi rinka negali 
visko sureguliuoti ir reikia užtikrinti 
išraiškos ir informacijos laisvę. Šios 
direktyvos sukurta bendra teisinė sistema
remiasi dinamiška ir selektyvia prieiga, 
kurios esmė pirmiausia yra pašalinti 
barjerus, kurie galėtų trukdyti pradėti 
specifinių klausimų įvertinimo, 
konsultavimo ir papildomo suderinimo 
procesą, kuris leis laipsniškai ir koordinuotai 
modernizuoti paslaugų veiklos nacionalines 
reguliavimo sistemas, o tai yra būtina, norint 
įgyvendinti tikrą vidaus paslaugų rinką 2010 
metais. Reikia numatyti subalansuotą 
priemonių, susijusių su specialiu suderinimu, 
administraciniu bendradarbiavimu, kilmės 
šalies principu ir elgesio kodeksų tam tikrais 
klausimais skatinimu ir parengimu, derinį.
Šis nacionalinių teisės aktų suderinimas turi 
užtikrinti aukštą bendro intereso tikslų 
apsaugą, ypač vartotojų apsaugą, kuri yra 
būtina norint sukurti abipusį valstybių narių 
pasitikėjimą.
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Justification
Le Parlement européen a souligné récemment dans sa Résolution du 17 janvier 2004, relative 
à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle, cette spécificité des services 
culturels.

Pakeitimas 4
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Ši direktyva nedaro poveikio Europos 
Bendrijos pozicijai derybose dėl prekybos 
paslaugomis tarptautinėse organizacijose, 
ypač GATS sistemoje.

Justification
Même si l'on exclut le secteur audiovisuel du champ d'application de la directive à l'examen, 
cela ne devrait avoir aucun impact sur la position de l'UE dans les négociations AGCS en 
cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel.

Pakeitimas 5
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Ši direktyva netaikoma valstybių narių 
teikiamai tiesioginei ar netiesioginei 
paramai, visų pirma, kinui, dramos 
menams, spaudai ir mėgėjiškam sportui.

Justification
Cet amendement précise et clarifie le champ d'application de la directive.

Pakeitimas 6
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

12a. Iš šios direktyvos taikymo srities 
reikėtų pašalinti vaizdo ir garso paslaugas, 
ypač televizijos paslaugas, nepriklausomai 
nuo perdavimo būdo, kaip nustatyta 1989 
m. spalio 3 d. Tarybos direktyvoje dėl 
televizijos be sienų 89/552/EEB1 ir iš dalies 
pakeistoje Direktyvoje 97/ 36/EB, radijo, 
kino ir spaudos paslaugoms taip pat 
neturėtų būti taikomi šios direktyvos 
reikalavimai. Iš tiesų šios paslaugos 
vaidina esminį vaidmenį formuojant 
Europos kultūrinį identitiškumą ir viešąją 
nuomonę. Be to, siekiant išsaugoti ir remti 
kultūrinę įvairovę ir pliuralizmą reikia 
imtis ypatingų priemonių ir atsižvelgti į 
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specifines regionines ir nacionalines 
situacijas. Vykdydama savo veiklą Bendrija 
taip pat atsižvelgia į kultūrinius aspektus, 
kaip numatyta Europos Bendrijos steigimo 
sutartyje, t. y., gerbia ir skatina kultūrų 
įvairovę. Laikantis subsidiarumo principo 
ir konkurencijos taisyklių, remiant vaizdo ir 
garso paslaugas, reikia atsižvelgti į 
kultūrinės ir socialinės prigimties svarbą, 
dėl kurios šios direktyvos nuostatų 
taikymas tampa neadekvačiu.
__________________
1 OL L 298, 1989 10 17 d., 23 p. Direktyva, pakeista 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB 
(OL L 202, 1997 07 30 d., 60 p.)

Justification
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services 
audiovisuels et des services de presse  du champ d'application de la directive.

Pakeitimas 7
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Iš šios direktyvos taikymo srities taip 
pat reiktų pašalinti lošimo veiklą, į kurią 
įeina sumų statymas, įskaitant loterijas ir 
lažybas.

Justification
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des jeux 
d'argent qui impliquent des mises, y compris les loteries et les paris, du champ d'application 
de la directive à l'examen. Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement 
réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les 
prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu 
au sport.

Pakeitimas 8
13 konstatuojamoji dalis

(13) Paslaugų veikla jau yra svarbus 
Bendrijos teisyno objektas, ypač kai 
kalbama apie reglamentuotas profesijas, 
pašto paslaugas, televizijos transliacijas, 
informacinės visuomenės paslaugas, taip pat 
apie paslaugas, susijusias su kelionėmis, 
atostogomis ir kompleksinių paslaugų 
tinklais. Be to, paslaugų veikla reguliuojama 

(13) Paslaugų veikla jau yra svarbus 
Bendrijos teisyno objektas, ypač kai 
kalbama apie reglamentuotas profesijas, 
pašto paslaugas, informacinės visuomenės 
paslaugas, taip pat apie paslaugas, susijusias 
su kelionėmis, atostogomis ir kompleksinių 
paslaugų tinklais. Be to, paslaugų veikla 
reguliuojama kitomis priemonėmis , kurios 
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kitomis priemonėmis, kurios nėra specialiai 
skirtos tam tikroms paslaugoms, tokioms 
kaip susijusioms su vartotojų apsauga. Ši 
direktyva skirta Bendrijos teisynui papildyti.
Jeigu kuriai nors paslaugų veiklai jau yra 
taikomos viena ar kelios Bendrijos 
priemonės, ši direktyva ir šios priemonės 
taikomos drauge, vienos numatytais 
reikalavimais papildant kitų numatytus 
reikalavimus. Reikėtų numatyti išlygas ir 
kitas reikalingas nuostatas, kad būtų išvengta 
nesuderinamumo, ir užtikrinti darnumą su 
šiomis Bendrijos priemonėmis.

nėra specialiai skirtos tam tikroms 
paslaugoms, tokioms kaip susijusioms su 
vartotojų apsauga. Ši direktyva skirta 
Bendrijos teisynui papildyti. Jeigu kuriai 
nors paslaugų veiklai jau yra taikomos viena 
ar kelios Bendrijos priemonės, ši direktyva ir 
šios priemonės taikomos drauge, vienos 
numatytais reikalavimais papildant kitų 
numatytus reikalavimus. Reikėtų numatyti 
išlygas ir kitas reikalingas nuostatas, kad 
būtų išvengta nesuderinamumo ir užtikrinti, 
kad ši direktyva nepažeistų nė vienos 
esamos priemonės ir neatimtų iš Bendrijos 
gebėjimo jas peržiūrėti ir keisti jų taikymo 
sritį ar Bendrijos suderinimo lygį.

Justification
La radiodiffusion télévisuelle faisant déjà l’objet d’un acquis communautaire, il est 
nécessaire dans ce domaine de donner la priorité à l’approche sectorielle. Il est important 
aussi de clarifier que cette directive n'affecte ni les directives et réglementations existantes ni 
les modifications qui pourraient leur être apportées dans le futur.

Pakeitimas 9
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Ši direktyva neprieštarauja ir nedaro 
poveikio jokioms Direktyvos 89/552/EEB 
nuostatoms, ypač jos apibrėžimui, kad 
transliuotojas turi būti įsisteigęs valstybėje 
narėje; ji ir toliau visiškai taikoma. Be to, ši 
direktyva neužkerta kelio galimam 
Direktyvos 89/552/EEB persvarstymui 
ateityje.

Justification
Il convient de préciser le rapport entre les dispositions de la directive à l'examen et le droit 
communautaire en vigueur à l'effet d'établir clairement que, s'agissant de la liberté 
d'établissement, la directive 89/552/CEE renferme également les dispositions applicables en 
la matière et que la directive sur les services ne s'applique pas à titre complémentaire.

Pakeitimas 10
14 konstatuojamoji dalis

(14) „Paslaugos“ sąvoka apima labai įvairias 
ir nuolat besivystančias veiklos sritis, tarp 
kurių yra paslaugos įmonėms, tokios kaip 
vadybos konsultacijos, atestacija ir 
testavimas, paslaugų valdymas, įskaitant 

(14) „Paslaugos“ sąvoka apima labai įvairias
ir nuolat besivystančias veiklos sritis, tarp 
kurių yra paslaugos įmonėms, tokios kaip 
vadybos konsultacijos, atestacija ir 
testavimas, paslaugų valdymas, įskaitant 
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biurų priežiūrą ir saugumą, reklama, 
įdarbinimo paslaugos, įskaitant įdarbinimo 
tarpininkų agentūras ir prekybos agentų 
paslaugos. „Paslaugos“ sąvoka taip pat 
apima paslaugas, teikiamas įmonėms ir 
vartotojams, tokias kaip: teisinių ar 
fiskalinių konsultacijų, susijusias su 
nekilnojamuoju turtu, tokias kaip
nekilnojamojo turto agentūrų, agentūrų, 
susijusių su statyba, taip pat ir architektų, 
transporto, platinimo, mugių organizavimo, 
automobilių nuomos, kelionių agentūrų ir 
saugos tarnybų. „Paslaugos“ sąvoka taip pat 
apima paslaugas vartotojams, tokias kaip:
turizmo srities, taip pat ir turistų gidų, 
audiovizualines, laisvalaikio, sporto centrų
ir atrakcionų parkų; paslaugas, susijusias su 
sveikatos priežiūra ir sveikata, arba 
paslaugas į namus, tokias kaip pagyvenusių 
žmonių priežiūra. Ši veikla gali apimti 
paslaugas, reikalaujančias, kad jų tiekėjas ir 
gavėjas būtų arti vienas kito, taip pat 
paslaugas, pakeičiančias gavėjo ir tiekėjo 
vietą, ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos 
per atstumą, įskaitant internetą.

biurų priežiūrą ir saugumą, reklama, 
įdarbinimo paslaugos, įskaitant įdarbinimo 
tarpininkų agentūras ir prekybos agentų 
paslaugos. „Paslaugos“ sąvoka taip pat 
apima paslaugas, teikiamas įmonėms ir 
vartotojams, tokias kaip: teisinių ar 
fiskalinių konsultacijų, susijusias su 
nekilnojamuoju turtu, tokias kaip 
nekilnojamojo turto agentūrų, agentūrų, 
susijusių su statyba, taip pat ir architektų, 
transporto, platinimo, mugių organizavimo, 
automobilių nuomos, kelionių agentūrų ir 
saugos tarnybų. „Paslaugos“ sąvoka taip pat 
apima paslaugas vartotojams, tokias kaip:
turizmo srities, taip pat ir turistų gidų, 
laisvalaikio ir atrakcionų parkų; paslaugas, 
susijusias su sveikatos priežiūra ir sveikata, 
arba paslaugas į namus, tokias kaip 
pagyvenusių žmonių priežiūra. Ši veikla gali 
apimti paslaugas, reikalaujančias, kad jų 
tiekėjas ir gavėjas būtų arti vienas kito, taip 
pat paslaugas, pakeičiančias gavėjo ir tiekėjo 
vietą, ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos 
per atstumą, įskaitant internetą.

Justification
Il convient de préciser ce que la Commission entend par "centres sportifs" et, de toute façon, 
d'exclure les secteurs sportifs dont les associations poursuivent des objectifs d'intérêt général, 
en jouant un rôle social et éducatif dans la société, comme défini également par le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, dont l'article III-282 dispose que "l'Union 
contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses 
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et 
éducative".

Pakeitimas 11
16 konstatuojamoji dalis

(16) Atlyginimo charakteristikos trūksta 
veikloje, kurią valstybė kaip savo misiją be 
ekonominės naudos vykdo socialinėje, 
kultūros, švietimo ir teisminėje srityse.
Šioms veiklos rūšims negalioja 50 sutarties 
straipsnyje numatyta nuostata ir jos 
nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

(16) Atlyginimo charakteristikos trūksta 
veikloje, kurią valstybė kaip savo misiją be 
ekonominės naudos vykdo socialinėje, 
kultūros ir švietimo – kursai, kaip 
privalomojo mokslo dalis, valstybinėse ir 
privačiose mokslo įstaigose – ir teisminėje 
srityse. Šioms veiklos rūšims negalioja 50 
sutarties straipsnyje numatyta nuostata ir jos 
nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.
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Justification
La Cour a estimé que ne constituent pas des services les cours dispensés dans le cadre du 
système d’éducation nationale. Elle a ajouté que « la nature de cette activité n’est pas 
affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines 
redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de 
fonctionnement du système » (Affaires Humble et Wirth: C-263/86 et C-109/92).

Pakeitimas 12
28 konstatuojamoji dalis

(28) Tais atvejais, kai konkrečiai veiklai 
išduodamų leidimų skaičius yra ribojamas 
dėl gamtos išteklių ar techninių galimybių 
stygiaus, pavyzdžiui, analoginio radijo 
dažniams suteikti arba hidroelektrinės 
infrastruktūrai eksploatuoti, turi būti 
numatyta daugybės potencialių kandidatų 
atrankos procedūra, siekiant, kad būtų 
vykdoma laisvos konkurencijos sąlygomis 
vartotojams siūlomų paslaugų kokybė ir 
sąlygos. Reikia, kad tokia procedūra 
užtikrintų skaidrumą ir lygybę, kad tokiu 
būdu išduotas leidimas nebūtų per ilgo 
galiojimo, nebūtų automatiškai atnaujinamas 
ir nenumatytų jokių privalumų jį turinčiam 
paslaugos teikėjui. Tiksliau sakant, išduoto 
leidimo galiojimas turi būti nustatytas taip, 
kad nedraustų ir neribotų laisvos 
konkurencijos labiau nei yra būtina, kad 
būtų užtikrintas investicijų susigrąžinimas ir 
tinkamas investuotų lėšų atsipirkimas. Kai 
leidimų skaičius ribojamas dėl kitų 
priežasčių nei gamtos išteklių ar techninių 
galimybių stygiaus, tokie atvejai turi būti 
reglamentuojami kitų šioje direktyvoje 
numatytų nuostatų dėl leidimų tvarkos.

(28) Tais atvejais, kai konkrečiai veiklai 
išduodamų leidimų skaičius yra ribojamas 
dėl gamtos išteklių ar techninių galimybių 
stygiaus, pavyzdžiui, hidroelektrinės 
infrastruktūrai eksploatuoti, turi būti 
numatyta daugybės potencialių kandidatų 
atrankos procedūra, siekiant, kad būtų 
vykdoma laisvos konkurencijos sąlygomis 
vartotojams siūlomų paslaugų kokybė ir 
sąlygos. Reikia, kad tokia procedūra 
užtikrintų skaidrumą ir lygybę, kad tokiu 
būdu išduotas leidimas nebūtų per ilgo 
galiojimo, nebūtų automatiškai atnaujinamas 
ir nenumatytų jokių privalumų jį turinčiam 
paslaugos teikėjui. Tiksliau sakant, išduoto 
leidimo galiojimas turi būti nustatytas taip, 
kad nedraustų ir neribotų laisvos 
konkurencijos labiau, nei yra būtina, kad 
būtų užtikrintas investicijų susigrąžinimas ir 
tinkamas investuotų lėšų atsipirkimas. Kai 
leidimų skaičius ribojamas dėl kitų 
priežasčių nei gamtos išteklių ar techninių 
galimybių stygiaus, tokie atvejai turi būti 
reglamentuojami kitų šioje direktyvoje 
numatytų nuostatų dėl leidimų tvarkos.

Justification

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article2 visant à l’exclusion des services 
audiovisuels du champ d’application de la directive.Pakeitimas 13

34 konstatuojamoji dalis

(34) Tarp suvaržymų, kuriuos reikia 
išnagrinėti, yra nacionaliniai režimai, kurie 
dėl kitų nei profesinės kvalifikacijos 
priežasčių atskiriems paslaugų teikėjams 

(34) Tarp suvaržymų, kuriuos reikia 
išnagrinėti, yra nacionaliniai režimai, kurie 
dėl kitų nei profesinės kvalifikacijos 
priežasčių atskiriems paslaugų teikėjams 



PE 353.526v04-00 12/17 AD\565137LT.doc

LT

leidžia tokias veiklos rūšis kaip azartiniai 
lošimai. Taip pat turi būti išnagrinėti tokie 
reikalavimai kaip režimai, numatantys 
įpareigojimą transliuoti („must carry“), 
taikomą kabeliniams operatoriams, kurie, 
įvesdami tarpiniam paslaugos teikėjui 
įpareigojimą teikti kai kurias atskirų 
teikėjų paslaugas, daro įtaką jo laisvam 
pasirinkimui, transliuojamų programų 
prieigos galimybėms ir galutinių gavėjų 
pasirinkimui.

leidžia tokias veiklos rūšis kaip azartiniai 
lošimai.

Justification

Les règles de « must carry » font déjà l’objet de la directive 2002/22 CE (Service universel). 
Dans la mesure où ces règles servent à protéger la diversité culturelle ou le pluralisme des 
médias, elles ne devraient pas être affectées par la présente directive.

Pakeitimas 14
43a konstatuojamoji dalis (nauja)

(43a) Kilmės šalies principas neturėtų būti 
taikomas universitetinio mokymo srityje, 
nes tai būtų nenaudinga šaliai, kurioje 
buvo duoti visi su tuo susiję nurodymai 
valstybių narių kompetencijai 
priklausančioje srityje.

Justification
Il faut garantir la qualité de l'enseignement universitaire et veiller à ce que le pays d'accueil
ait la possibilité de s'assurer que le prestataire de services respecte ou non les lois de son 
pays d'origine, étant donné que ce dernier ne sera guère encouragé à effectuer ces contrôles 
et éprouvera des difficultés évidentes à les effectuer.

Pakeitimas 15
47 konstatuojamoji dalis

(47) Būtina suteikti valstybėms narėms 
galimybę išskirtiniais atskirais atvejais dėl 
tam tikrų priežasčių, pvz., paslaugų teikimo 
saugos, imtis priemonių nukrypstant nuo 
kilmės šalies principo kitoje valstybėje 
narėje įsikūrusio paslaugos tiekėjo atžvilgiu.
Tokių priemonių galima būtų imtis tik tuo 
atveju, jeigu tuo klausimu nebūtų Bendrijos 
lygiu suderintų nuostatų. Be to, ši galimybė 

(47) Būtina suteikti valstybėms narėms 
galimybę išskirtiniais atskirais atvejais dėl 
tam tikrų priežasčių, pvz., paslaugų teikimo 
saugos, imtis priemonių nukrypstant nuo 
kilmės šalies principo kitoje valstybėje 
narėje įsikūrusio paslaugos tiekėjo atžvilgiu.
Tokių priemonių galima būtų imtis tik tuo 
atveju, jeigu tuo klausimu nebūtų Bendrijos 
lygiu suderintų nuostatų. Be to, ši galimybė 
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neleidžia imtis ribojančių priemonių srityse, 
kuriose kitos direktyvos draužia taikyti bet 
kokias nukrypti leidžiančių nuostatų dėl 
laisvo prekių judėjimo, tokios kaip 
Direktyva 1999/93/EB ar 1998 m. lapkričio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva dėl sąlygine prieiga grindžiamų 
paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų 
teisinės apsaugos 98/84/EB, nei išplėsti ar 
apriboti  nukrypti leidžiančias nuostatas, 
numatytas kitose direktyvose, tokiose kaip 
1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 
89/552/EEB, skirta suderinti kai kurias 
valstybių narių teisines, reglamentines ir 
administracines nuostatas, susijusias su 
televizijos transliavimo veiklos vykdymu, 
arba Direktyva 2000/31/EB.

neleidžia imtis ribojančių priemonių srityse, 
kuriose kitos direktyvos draudžia taikyti bet 
kokias nukrypti leidžiančias nuostatas dėl 
laisvo prekių judėjimo, tokios kaip 
Direktyva 1999/93/EB ar 1998 m. lapkričio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva dėl sąlygine prieiga grindžiamų 
paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų 
teisinės apsaugos 98/84/EB, nei išplėsti ar 
apriboti nukrypti leidžiančias nuostatas, 
numatytas kitose direktyvose, tokiose kaip 
Direktyva 2000/31/EB.

Justification
Il n'y a pas de raison de freiner par principe toute évolution sectorielle éventuelle par 
référence à un principe général qui ne tient pas compte de la spécificité des services 
audiovisuels.

Pakeitimas 16
72 konstatuojamoji dalis

(72) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, ypač jos 8, 15, 21 ir 47 
straipsniuose.

(72) Šioje direktyvoje saugomos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, pripažintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ypač jos 8, 15, 21, 22 ir 47 
straipsniuose.

Justification

L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: "L'Union 
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique"

Pakeitimas 17
1 straipsnis

Šia direktyva nustatomos bendros nuostatos, 
paslaugų teikėjams suteikiančios steigimosi 
laisvės ir palengvinančios laisvą paslaugų 
judėjimą.

Šia direktyva nustatomos bendros nuostatos, 
paslaugų teikėjams suteikiančios steigimosi 
laisvės ir palengvinančios laisvą paslaugų 
judėjimą.

Ši direktyva nesusijusi nei su bendro 
ekonominio intereso paslaugų, skirtų 
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įstaigoms, kurios vadovaujasi viešąja arba 
privačiąja teise, liberalizavimu, nei su 
paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų 
privatizavimu
Ši direktyva nesusijusi nei su paslaugų 
monopolių panaikinimu, nei su valstybių 
narių, kurioms taikomos tokios 
konkurencijos taisyklės, teikiama pagalba.

Justification
Clarification du champ d'application.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Ši direktyva nedaro įtakos priemonėms, 
skirtoms skatinti kultūrinę ir kalbinę 
įvairovę ir užtikrinti pliuralizmo apsaugą, 
kurių pagal Bendrijos teisę buvo imtasi 
Bendrijos ar atskirų valstybių lygiu.

Justification
Cet amendement est nécessaire pour respecter les compétences des États membres en matière 
de politique culturelle et audiovisuelle. Il garantit d’autre part la cohérence avec des 
dispositions similaires  présentes dans l'article 1, paragraphe 6, de la directive 2003/31/CE 
(directive sur le commerce électronique) et dans l’article 1, paragraphe 3, de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre sur les réseaux et services de communications).

Pakeitimas 19
2 straipsnio 2 dalies b punkto a papunktis (naujas)

ba. garso ir vaizdo paslaugos, 
nepriklausomai nuo jų gamybos, platinimo 
ir perdavimo būdo, įskaitant garsinę 
transliaciją, filmų ir kultūros paslaugas, 
intelektinės nuosavyvės teises prižiūrinčių 
visuomenės organizacijų paslaugas ir 
leidybos bei popierinės ir elektroninės 
spaudos spausdinimo ir platinimo 
paslaugas;

Justification
Les services audiovisuels font déjà l'objet d'une approche spécifique au niveau 
communautaire à travers la directive Télévision sans frontières. La directive Services 
pourrait avoir des conséquences graves sur les réglementations nationales, notamment sur les 
obligations en matière de contenu, les règles s'appliquant à la propriété et à la concentration 
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des médias, les exigences concernant l'octroi des licences, les règles relatives au "must 
carry"et les réglementations relatives à la chronologie des médias. Cet assujettissement des 
services audiovisuels et culturels au régime général de la directive  serait contraire au 
principe de subsidiarité et aux positions défendues dans le cadre des négociations en cours à 
l'UNESCO.

Pakeitimas 20
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

ba) Lošimo veikla, į kurią įeina sumų 
statymas, įskaitant loterijas ir lažybas;

Justification
Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que 
ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les 
recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Pakeitimas 21
3 straipsnio 2 papunktis

Šios direktyvos taikymas netrukdo kitų 
Bendrijos dokumentų nuostatų, susijusių su 
jų reglamentuojamomis paslaugomis, 
taikymui.

Šios direktyvos taikymas nepažeidžia kitų 
Bendrijos dokumentų nuostatų, susijusių su 
jų reglamentuojamomis paslaugomis, 
taikymo. Kilus prieštaravimui tarp sektorių 
reglamentuojančių Bendrijos dokumentų, 
pirmenybė teikiama pastarajam.

Justification
La formule « n’exclut pas » utilisée par la commission n’est pas suffisante pour assurer la 
primauté sur la présente directive d’autres instruments communautaires importants tels que 
la directive Télévision sans frontières ou la directive sur les qualifications professionnelles.

Pakeitimas 22
17 straipsnio 7 a punktas (naujas)

7a) aukštasis mokslas;

Justification
En appliquant le principe du pays d'origine, le pays récepteur d'un centre universitaire 
n'aurait aucun contrôle sur les études universitaires fournies dans son propre pays dans un 
domaine qui relève des compétences nationales. En plus, les droits des étudiants doivent être 
protégés car une fois immatriculés, il serait pour eux extrêmement difficile de changer de 
"prestataire de services", dans un cas de manque de qualité.
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Pakeitimas 23
18 straipsnio 1 b punktas

b) lošimo veikla, į kurią įeina piniginių 
sumų statymas sėkmės žaidimuose, 
įskaitant loterijas ir lažybas;

išbraukta

Justification
Conformément à l'article 2, les jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris, doivent être exclus du champ d'application de la 
directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Pakeitimas 24
40 straipsnio 1 dalies b punktas

b) lošimo veikla, į kurią įeina piniginių 
sumų statymas sėkmės žaidimuose, 
įskaitant loterijas ir lažybas, pateikus 
ataskaitą Komisijai ir konsultuojantis su 
suinteresuotais asmenimis;

išbraukta

Justification
Conformément à l'article 2, les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les 
loteries et les transactions portant sur des loteries, doivent être exclues du champ 
d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces 
activités à l'article 40, paragraphe 1, point b).
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