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TRUMPAS PAGRINDIMAS

The Service sector in the Community today accounts for almost 70% of GDP and the vast 
majority of work places. At the same time, it is a sector with a huge growth potential also 
attaining the goals of the Lisbon agenda. It is therefore regrettable that now, a full decade 
after the envisaged completion of the internal market, we are far from completing a single 
European market for services. Service providers often find their access to markets in other 
Member States blocked by complex and often incomprehensible formalities, duplication of 
requirements and disproportionate national restrictions. Innovative companies – and 
particularly SMEs – are limited in their expansion possibilities. And consumers on their part 
suffer from high prices and a lack of real choice.

Creating an Internal Market for Services is about enhancing flexibility in the economy, 
fostering competitiveness, and creating welfare and jobs.

While some sectors of the service industries (telecommunications, audiovisual & financial 
services, etc) are already covered by specific Directives, the remaining ones are both so 
diverse and so dynamic in their nature that they cannot be specifically defined. Hence the 
choice of a framework Directive as legal instrument is a good one. However, the 
heterogeneity and the resulting broadness of scope of the proposed framework Directive also 
creates some problems of definition, of unclarity as regards the scope, of unintended side-
effects to minor sectors, and of the inevitable needs for special provisions and exceptions to 
the rules. In the interest of good lawmaking as well as the functioning of the proposed 
Directive, it is important that these definitions and delimitations are made as clear as possible.

The proposal builds on the “country of origin”- principle whereby a product (or in this case: a 
service) provided lawfully in one Member State shall not be subject to restrictions of another 
Member State to the extent that this would lead to an unjustified trade barrier. This principle 
is crucial to the functioning of the internal market and should therefore be clearly defined by 
the directive, which is currently not the case. The principle should not be devalued by 
derogations despite the broad scope of the proposal. Needless to say, this requires effective 
administrative co-operation between Member State authorities in order to ensure effective 
supervision and consumer protection. At the same time excessive burdens on service 
providers must be avoided. The Community has already taken many steps to facilitate 
administrative co-operation across borders and reduce the bulk of “red tape” (i.e. through the 
promotion of e-Government services), and the proposal contains additional initiatives aimed 
at making administration simpler and more efficient. All these initiatives are welcomed by 
your draftsman. However, more could be done by introducing harmonised European forms for 
attestations and certificates as well as EU-wide databases containing information on 
established service providers, enabling authorities to have, via e-Government services, a 
better control.

No Member State can be forced under this Directive to liberalise or privatise additional public 
services.

Although this is the case, misunderstandings have arisen about the impact of liberalisation on 
workers’ rights and on sensitive sectors such as health-related services. It could therefore be 
of some value to clarify what the proposed measure is not and does not do.
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Your draftsman proposes a clause specifying that "the directive does not affect measures 
taken at community or national level, in order to promote cultural and linguistic diversity and 
to ensure the defence of pluralism "

Firstly, the proposed Directive does not reduce workers’ rights or otherwise facilitate “social 
dumping”. Any posting of workers to another Member State must respect that Member State’s 
employment conditions including minimum wages, working hours, and holiday rules.

Secondly, the proposed Directive does not prevent the recipient Member State from defining 
and enforcing relevant national standards. It could still carry out spot checks and demand all 
relevant information from the company which has posted workers there or from the relevant 
authorities in the country of origin. After all, the all-embracing approach with regards to 
clearly defined exceptions by the European Court of Justice is welcomed by your draftsman.
It is a precondition for the completion of the Single Market.

Finally, we assume that the "Country of Origin Principle" will apply for the authorisation 
procedures of a service in the recipient countries but that the control of the modalities under 
which a service is provided will still be governed by the laws of the recipient countries.

In order to make this approach applicable to all member states and to all sectors, one possible 
approach could be the phasing in of the country of origin principle in certain sensitive issues 
with clearly fixed deadlines in order to allow that mechanisms of administrative cooperation 
are solidly established.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 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) Konkurencinga paslaugų rinka yra 
nepaprastai svarbi, siekiant pagerinti 
ekonominio augimo ir užimtumo kokybę 
ES. Šiuo metu daugelis vidaus rinkoje 
nustatytų kliūčių neleidžia įvairioms 
paslaugų teikimo įmonėms, ypač MVĮ, 
plėtoti verslo už savo valstybės ribų ir 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



AD\565442LT.doc 5/31 PE 350.237v02-00

LT

visokeriopai pasinaudoti vidaus rinkos 
teikiama nauda. Tai kenkia bendram ne tik 
ES paslaugų teikėjų, bet ir gamybos 
sektoriaus, kuris vis labiau priklauso nuo 
aukštos kokybės paslaugų, 
konkurencingumui.
Be to, Europos vartotojai rinkoje be 
diskriminacijos, kurioje valstybės narės 
privalėtų panaikinti apribojimus dėl 
tarpvalstybinių paslaugų naudojimo, ir 
būtų sustiprintas reikalavimas laikytis 
skaidrumo principo bei paslaugų teikėjams 
teikti informaciją, galėtų naudotis geresnės 
kokybės paslaugomis už mažesnę kainą, 
neprarasdami savo, kaip paslaugų 
naudotojų, teisių.

Pakeitimas 2

7 konstatuojamoji dalis

(7) Būtina pripažinti profesinių organizacijų 
ir asociacijų vaidmenų svarbą, reguliuojant 
paslaugų veiklą ir profesinių taisyklių plėtrą.

(7) Būtina pripažinti profesinių organizacijų 
ir asociacijų vaidmenų svarbą, reguliuojant 
paslaugų veiklą ir profesinių taisyklių plėtrą, 
bet šie vaidmenys neturi sudaryti jokių 
kliūčių didinti konkurenciją tarp didesnio 
ūkio subjektų skaičiaus.

Justification

It is important to stress that the basic aim of the directive is to increase competition, even if 
special circumstances are recognised.

Pakeitimas 3

7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Ši direktyva netaikoma visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugoms finansuoti 
ir valstybių narių paramos programoms, in 
particular in the health and social fields 
and in the audiovisual and culture sector, 
which are, numatytos konkurencijos 
taisyklėse, kurios nustatytos Sutarties VI 
antraštinės dalies 1 skyriuje.
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Pakeitimas 4

7b konstatuojamoji dalis (nauja)

(7b) Konkurencingumo siekiančioje 
Europoje atsiranda poreikis sudaryti 
galimybes mokytis visą gyvenimą 
privačiame sektoriuje ir panaikinti kliūtis 
to siekti.

Justification

In order to achieve the objectives of the Lisbon Strategy, a strong boost needs to be given to 
lifelong learning for professionals.

Pakeitimas 5

7c konstatuojamoji dalis (nauja)

(7c) Kalbant apie visuotinės svarbos 
paslaugas ši direktyva apima tik visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas, tai yra 
paslaugas, kurios susijusios su ekonomine 
veikla. Be to, būtinos visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugos, pavyzdžiui, 
transporto srityje, yra išskiriamos iš šios 
direktyvos taikymo srities. Ši direktyva 
nepažeidžia valstybių narių laisvės 
apibrėžti, suderinus su Bendrijos teise, to, 
ką jos vadina visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugomis, nustatyti, kaip šios 
paslaugos turėtų būti organizuojamos ir 
finansuojamos, ir nustatyti specifines 
prievoles, kurioms jos turi paklusti. Ši 
direktyva nenagrinėja Komisijos Baltosios 
knygos dėl visuotinės svarbos paslaugų 
pratęsimo.

Justification

This directive does not apply to public services.

Pakeitimas 7
12 konstatuojamoji dalis



AD\565442LT.doc 7/31 PE 350.237v02-00

LT

12) Kadangi transporto paslaugoms jau 
taikomos įvairios Bendrijos šiai sričiai 
numatytos priemonės, jos turi būti išbrauktos 
iš šios Direktyvos taikymo srities, kadangi 
šias paslaugas reglamentuoja pagal 
Sutarties 71 straipsnį ir 80 straipsnio 2 dalį 
sukurtos kitos Bendrijos priemonės. Tačiau 
ši direktyva taikoma paslaugoms, kurių 
nereglamentuoja specialios su transportu 
susijusios priemonės, pavyzdžiui,
pervežamų grynųjų pinigų arba palaikų 
pervežimo atvejais.

12) Kadangi transporto paslaugoms jau 
taikomos įvairios Bendrijos šiai sričiai 
numatytos priemonės, jos turi būti išbrauktos 
iš šios Direktyvos taikymo srities. Tačiau 
kadangi buvo nustatyta kai kurių šios 
srities problemų vidaus rinkoje, ši direktyva 
taikoma pervežamų grynųjų pinigų ir
palaikų pervežimo atvejais.

Pagrindimas

It should be clear what kinds of transport are excluded from the scope of the Directive. Simply 
stating “to the extent that they are governed by other Community instruments” is less than 
accurate. Since the Commission does not wish to include the transport sector as a whole, it is 
more logical to exclude it as a whole. Otherwise this sector will be governed by unnecessarily 
complex rules with transport under 3.5 tons falling under the application of the current 
Directive and transport over 3.5 tons falling under other Community rules, which again could 
lead to unfair competition.

Pakeitimas 7

13 konstatuojamoji dalis

(13) Jau egzistuoja didelis Bendrijos teisės 
kiekis, skirtas paslaugų veiklai, ypač dėl 
reglamentuojamų profesijų, pašto paslaugų, 
televizijos transliavimo, informacinių 
visuomenės paslaugų ir paslaugų, susijusių 
su kelionėmis, atostogomis ir ekskursijų 
organizavimu. Paslaugų veiklą taip pat 
apima kitos priemonės, kurios nenagrinėja 
konkrečių paslaugų kategorijų, pavyzdžiui, 
susijusių su vartotojų apsauga. Ši direktyva 
remiasi ir todėl papildo Bendrijos teisyną 
acquis. Jei paslaugos veiklą jau apima viena 
ar daugiau Bendrijos priemonių, jai yra 
taikoma ir ši direktyva, ir tos priemonės, 
nustatytos viename priede šalia kitų, jau 
nustatytų. Atitinkamai turi būti nustatytos 
tinkamos nuostatos, įskaitant leidžiančias 
nukrypti nuostatas, norint išvengti 
nesuderinamumų ir užtikrinti visų tų 
Bendrijos aktų nuoseklumą.

(13) Jau egzistuoja didelis Bendrijos teisės 
kiekis, skirtas paslaugų veiklai, ypač dėl 
reglamentuojamų profesijų, pašto paslaugų, 
televizijos transliavimo, informacinių 
visuomenės paslaugų ir paslaugų, susijusių 
su kelionėmis, atostogomis ir ekskursijų 
organizavimu. Paslaugų veiklą taip pat 
apima kitos priemonės, kurios nenagrinėja 
konkrečių paslaugų kategorijų, pavyzdžiui, 
susijusių su vartotojų apsauga. Ši direktyva 
remiasi ir todėl papildo Bendrijos teisyną 
acquis. Jei paslaugos veiklą jau apima viena 
ar daugiau Bendrijos priemonių, jai yra 
taikoma ir ši direktyva, ir tos priemonės, 
nustatytos viename priede šalia kitų, jau 
nustatytų. Atitinkamai turi būti nustatytos 
tinkamos nuostatos, įskaitant leidžiančias 
nukrypti nuostatas, norint išvengti 
nesuderinamumų ir užtikrinti visų tų 
Bendrijos aktų nuoseklumą.
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Ši direktyva nedaro poveikio nei jokiems 
egzistuojantiems aktams, nei Bendrijos 
galimybei peržiūrėti šiuos aktus ir pakeisti 
jų taikymo sritį ar Bendrijos derinimo lygį.

Justification

It should be made clear that the Services Directive affects neither existing directives or 
regulations nor any future changes thereof..

Pakeitimas 8

16a konstatuojamoji dalis (nauja)

(16a) Ši direktyva taip pat netaikoma 
profesijoms ir užsiėmimams, kurie bet 
kurioje valstybėje narėje yra nuolat ar 
laikinai susiję su viešosios valdžios funkcijų 
vykdymu, todėl jiems taikomos išimtys, 
numatytos Sutarties 45 straipsnyje.

Pakeitimas 9

19a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Pagal Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo precedentų teisę sprendžiamuoju 
faktoriumi išskiriant pretenziją į teisę teikti 
paslaugas ir pretenziją į įkūrimo teisę, yra 
tai, ar rinkos operatorius yra įsikūręs 
valstybėje narėje, kurioje jis teikia 
atitinkamą paslaugą. Jeigu operatorius yra 
įsikūręs valstybėje narėje, kurioje jis teikia 
paslaugą, kyla klausimas dėl pretenzijų į 
įkūrimo teisę. Kita vertus, jeigu rinkos 
operatorius nėra įsikūręs valstybėje narėje, 
kuri naudojasi ta paslauga, jis yra 
tarpvalstybinės paslaugos teikėjas, kuris 
reiškia pretenzijas į teisę teikti paslaugas.

Pakeitimas 10
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

27 a) Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos, 
gyvūnų sveikatos ir miestų aplinkos tikslai 
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yra visuotinės svarbos priežastys, galinčios 
pateisinti leidimo schemų ir kitų sveikatos 
priežiūros ar socialinių paslaugų srityje 
taikomų apribojimų naudojimą. However, 
no such authorisation scheme or restriction 
may discriminate in terms of the applicant's 
country of origin, or be framed in such a 
way as to impede cross-border services 
which comply with Member States' 
requirements. Further, the criteria of 
necessity and proportionality must always 
be respected.

Pakeitimas 11

28 konstatuojamoji dalis

(28) Tais atvejais, kai daug esamų leidimų 
veiklai yra apribota dėl gamtinių išteklių ar 
techninio pajėgumo stokos, kieno pavyzdžiu 
gali būti padėtis dėl radijo dažnių analogo 
premijavimo ar hidroelektrinių agregatų 
eksploatacijos, atrankos tarp kelių 
potencialių kandidatų tvarka turi būti 
priimta, siekiant plėtros atviros 
konkurencijos pagalba, atsižvelgiant į 
kokybę ir sąlygas teikti vartotojams 
prieinamas paslaugas. Tokia tvarka turi 
garantuoti skaidrumą ir nešališkumą, ir tokie 
pripažinti leidimai neturi trukti pernelyg
ilgai ar būti automatiškai atnaujinami ar 
suteikti pasisekusiam tiekėjui kokių nors 
privalumų. Ypač turi būti nustatyta tokia 
suteikto leidimo trukmė, kad ji nesuvaržytų 
ar neapribotų laisvos konkurencijos, išskyrus 
tai, kas yra būtina, kad tiekėjas susigrąžintų 
investuotas lėšas ir turėtų sąžiningas 
įplaukas iš investuoto kapitalo. Tie atvejai, 
kai dalis leidimų yra apriboti dėl kitų nei 
gamtos išteklių ar techninio pajėgumo 
stokos priežasčių, priklauso nuo kitų šios 
direktyvos sąlygų, susijusių su leidimų 
schemomis.

(28) Tais atvejais, kai eilė esamų leidimų 
veiklai yra apribota dėl gamtinių išteklių ar 
techninio pajėgumo stokos, kieno pavyzdžiu 
gali būti padėtis dėl hidroelektrinių agregatų 
eksploatacijos, atrankos tarp kelių 
potencialių kandidatų tvarka turi būti 
priimta, siekiant plėtros atviros 
konkurencijos pagalba, atsižvelgiant į 
kokybę ir sąlygas teikti vartotojams 
prieinamas paslaugas. Tokia tvarka turi 
garantuoti skaidrumą ir nešališkumą, ir tokie 
pripažinti leidimai neturi trukti pernelyg 
ilgai ar būti automatiškai atnaujinami ar 
suteikti pasisekusiam tiekėjui kokių nors 
privalumų. Ypač turi būti nustatyta tokia 
suteikto leidimo trukmė, kad ji nesuvaržytų 
ar neapribotų laisvos konkurencijos, išskyrus 
tai, kas yra būtina, kad tiekėjas susigrąžintų
investuotas lėšas ir turėtų sąžiningas 
įplaukas iš investuoto kapitalo. Tie atvejai, 
kai dalis leidimų yra apriboti dėl kitų nei 
gamtos išteklių ar techninio pajėgumo 
stokos priežasčių, priklauso nuo kitų šios 
direktyvos sąlygų, susijusių su leidimų 
schemomis.

Justification

Rules regarding the award of radio frequencies is already dealt with within the community 
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framework for electronic communications services and networks, and associated facilities and 
services. The Telecom package is excluded from the scope of the Services Directive. This 
should also apply with respect to the award of radio frequencies.

Pakeitimas12

29 konstatuojamoji dalis

(29) Pagrindinės priežastys, susijusios su 
visuomenės interesais, apie kurias kalbama 
kai kuriose šios Direktyvos derinimo 
nuostatose, yra pripažintos Teisingumo 
Teismo praktikoje, susijusioje su Sutarties 
43 ir 49 straipsniais, ypač vartotojų, 
paslaugų gavėjų, darbuotojų ir miestų 
aplinkos apsauga.

(29) Pagrindinės priežastys, susijusios su 
visuomenės interesais, apie kurias kalbama 
kai kuriose šios Direktyvos derinimo 
nuostatose, yra pripažintos Teisingumo 
Teismo praktikoje, o konkrečiau yra 
susijusios su viešąja tvarka, visuomenės 
saugumu, visuomenės sveikata, socialine ir 
kultūros politika, vartotojų, paslaugų 
gavėjų, darbuotojų, aplinkos, įskaitant 
miesto aplinką, gyvūnų sveikatos, 
intelektinės nuosavybės apsauga ir 
nacionalinio istorinio ir meninio paveldo 
saugojimu.

Justification

ECJ case law should be taken in its entirety, including social policy and cultural policy.

Pakeitimas 13
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

33) Tarpusavio vertinimo proceso rezultatai 
skirsis priklausomai nuo veiklos pobūdžio 
ir visuotinės svarbos pobūdžio. Remiantis 
Teisingumo Teismo praktika, reikalavimai, 
dėl kurių atliekamas šis tarpusavio 
vertinimas, gali visokeriopai pasiteisinti, jei 
siekiama visuomenės sveikatos arba 
socialinės politikos tikslų.

Pakeitimas14

34 konstatuojamoji dalis

(34) Apribojimai, kurie tūrės būti 
peržiūrėti, apima nacionalines taisykles, 
kurios kitose srityse nei profesinės 
kvalifikacijos ypatingiems teikėjams 
palieka galimybę imtis tokios veiklos kaip 

(34) Tarp reikalavimų, kurie turės būti 
peržiūrėti, yra „privalu atlikti“ taisyklės, 
taikomos pririšti ūkio subjektams, nes jos 
įpareigodamos tarpininkavimo paslaugos 
teikėją suteikti galimybę naudotis tam 
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azartiniai žaidimai. Taip pat tarp 
reikalavimų, kurie turės būti peržiūrėti, yra 
„privalu atlikti“ taisyklės, taikomos pririšti 
ūkio subjektams, nes jos įpareigodamos 
tarpininkavimo paslaugos teikėją suteikti 
galimybę naudotis tam tikromis 
paslaugomis, teikiamomis tam tikrų 
paslaugų teikėjų, pažeidžia jo pasirinkimo 
laisvę, galimybę dalyvauti programose ir 
pasirinkti paslaugos gavėjus.

tikromis paslaugomis, teikiamomis tam tikrų 
paslaugų teikėjų, pažeidžia jo pasirinkimo 
laisvę, galimybę dalyvauti programose ir 
pasirinkti paslaugos gavėjus.

Justification

"Must carry" rules are already covered by Directive 2002/22/EC (Universal Service). Since 
"must carry" rules serve to safeguard cultural diversity and media pluralism they should not 
be affected by the Services Directive.

Pakeitimas15

35 konstatuojamoji dalis

35) Šios direktyvos nuostatos dėl steigimosi 
laisvės yra taikomos tik toms veikloms, 
kurios yra atviros konkurencijai, todėl 
neįpareigoja valstybių narių panaikinti jau 
esančių monopolijų, ypač loterijų 
monopolijų, ar privatizuoti tam tikrų 
sektorių.

35) Šios direktyvos nuostatos dėl steigimosi 
laisvės yra taikomos tik toms veikloms, 
kurios yra atviros konkurencijai, todėl 
neįpareigoja valstybių narių liberalizuoti 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų, 
privatizuoti valstybinių subjektų, teikiančių 
tokias paslaugas, ar panaikinti jau esančių 
kitų veiklų monopolijų, ypač loterijų ir tam 
tikrų paskirstymo paslaugų monopolijų;

Justification

This directive does not apply to public services.

Pakeitimas16

38a konstatuojamoji dalis (nauja)

(38a) Kompetentingų kilmės valstybės 
narės institucijų atsakomybė kontroliuoti 
nereiškia, kad tos kilmės šalies valdžios 
institucijos turi patys atlikti apžiūras ir 
patikrinimus paskirties šalyje. Tai atlieka 
paskirties šalies valdžios institucijos pagal 
bendros administracinės pagalbos ir 
partnerystės, sukurtos pagal šią direktyvą, 
reikalavimus, įskaitant bendradarbiavimą 
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tarp atskirų valstybių valdžios institucijų 
elektroniniu būdu.

Justification

Requires clarification.

Pakeitimas 17
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

41a) Kilmės šalies teisė nukrypti nuo 
principo dėl klausimų, kuriems taikoma 
Direktyva 96/71/EB, apima valstybių narių, 
kuriose teikiamos paslaugos, teisę nustatyti, 
ar yra kokie nors darbo santykiai, ar 
kalbama apie savisamdžius ar samdomus 
darbuotojus, įskaitant „tariamus 
savisamdžius darbuotojus“. Šiuo klausimu
pagal Teisingumo Teismo praktiką esminis 
darbo santykių Sutarties 39 straipsnyje 
nurodyta prasme ypatumas yra faktas, jog 
asmuo per tam tikrą laiką kitam asmeniui 
ir vadovaujamas jo teikia paslaugas už tam 
tikrą užmokestį; bet kokia veikla, kurią 
asmuo atlieka nebūdamas niekam 
pavaldus, turi būti laikoma savisamdžio 
veikla Sutarties 43 ir 49 straipsnio tikslais.

Pagrindimas

This recital clarifies the scope of the derogation in article 17§5 concerning the posting of 
workers.

Pakeitimas 18

47a konstatuojamoji dalis (nauja)

(47a) Kilmės šalies principo taikymas 
sveikatos priežiūros sektoriuje yra 
apribojamas iš dalies dėl to, kad daugelis 
sveikatos paslaugų yra įsteigtos valstybėje 
narėje, kurioje ši paslauga yra teikiama, 
todėl jos negali būti pavaldžios kilmės šalies 
principui. Be to, tarpvalstybinių sveikatos 
paslaugų teikimo atveju yra svarbių bendrų 
kilmės šalies principo išimčių, pavyzdžiui, 
profesinių kvalifikacijų ar higienos 
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nuostatų atžvilgiu. Nepaisant to, atrodo 
pagrįsta visuomenės saugumo gynimo 
svarbos požiūriu, kad valstybė narė 
išsaugotų galimybę įsikišti atsižvelgdama į 
kiekvieną atvejį.

Pakeitimas 19
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

57 a) Kadangi laikiniesiems darbuotojams 
taikomas nuostatas reglamentuoja 
Direktyvos 96/71/EB straipsnio 9 dalis, 
joms šioje Direktyvoje netaikomas kilmės 
šalies principas. Be to, šis principas 
netaikomas dėl darbuotojų teikimo sąlygų, 
įskaitant laikino darbo agentūrų teikiamų 
darbuotojų sąlygas, o tai reiškia, kad 
taikomi priimančios valstybės narės 
apribojimai ar draudimai, pavyzdžiui, dėl 
suteiktų darbuotojų paslaugų naudojimo, 
laikino įdarbinimo maksimalios trukmės 
apribojimų ir t.t.

Pagrindimas

This recital clarifies the scope of the provisions concerning the posting of workers.

Pakeitimas 20
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

59 a) Draudimas reikalauti, kad valstybės 
narės, kuriose teikiamos paslaugos, 
pateiktų pareiškimą tik neleidžia valstybėms 
narėms nuolatos reikalauti pateikti 
preliminarius pareiškimus, kiekvieną kartą, 
kai darbuotojas paskiriamas dirbti, bet 
leidžia reikalauti, kad paslaugų teikėjai 
pateiktų pareiškimus ar užpildytų formas, 
susijusias su specialiomis daro sąlygomis, 
kuriomis reikia vadovautis, kaip, 
pavyzdžiui, formomis dėl įmokų į fondus, 
skirtus atostogų apmokėjimui, su sąlyga, 
kad galima parengti tokius pareiškimus 
pradedant teikti paslaugas.
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Pakeitimas 21
59 b konstatuojamoji dalis (nauja)

59 b) Direktyva neleidžiama valstybėms 
narėms reikalauti, kad paslaugų teikėjai, 
skiriantys darbuotojus dirbti jų teritorijoje, 
nuolat būtų priversti siųsti visus įdarbinimo 
dokumentus, kurie įprastai saugojami 
įmonės steigimo vietoje, į jų teritoriją ir ten 
juos saugoti; tai netaikytina dokumentams, 
kurie darbo metu rengiami ir saugojami 
darbo vietoje, pavyzdžiui, darbo laiko 
apskaitos. Tačiau šiomis nuostatomis 
leidžiama priimančios valstybės narės 
valdžiai reikalauti, kad paslaugų teikėjas 
pateiktų dokumentus kontrolės atveju ir 
paliekama teisė priversti jį vykdyti šį 
įsipareigojimą, jei jis savo įsipareigojimo 
nevykdo.

Pagrindimas

It is important to clarify that Article 24 (2) does not prevent the host MS from obliging the 
service provider or his workers to  present as quickly as possible the documents with 
information mentioned under Article 24 (2)  (a) to (f) if requested by the competent authority 
of the host country.

Pakeitimas 22
60 a konstatuojamoji dalis (nauja)

60 a) Reikalavimai dėl darbuotojų skyrimo 
taip pat taikomi trečiųjų šalių piliečių 
atžvilgiu.

Pagrindimas

It is necessary to clarify that requirements concerning the posting of workers also apply in 
case of posting of third country nationals.

Pakeitimas 23

66a konstatuojamoji dalis (nauja)

(66a) Valstybių narių bendradarbiavimui 
taip pat reikia, kad atitinkamai veiktų 
elektroninė informacijos sistema, 
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pavyzdžiui, IDA, kad kompetentingos 
institucijos lengvai galėtų sužinoti, kas yra 
jų pašnekovai kitose valstybėse narėse, ir 
galėtų veiksmingai bendrauti. Valstybės 
narės ir Komisija turėtų remti priemones, 
ypač europinio lygio sutartis ir 
reglamentus, kurios kuria teisinę sistemą, 
skirtą pripažinimui ir vykdymui 
administracinėse bylose.

Or. de

Justification

If the Directive is to operate effectively it is essential that all penalties in trade and labour 
market supervision should be directly enforceable even if the offenders are not in the territory 
of the authorities applying the penalties.

Pakeitimas 24
71 a konstatuojamoji dalis (nauja)

71 a) Bendrija gali priimti teisės priemones, 
kuriomis būtų reikalaujama, kad valstybės 
narės veiksmingai bendradarbiautų dėl 
pasidalijimo tarpvalstybine informacija bei 
jos kontrolės administracinių aspektų.
Bendrija gali imtis teisės priemonių, 
siekiant išvengti dvigubų patikrinimų ar 
priežiūros bei dokumentų dublikatų.

Pakeitimas25

1 straipsnis

Ši direktyva įsteigia bendras nuostatas, 
paslaugos teikėjams palengvinančias 
naudojimąsi steigimosi laisve ir laisvą 
paslaugų judėjimą.

Ši direktyva įsteigia bendras nuostatas, 
paslaugos teikėjams palengvinančias 
naudojimąsi steigimosi laisve ir laisvą 
paslaugų judėjimą.

Ši direktyva nenagrinėja nei visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų, kurias teikia 
valstybinės ar privačioms įmonės, 
liberalizavimo, nei valstybinių įmonių, 
teikiančių paslaugas, privatizacijos.
Ši direktyva netaikoma nei visuotinės 
svarbos ekonominių paslaugų 
liberalizavimui, nei viešų asmenų, 
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teikiančių paslaugas, privatizavimui. Taip 
pat ji neblogina Bendrijos konkurencijos ir 
paramos nuostatų.
Ši direktyva nenagrinėja nei teikiančių
paslaugas monopolijų panaikinimo, nei 
valstybių narių teikiamos paramos, kuriai 
taikomos konkurencijos taisyklės, 
nustatytos Sutartyje.
Ši direktyva neturi poveikio Bendrijos ar 
nacionaliniu lygiu priimtoms priemonėms, 
kuriomis siekiama apsaugoti ar remti 
kultūrinius ar kalbų skirtumus bei 
žiniasklaidos pliuralizmą.

Pakeitimas 26

2 straipsnio 2 dalies a punktas

a) finansinės paslaugos, kaip nustatyta 
Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio b 
dalyje;

a) bankų, kreditų, draudimo, profesinių ir 
asmeninių pensijų, investavimo ir 
mokėjimų paslaugos;

Pagrindimas

Financial services are excluded from the scope of the Directive. However, it is important that 
it is clear exactly what the term "financial services" includes.

Pakeitimas 27

2 straipsnio 2 dalies c punktas

c) transporto paslaugos, kadangi joms 
taikomos kitos Bendrijos priemonės, 
pagrįstos Sutarties 71 straipsniu arba 80 
straipsnio 2 dalimi.

c) transporto paslaugos, išskyrus palaikų ir 
pervežamų pinigų transportavimą, su 
išlyga, kad laikomasi nacionalinių saugos 
ir higienos standartų.

Pakeitimas 28

2 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) energijos paslaugos tiek, kiek joms 
taikomos kitos Bendrijos priemonės;
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Pagrindimas

In order to avoid legal uncertainty, activities covered by the gas and electricity directives 
should not fall under this directive.

Pakeitimas 29

2 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

cb) veikla, susijusi su azartiniais lošimais

Pagrindimas

Gambling is not an EU competence and should not be covered by this directive.

Pakeitimas 30

2 straipsnio 2 dalies cc punktas (naujas)

cc) visuotinės svarbos paslaugos

Pagrindimas

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive

Pakeitimas 31

2 straipsnio 2 dalies cd punktas (naujas)

cd) veikla, nustatyta Sutarties 45 
straipsnyje, kuri yra susijusi, nors ir 
laikinai, su viešosios valdžios funkcijų 
vykdymu.

Pagrindimas

The scope of this directive should not include activities covered by Article 45 of the Treaty, 
which stipulates that freedom of establishment does not apply to activities connected with the 
exercise of official authority, with these being regulated by the Member States in accordance 
with the principle of subsidiarity.
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Pakeitimas 32

2 straipsnio 2 dalies ce punktas (naujas)

ce) visuotinės svarbos ekonominės 
paslaugos.

Pagrindimas

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive.

Pakeitimas 33

2 straipsnio 3 punktas

3) Ši direktyva netaikoma mokesčių srityje, 
išskyrus tiek, kiek 14 ir 16 straipsniuose 
nustatytiems  apribojimams netaikoma 
Bendrijos mokesčių suvienodinimo 
priemonė.

3) Ši direktyva netaikoma mokesčių srityje.

Pagrindimas

The proposed version of the Article 2 par. 3 suggests that the Commission considers levying 
taxes as a burden to the free movement of services. I do not agree with this starting point and 
on the contrary I am convinced that the tax competition represents an important impetus for 
the development of the free movement of services. The consequence of the proposed 
formulation would be that only the country of origin would have the right to levy taxes.
Therefore it would be better to exclude taxation in general.

Pakeitimas 34

3 straipsnio 2 dalis

Šios direktyvos taikymas nedraudžia taikyti 
kitų Bendrijos priemonių nuostatų, kurios 
reguliuoja paslaugas.

Ši direktyva neblogina kitų taikomų 
Bendrijos priemonių, reguliuojančių tam 
tikras paslaugas.

Pagrindimas
The Directive, in its current drafting, applies to the major part of the gas activity chain 
(supply, distribution, construction and operation of infrastructures as well as to other related 
services).
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It is therefore crucial that the Directive takes into account and is reconciled with the pre-
existing and specific EU rules applicable to the energy sector which have been elaborated at 
length on the basis of the specificities of this sector and ensure a balance between all the 
interests.

It is of the essence to prioritize the specific rules of the sectorial directives.

Pakeitimas 35

3 straipsnio 2a dalis (nauja)

Bendrijos priemonės, reguliuojančios 
steigimosi ir paslaugų teikimo laisvę tam 
tikruose vidaus rinkos sektoriuose arba tam 
tikrų profesijų, turi viršenybę, palyginti su 
šia direktyva.

Pakeitimas 36

3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Šios direktyvos negalima aiškinti, kaip 
turinčios kažkokį poveikį pagrindinėms 
teisėms, apibrėžtoms valstybėse narėse ir 
Pagrindinių teisių chartijoje.

Pagrindimas

This directive should not inhibit the legal guarantee of fundamental rights, including the right 
or freedom to collective action.

Pakeitimas 37

4 straipsnio 10 punktas

10) „ligoninės priežiūra“ reiškia 
medicininę priežiūrą, kuri gali būti 
teikiama tik medicinos infrastruktūroje, 
kur paprastai prižiūrimam asmeniui 
suteikiamos patalpos; pavadinimas, 
organizacija ir tokios infrastruktūros 
finansavimas yra nereikšmingi, 
klasifikuojant tokią priežiūrą kaip ligoninės 
priežiūrą;

išbraukta
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Pagrindimas

Hospital care should be mentioned only in connection with reimbursement claims (Article 
23).

Pakeitimas 38

5 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalis yra netaikoma dokumentams, 
nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos ../../EB 46 straipsnyje arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
../../EB 45 straipsnio 3 dalyje.

3. 2 dalis yra netaikoma dokumentams, 
nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos ../../EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo 46 straipsnyje, 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo1 45 straipsnio 3 
dalyje ir 1998 vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 90/5/EB, 
skirtos padėti teisininkams verstis nuolatine 
advokato praktika ne toje valstybėje narėje, 
kurioje buvo įgyta kvalifikacija2 3 
straipsnio 2 dalyje.
-----------

1) OL L 134, 2004 4 30, p. 114, iš dalies 
pakeista Komisijos reglamentu (EB)Nr.
1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29,  p. 17).

2) OL L 77, 1998 3 14, p. 36, iš dalies pakeista 
2003 m. Stojimo sutartimi.

Pagrindimas

This amendment clarifies the exceptions and defines them more clearly.

Pakeitimas 39

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės prireikus parengia 
suderintas Europos formas, skirtas naudoti 
kaip pažymėjimus, patvirtinimus arba kitus 
su steigimusi susijusių dokumentų 
atitikmenis.
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Pagrindimas

The development of an harmonised European form will contribute to co-operation between 
supervising authorities in the country of origin and the host country. However, given that the 
procedures are very different between Member State legal systems and that the objective is 
not to harmonise them, the development of an harmonised European form would be feasible 
only in  limited cases.

Pakeitimas 40
6 straipsnio 1 dalis

Member States shall ensure that, by 
31 December 2008 at the latest, it is possible 
for a service provider to complete the 
following procedures and formalities at a 
contact point known as a "single point of 
contact":

Member States shall ensure that, by 
31 December 2008 at the latest, it is possible 
for a service provider to complete the 
following procedures and formalities at a 
contact point, in either his State of origin or 
the Member State where the service is 
provided, whichever the service provider 
may choose, known as a "single point of 
contact":

Pakeitimas 41

6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Vienos kontaktinės institucijos įkūrimas 
valstybėje narėje neturi poveikio 
įsipareigojimų paskirstymui valstybėse 
narėse.

Pagrindimas

The Directive does not encroached on the competences of Member States.

Pakeitimas 42

7 straipsnio 1 dalies a punktas

a) reikalavimai, taikomi jų teritorijoje 
įsisteigusiems teikėjams – visų pirma tie 
reikalavimai, kurie yra susiję su procedūrų ir 
formalumų atlikimu, norint pradėti ir 
vykdyti paslaugų veiklą;

a) reikalavimai, taikomi jų teritorijoje 
įsisteigusiems teikėjams – visų pirma 
reikalavimai dėl socialinių, darbo ir 
profesinės sąjungos teisių, aplinkosaugos ir 
vartotojų apsaugos reikalų, kaip ir tie 
reikalavimai, kurie yra susiję su procedūrų ir 
formalumų atlikimu, norint pradėti ir 
vykdyti paslaugų veiklą;



PE 350.237v02-00 22/31 AD\565442LT.doc

LT

Pagrindimas

The single points of contact should provide this information to ensure that service providers 
have access to the applicable collective agreements, social legislation, environmental rules 
and consumer protection systems.

Pakeitimas 43

8 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalis netaikoma tikrinant patalpas, 
kuriose teikiamos paslaugos, įrangą, kurią 
naudoja teikėjas, bei teikėjo fizinius 
gebėjimus.

2. 1 dalis netaikoma tikrinant patalpas, 
kuriose teikiamos paslaugos, įrangą, kurią 
naudoja teikėjas, bei teikėjo fizinius 
gebėjimus, bet valstybės narės užtikrina, 
kad bet kokia tikrinimo ir pažymėjimų 
išdavimo tvarka yra paprasta, atvira ir 
nediskriminuojanti.

Pagrindimas

Inspection and certification procedures should not be burdensome for the service provider 
and should not be used as a means of discriminating against service providers from another 
Member State.

Pakeitimas 44
9 straipsnio 1 dalies a punktas

a) naudojant leidimo schemą 
nediskriminuojamas minėtas paslaugų 
teikėjas;

a) naudojant leidimo sistemą 
nediskriminuojamas minėtas paslaugų 
teikėjas, palyginus su šalies paslaugų 
teikėjais; Turi būti sutinkama įdiegti 
atitinkamas leidimo schemas paslaugų 
teikėjo kilmės šalyje;

Pagrindimas

It should be made clearer that the aim is to create a level playing field for domestic and 
foreign service providers.

Pakeitimas 45
10 straipsnio 5 dalis

5. The authorisation shall be granted as soon 
as it has been established, in the light of an 
appropriate examination, that the conditions 

5. The authorisation shall be granted as soon 
as it has been established, in the light of an 
appropriate examination, that the conditions 
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for authorisation have been met. for authorisation have been met and may be 
withdrawn but only by the authority that 
granted it.

Pakeitimas 46
16 straipsnio 1 dalies 2 subparagraph

Paragraph 1 shall cover national 
provisions relating to access to and the 
exercise of a service activity, in particular 
those requirements governing the 
behaviour of the provider, the quality or 
content of the service, advertising, 
contracts and the provider's liability.

The provisions of this Directive shall apply 
to the authorisation to access to and the 
exercise of a service activity. Service 
activities provided in the country of 
destination shall continue to be governed 
by the regulations and supervision of the 
country of destination regarding issues of 
public health, safety and security so far as 
they are proportionate.

Pakeitimas 47

16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Valstybių narių teritorijoje, naudojantis 
paslaugomis arba vykdant paslaugų 
teikimo veiklą, nereikės tenkinti 
diskriminuojančių reikalavimų, kurių 
tiesioginis ar netiesioginis pagrindas yra 
tautybė arba buveinės vieta.

3. Valstybės narės, koordinuojamoje srityje, 
gali neriboti laisvės teikti paslaugas tuo 
atveju, kai teikėjas yra įsikūręs kitoje 
valstybėje narėje, visų pirma keldamos bet 
kurį iš šių reikalavimų:

Valstybės narės, koordinuojamoje srityje, 
gali neriboti laisvės teikti paslaugas tuo 
atveju, kai teikėjas yra įsikūręs kitoje 
valstybėje narėje.

Todėl toliau pateikti reikalavimai yra 
uždraudžiami:

Pakeitimas 48
16 a straipsnis (naujas)

Article 16a
Application of the Services Directive in two 

stages
(1) Save for the provisions set out in this 
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section, the country of origin principle 
shall enter into force in two stages.
(2) For services relating to newly-registered 
and non-regulated occupations, Article 45 
of this Directive shall apply.
(3) For services which are subject to more 
stringent regulation in the Member States, 
for example because longer training 
periods or specific examinations or 
certificates are currently required of 
national providers for authorisation or 
provision of the relevant service activity, 
the Council may agree, not later than the 
date on which this Directive enters into 
force, to introduce two transitional periods 
of five years (Group A) and  ten years 
(Group B) respectively, within which the 
Directive must also apply to those service 
activities.
(4) The Council shall divide the service 
activities referred to in paragraph 3 into 
two groups (A and B). For service activities 
in Group A (lightly-regulated occupations) 
the transitional period shall not exceed five 
years and for service activitives in Group B, 
it shall not exceed ten years from the 
deadline laid down in Article 45.
If the Council fails to specify the groups 
referred to in paragraphs 3 and 4 before 
the date referred to in Article 45, there 
shall be no transitional periods.

Pakeitimas 49

17 straipsnio 2-4 dalys

2) elektros paskirstymo paslaugos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/54/EB 2 straipsnio 5 punktą;

2) elektros perdavimo, paskirstymo ir 
tiekimo paslaugos pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB 2 
straipsnio 5 punktą;

3) dujų paskirstymo paslaugos pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/55/EB 2 straipsnio 5 punktą;

3) dujų perdavimo, paskirstymo, tiekimo 
laikymo ir SGD paslaugos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/55/EB 2 straipsnio 5 punktą;
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Vandens paskirstymo paslaugos; 4. vandens gavimo, paskirstymo, tiekimo ir 
apdorojimo paslaugos;

Justification

Amendments clarifying the sectors exempt from the country of origin principle.

Pakeitimas 50

17 straipsnio 6a punktas (naujas)

6a) reglamentuojamos profesijos, 
vykdančios savo oficialią valdžios misiją, 
arba jų tarnybiniai veiksmai, būdingi 
oficialiai valdžiai;

Justification

It must be specified that the general derogation from the country of origin principle applies to 
regulated professions in the exercise of their official authority mission, and also to all the acts 
intrinsic to that mission.

Pakeitimas 51

18 straipsnio 1 dalies b punktas

b) azartiniams lošimams, kurie apima 
lažybas iš pinigų, taip pat loterijas ir lažybų 
sandėrius;

išbraukta

Justification

There are no grounds for excluding gambling activities.

Pakeitimas 52

23 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
socialinės apsaugos sistemos sutikimas 
prisiimti ligoninės priežiūros, suteiktos 
kitoje valstybėje narėje, sąnaudas nebūtų 
atmetamas, kai kalbama apie gydymą, kuris 
pagal priimančiosios valstybės narės 
įstatymus teikiamas nemokamai ir kai toks 
gydymas negali būti suteiktas pacientui per 

2. Leidimas reikalauti ligoninės priežiūros 
suteikiamas remiantis Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 22 straipsniu ir Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 20 straipsniu. Ligoninės 
priežiūra apima visą medicininį gydymą, 
suteiktą valstybės narės, kurioje pacientas 
yra apdraustas, ligoninėje. Pavadinimas, 
organizacija ir tokios infrastruktūros 



PE 350.237v02-00 26/31 AD\565442LT.doc

LT

medicininiu požiūriu priimtiną laiką, 
atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę ir 
tikėtiną ligos eigą.

finansavimas yra nereikšmingi, 
klasifikuojant tokią priežiūrą kaip ligoninės 
priežiūrą;.

Justification

This Amendment makes it clear that the criteria applied in the country of origin apply to 
assumption of the cost of hospital treatment.

Pakeitimas 53
24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tačiau valstybės narės, kuriose numatyta 
skirti darbuotoją, negali priversti paslaugų 
teikėją arba paskirtą darbuotoją laikytis 
kurio nors iš toliau paminėtų reikalavimų 
dėl klausimų, nurodytų 17 straipsnio 5 
dalyje:
a) gauti leidimą iš kompetentingų valdžios 
organų arba būti jų įregistruotam ar 
tenkinti kitus panašaus pobūdžio 
reikalavimus;
b) pateikti pareiškimą, išskyrus 
pareiškimus, susijusius su viena iš 
Direktyvos 96/71/EB priede nurodytų 
veiklos rūšių, kuris gali būti paliktos galioti 
iki 2008 m. gruodžio 31 d.;
c) savo teritorijoje turėti atstovaujantį 
asmenį;
d) parengti ir saugoti įdarbinimo 
dokumentus savo teritorijoje arba pagal 
šioje teritorijoje galiojančias sąlygas.

Tačiau valstybės narės, kuriose numatyta 
skirti darbuotoją, negali priversti paslaugų 
teikėją arba paskirtą darbuotoją laikytis 
reikalavimų, nenumatytų Direktyvos 
96/71/EB nuostatose.

Pagrindimas

Directive 96/71/EC has proved satisfactory in practice and should hence continue to apply.
Further, in order not to mix the reference to the existing provisions with new obligations for 
holding and providing documentation, it is more relevant to specify the documents to be held 
and the conditions under which they must be provided under Paragraph 2 of this Article.

Pakeitimas 54
24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis 2. Paslaugų teikėjas su savimi turi turėti 
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kilmės valstybės narės užtikrina, kad 
paslaugų teikėjas imtųsi visų reikiamų 
priemonių per du metus po paskyrimo 
pabaigos pateikti toliau minėtą informaciją 
tiek savo šalies kompetentingai valdžiai, tiek 
valstybių narių, į kurią skiriamas 
darbuotojas, valdžiai:

kompetentingos kilmės šalies valdžios 
išduotus jo tapatybę patvirtinančius 
dokumentus ir licencijų, būtinų teikti 
atitinkamas paslaugas, kopijas. Šiuos 
dokumentus reikia turėti per visą laiką, kai 
teikiamos paslaugos. Paslaugų teikėjas 
paprašius pateikia šiuos dokumentus 
priimančios šalies kompetentingai valdžiai.
Kilmės valstybės narės užtikrina, kad 
paslaugų teikėjas imtųsi visų reikiamų 
priemonių per du metus po paskyrimo 
pabaigos pateikti toliau minėtą informaciją 
tiek savo šalies kompetentingai valdžiai, tiek 
valstybių narių, į kurią skiriamas 
darbuotojas, valdžiai:

a) paskirto darbuotojo tapatybė; a) paskirto darbuotojo tapatybė;

b) jam patikėto darbo pobūdis, b) jam patikėto darbo pobūdis,
c) priimančio asmens kontaktiniai 
duomenys,

c) priimančio asmens kontaktiniai 
duomenys,

d) vieta, į kurią skiriama dirbti, d) vieta, į kurią skiriama dirbti,

e) paskyrimo pradžios ir pabaigos datos, e) paskyrimo pradžios data ir pabaigos data 
(jei žinoma),

f) paskirto darbuotojo įdarbinimo ir darbo 
sąlygos;

f) paskirto darbuotojo įdarbinimo ir darbo 
sąlygos;

Pagrindimas

If requested by the competent authority of the host country, the provider should be able to 
present the minimum documentation, namely proof of identity and the relevant licenses if any.
The other documentation mentioned should be exchanged electronically (e.g. by IDA or other 
eGovernment services) between national administrations upon request, and it should 
therefore not be compulsory for the provider to carry this at all times.

Pakeitimas 55

25 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalis neapriboja galimybės valstybėms 
narėms reikalauti trumpojo laikotarpio vizų 
iš trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas 
abipusio pripažinimo principas, numatytas 
Konvencijos dėl Šengeno susitarimo 

2. 1 dalis neapriboja galimybės valstybėms 
narėms reikalauti trumpojo laikotarpio vizų 
iš trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas 
abipusio pripažinimo principas, numatytas 
Konvencijos dėl Šengeno susitarimo 
įgyvendinimo 21 straipsnyje, tačiau jos 
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įgyvendinimo 21 straipsnyje. neturėtų būti nepagrįstai nesuteikiamos 
kitur ES įsikūrusių įmonių darbuotojams.

Justification

It is costly and time consuming for a company which wants to bring in people from outside 
the EU to obtain separate work visas and residence permits for each country to which they 
are posting the worker.  It is important, therefore, that third country nationals should not be 
faced with unreasonable restrictions when posted to or from a country which is not party to 
the Schengen Agreement.

Pakeitimas 56

26 straipsnio 1 dalies e punktas

e) reglamentuojamų profesijų atveju bet kuri 
profesinė organizacija arba panaši 
institucija, kuri įregistravo teikėją, profesijos 
pavadinimas ir valstybė narė, kurioje tas 
pavadinimas buvo suteiktas;

e) reglamentuojamų profesijų atveju bet kuri 
profesinė organizacija arba panaši 
institucija, kuri įregistravo teikėją, 
registracijos numeris, profesijos 
pavadinimas ir valstybė narė, kurioje tas 
pavadinimas buvo suteiktas;

Pakeitimas 57

26 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

ga) tais atvejais, kai privalomas profesinės 
atsakomybės draudimas arba analogiška 
garantija, 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, ypač draudiko arba laiduotojo 
detali informacija, informacija apie 
profesinę ir teritorinę aprėptį ir įrodymas, 
kad draudikui sumokėtos visos reikalingos 
įmokos.

Pakeitimas 58

26 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Siekdamos užtikrinti efektyvią priežiūrą 
ir efektyvią vartotojų apsaugą, valstybės 
narės taip pat turėtų naudoti elektroninės 
vyriausybės priemones, kaip siūlo Komisija.
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Visi tarpvalstybinių paslaugų teikėjai turėtų 
būti registruojami pagal Komisijos sudarytą 
standartinę formą, kuri galioja visoje 
Bendrijoje.

Justification

Administrative cooperation between Member State should be improved in order to enhance 
supervision of service providers. At the same time, the formalities should be as simple and up-
to-date as possible in order to cut down bureaucracy.

Pakeitimas 59

27 straipsnio 5 dalis

5. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
gali pagal 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
tvarką sudaryti paslaugų sąrašą, kurios 
atspindi 1 dalyje pateiktas ypatybes, ir dėl 
toje dalyje pateikiamų draudimo arba 
garantijų tikslų nustatyti bendrus kriterijus, 
leidžiančius apibrėžti, kas yra tinkama 
rizikos prigimčiai ir apimčiai.

5. Siekdama įgyvendinti 1 dalį, Komisija 
sudaro pagal 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
tvarką paslaugų sąrašą, kurios atspindi 1 
dalyje pateiktas ypatybes, ir dėl toje dalyje 
pateikiamų draudimo arba garantijų tikslų 
nustato bendrus kriterijus, leidžiančius 
apibrėžti, kas yra tinkama rizikos prigimčiai 
ir apimčiai.

Pakeitimas 60

35 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Sužinojusios apie neteisėtą teikėjo veiklą 
arba apie ypatingus jo veiksmus, kurie gali 
valstybei narei padaryti rimtų nuostolių, 
valstybės narės per trumpiausią įmanomą 
laiką informuoja kilmės valstybę narę.

Sužinojusios apie neteisėtą teikėjo veiklą 
arba apie ypatingus jo veiksmus, kurie gali 
valstybei narei padaryti rimtų nuostolių, 
valstybės narės per trumpiausią įmanomą 
laiką informuoja kilmės valstybę narę ir 
paskyrimo valstybę.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Pakeitimas 61

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Kilmės valstybei narei paprašius, 1 dalyje 2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
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nurodytos kompetentingos institucijos turi 
atlikti patikrinimus, apžiūras ir tyrimus, 
būtinus efektyviai kilmės valstybės narės 
priežiūrai užtikrinti. Veikdamos 
kompetentingos institucijos negali viršyti jų 
valstybėje narėje joms suteiktų galių.

institucijos, kilmės valstybei narei 
paprašius, turi atlikti patikrinimus, apžiūras 
ir tyrimus, būtinus efektyviai priežiūrai 
užtikrinti. Veikdamos kompetentingos 
institucijos negali viršyti atitinkamų kilmės 
valstybės narės institucijų suteiktų galių.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Pakeitimas 62

37 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodyta valstybė narė turi 
pateikti visą reikalingą informaciją, susijusią 
su svarstoma paslauga ir atvejo 
aplinkybėmis, ir prašyti kilmės valstybės 
narės imtis priemonių paslaugų teikėjo 
atžvilgiu.

2. 1 dalyje nurodyta valstybė narė turi 
pateikti visą reikalingą informaciją, susijusią 
su svarstoma paslauga ir atvejo 
aplinkybėmis, ir prašyti kilmės valstybės 
narės pateikti neatidėliotiną nuomonę.

Kilmės valstybė narė per trumpiausią 
įmanomą laiką patikrina, ar teikėjas dirba 
teisėtai, taip pat patikrina prašyme nurodytus 
faktus. Per trumpiausią įmanomą laiką ji
informuoja prašančiąją valstybę narę apie 
priemones, kurių imtasi arba kurios yra 
numatytos; arba atsižvelgiant į tai, jog toks 
atvejis galimas, ji turi nurodyti priežastis, 
kodėl nebuvo imtasi jokių priemonių.

Kilmės valstybė narė per trumpiausią 
įmanomą laiką patikrina, ar teikėjas dirba 
teisėtai, taip pat patikrina prašyme nurodytus 
faktus. Per trumpiausią įmanomą laiką ji turi 
informuoti prašančiąją valstybę narę apie 
priemones, kurių bus imtasi arba kurios 
tokiu atveju numatytos kilmės valstybėje 
narėje; arba atsižvelgiant į tai, jog toks 
atvejis galimas, ji turi nurodyti priežastis, 
kodėl nebus imamasi jokių priemonių.

Justification

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.
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