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I. ĮVADAS

1. 2004 m. sausio 13 d. Komisija priėmė savo pirminį pasiūlymą 1, siekdama sukurti teisinę

bazę, kuria būtų panaikintos kliūtys paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvei ir laisvam paslaug

ų judėjimui valstybėse narėse, taip paslaugų teikėjams ir gavėjams suteikiant teisinio 

tikrumo, kurio reikia, kad jie galėtų naudotis šiomis dviem Sutartyje įtvirtintomis 

pagrindinėmis laisvėmis. Pasiūlymas buvo išsamiai išnagrinėtas ir aptartas Tarybos ir jos 

parengiamųjų organų posėdžiuose per kelių valstybių narių pirmininkavimo laiką.

2. 2004 m. rugsėjo 30 d. Regionų komitetas pateikė savo nuomonę 2.

3. 2005 m. vasario 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo 

nuomonę 3.

4. 2006 m. vasario 16 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę pirmuoju svarstymu.

5. 2006 m. balandžio 4 d. Komisija priėmė iš dalies pakeistą pasiūlymą. Iš dalies pakeistas 

pasiūlymas iš esmės grindžiamas Parlamento nuomone ir Taryboje vykusiomis 

diskusijomis.

6. 2006 m. gegužės 29 d. Tarybos (Konkurencingumas) posėdyje, susilaikius Belgijai ir 

Lietuvai, buvo pasiektas politinis susitarimas dėl kompromisinio teksto siekiant priimti 

bendrąją poziciją.

7. 2006 m. liepos 24 d. Taryba priėmė savo bendrąją poziciją pagal EB sutarties 

251 straipsnį.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 3
DG C I LT

II. TIKSLAI

Šio direktyvos projekto tikslai yra šie:

- Patobulinti ES ekonomikos augimo ir užimtumo pagrindą.

- Sukurti tikrą paslaugų vidaus rinką panaikinant teisines ir administracines kliūtis paslaugų

veiklos plėtojimui ir vykdymui.

- Stiprinti paslaugų gavėjų teises.

- Teisiškai įpareigoti valstybes nares vykdyti veiksmingą administracinį bendradarbiavimą.

III. BENDROJI POZICIJA

Tarybos priimtoje bendrojoje pozicijoje iš esmės atsispindi Europos Parlamento pirmuoju 

svarstymu priimta nuomonė. Daugelis Parlamento pakeitimų jau buvo įtraukti į Komisijos iš

dalies pakeistą pasiūlymą, kurio svarbiausi elementai įtraukti į bendrąją poziciją. Todėl 

bendrojoje pozicijoje buvo visiškai ar iš dalies atspindėta didelė dalis Parlamento pakeitimų. 

Bendrojoje pozicijoje taip pat yra tam tikrų naujų nuostatų, kurios, Tarybos nuomone, yra b

ūtinos užtikrinant veiksmingą direktyvos įgyvendinimą ir prisidedant prie tinkamo vidaus rinkos 

veikimo.

Komisija pritarė visiems Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo pakeitimams, kuriuos padarė

Taryba savo bendrojoje pozicijoje.
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Bendrosios pozicijos analizė

Bendrosios nuostatos (1–4 straipsniai)

Konkrečiai apibrėžtos teisės sritys (1 straipsnis)

Direktyvos dalyko ir jos santykio su konkrečiai apibrėžtomis teisės sritimis (pagrindinėmis teis

ėmis, darbo teise, baudžiamąja teise, kultūros ir kalbų įvairovės apsauga bei propagavimu ir 

žiniasklaidos pliuralizmu) klausimu bendrojoje pozicijoje iš esmės atsispindi Parlamento 

pakeitimai (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298 ir 299 pakeitimas bei atitinkama 72 pakeitimo dalis). 

Buvo įtraukta nauja 10 konstatuojamoji dalis, kad būtų paaiškintos tam tikros bendro pobūdžio 

taisyklės, kurios nėra susijusios su teise verstis paslaugų teikimo veikla arba jos vykdymu. 1 

straipsnyje padarytais nedideliais redakciniais pakeitimais siekiama didesnio jo turinio aiškumo 

ir pašalinti dviprasmybes.

Taikymo sritis (2 straipsnis)

Bendrojoje pozicijoje Taryba konsolidavo ir papildomai išaiškino direktyvos taikymo sritį

pirmiausia atsižvelgdama į Parlamento pirmuoju svarstymu priimtus pakeitimus. Visų pirma 

bendrojoje pozicijoje atsispindi Parlamento pakeitimų turinys (ypač 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 

252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 pakeitimai bei atitinkamos 

72 ir 289 pakeitimų dalys).

2 straipsnio 2 dalies a punkte įrašius žodžius „neekonominio pobūdžio“ paaiškinama sąvoka 

„bendro intereso paslaugos“, kuri ne visada vienodai vartojama valstybėse narėse. 2 straipsnio 

2 dalies c, f ir i punktų performulavimu siekiama aiškumo bei atsižvelgti į įvairias valstybių nari

ų pastabas.
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Socialinių paslaugų išskyrimo klausimu, bendrosios pozicijos 2 straipsnio 2 dalies j punkte 

minimos socialinės paslaugos, susijusios su aprūpinimu būstu, vaikų priežiūra ir parama 

šeimoms bei asmenims, kuriems nuolat ar laikinai reikalinga pagalba, kurią teikia valstybė, 

valstybės įgalioti teikėjai arba valstybės pripažintos labdaros organizacijos.  

28 konstatuojamojoje dalyje Taryba taip pat įrašė naują sakinį, pabrėžiantį, kad direktyva netur

ėtų turėti poveikio universaliųjų paslaugų principui valstybių narių socialinių paslaugų srityje.

Taryba negali pritarti 75 pakeitimui, kadangi 20 konstatuojamojoje dalyje jau yra pateiktas 

atitinkamas telekomunikacijų paslaugų paaiškinimas. Nesutinkama su 77 pakeitimu, kadangi 3 

straipsnyje jau numatyta, kad jeigu Paslaugų direktyvos nuostatos prieštarauja kito Bendrijos 

akto, reglamentuojančio konkrečius paslaugų veiklos aspektus, nuostatoms, pirmenybė

teikiama pastarojo nuostatoms.

Direktyvos ir kitų Bendrijos teisės nuostatų santykis (3 straipsnis)

Bendrojoje pozicijoje, padarius neesminius redakcinius pakeitimus, laikomasi Parlamento 21, 

83, 219 ir 307 pakeitimuose priimto požiūrio siekiant aiškiai nurodyti, kad atsiradus prie

štaravimui kitiems atitinkamiems Bendrijos dokumentams, pirmenybė teikiama atitinkamoms tų

dokumentų nuostatoms. 3 straipsnio 1 dalyje yra orientacinis tokių Bendrijos priemonių sąra

šas.  Bendrojoje pozicijoje taip pat pabrėžiama, kad direktyvos 3 straipsnio 2 dalis nėra susijusi 

su privatinės tarptautinės teisės normoms, pirmiausia normomis, kurios garantuoja, kad 

vartotojai pasinaudos valstybėse narėse galiojančiais vartotojų teisės aktais suteikta apsauga.

Sąvokų apibrėžimai (4 straipsnis)

Bendrojoje pozicijoje, padarius nedidelius redakcinius pakeitimus, iš principo atsispindi 1–3, 

5–6, 11, 13–26, 93–94 ir 97–98 pakeitimai, tačiau jie yra suredaguoti siekiant tekstą suderinti 

su galiojančiais Bendrijos teisės aktais arba su direktyvos taikymo sritimi.
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Be to, bendrojoje pozicijoje buvo užbaigtos 37 ir 40 konstatuojamosios dalys bei įrašyta nauja 

38 konstatuojamoji dalis. Taryba nesutinka su 4, 85 ir 86 pakeitimais dėl sąvokų „paslauga “ ir 

„viešųjų paslaugų įsipareigojimai“ apibrėžimo. Iš naujo apibrėžus taikymo sritį, 96 pakeitimas d

ėl sąvokos „darbuotojas“ apibrėžimo laikytas nereikalingu ir todėl neįtrauktas į bendrąją pozicij

ą. Siekiant darnos su kitais atitinkamais Bendrijos teisės aktais, nesutinkama su 92 pakeitimu d

ėl sąvokos „kompetentingos institucijos“ ir 87 pakeitimu dėl sąvokos „paslaugų teikėjas“. 

Galiausiai bendrojoje pozicijoje nesutinkama su 22 pakeitimu, kuriuo išbraukiamas paslaugų, 

kurioms taikoma direktyva, sąrašas, pateiktas 33 konstatuojamojoje dalyje, kuris, padarius 

nedidelius redakcinius pakeitimus, yra paliekamas siekiant atspindėti iš dalies pakeistą taikymo 

sritį.

Administravimo supaprastinimas (5–8 straipsniai)

Bendrojoje pozicijoje plačiai atsispindi atitinkami Europos Parlamento pakeitimai (27, 29–30, 

31, 32, 33 ir 99 pakeitimai bei atitinkamos 100, 104, 105–106 ir 108–111 bei 309 pakeitimų

dalys). Teksto anglų kalba 6 straipsnio 1 dalyje vartodama prielinksnį „through“ (pasitelkiant 

kontaktinius centrus) vietoj „at“ (kontaktiniuose centruose), Taryba siekia paaiškinti, kad 

kontaktinių centrų vaidmuo gali būti ribotas, jiems būnant paslaugos teikėjo ir kompetentingų

institucijų tarpininkais.

Bendrojoje pozicijoje numatoma, kad europinės formos bus nustatytos taikant komitologijos 

procedūrą, ir įrašoma nauja 45 konstatuojamoji dalis, kurioje siūloma keletas aspektų, į kuriuos 

valstybės narės gali atsižvelgti nagrinėdamos poreikį supaprastinti procedūras ir formalumus.

Taryba negali sutikti su tam tikrais pakeitimais, kurie prieštarauja Tarybos požiūriui, pavyzd

žiui, 102 pakeitimu, kadangi formali registracija kontaktiniuose centruose būtų nereikalinga 

administracinė našta, arba 103 pakeitimu, kadangi Europos kontaktinis centras būtų

nereikalingos administracinės struktūros pavyzdys ir tai prieštarautų subsidiarumo principui.
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Nesutinkama su 310 pakeitimu, kadangi nuoroda į priežiūrą, kaip laikomasi 

Direktyvos 96/71/EB, kuriai šis pasiūlymas neturi įtakos, laikoma netinkama.

Į bendrąją poziciją neįtraukiamas 107 pakeitimas, kadangi juo būtų pašalintas įpareigojimas 

teikti informaciją elektroninėmis priemonėmis, kuris yra svarbiausia administravimo 

supaprastinimo priemonė, 111 pakeitimas, išskyrus patikslintą tvarkaraštį, arba 32 pakeitimas, 

kadangi elektroninės procedūros yra viena iš svarbiausių administravimo supaprastinimo 

priemonių, ir jos taip pat gali būti naudojamos dokumentų originalams pateikti, kadangi autenti

škumas gali būti įrodomas elektroninėmis priemonėmis.

Įsisteigimo laisvė teikėjams (9–15 straipsniai)

Bendrojoje pozicijoje atsispindi 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112–113, 115 ir 117, 118–122, 

124–127, 128 bei 129 pakeitimai ir dalis 30 ir 130, 131–133 ir 136–137, 138, 140, 141 ir 143, 

144–145, 146, 147–149, 150 bei 242 pakeitimų. Kai kuriais atvejais siekiant aiškumo prireikė

nedidelių redakcinių pakeitimų, ir Taryba mano, kad Europos Parlamento pakeitimų turinys i

šliko nepakitęs.

14 straipsnio 6 dalyje įrašyta, kad draudimas konkuruojantiems ūkio subjektams konsultuotis 

netaikomas tais atvejais, kai konsultuojamasi su visuomene, o 14 straipsnio 7 dalyje numatyta, 

kad valstybė narė gali reikalauti draudimo arba finansinių garantijų, nors toje valstybėje narėje 

įsisteigęs paslaugų teikėjas tokios pareigos neturi.

Bendrojoje pozicijoje neatsižvelgta į 134 ir 28 pakeitimus, kadangi numanomas leidimas (tais 

atvejais, kai valdžios institucijos nepateikia atsakymo) yra itin svarbus dalykas, sudarantis 

palankesnes sąlygas naudotis įsisteigimo laisve; neatsižvelgta ir į 135 pakeitimą, kadangi taip 

atsirastų papildoma našta paraišką pateikusiems asmenims ir būtų sudėtingiau vykdyti teisminę

priežiūrą. Bendrojoje pozicijoje šiek tiek pakeistos 13 straipsnio 3 ir 4 dalys bei 

63 konstatuojamoji dalis dėl numanomo leidimo, visų pirma leidžiant valstybėms narėms taikyti 

laiko pratęsimo procedūrą, kai tai yra pateisinama dėl klausimo sudėtingumo ir jei 
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paraišką pateikęs asmuo yra deramai informuotas apie pratęsimą bei jo priežastis. Tuo 

siekiama, kad leidimų suteikimo tvarka būtų skaidri ir deramai prieinama ūkio subjektams, tuo 

pačiu nepanaikinant tam tikros nacionalinių administracijų teisės spręsti savo nuožiūra. 

Papildyta 63 konstatuojamoji dalis, kad būtų paaiškinta, jog valstybėms narėms suteikta 

galimybė leidimų suteikimo procedūroms taikyti skirtingą tvarką, jei tai pateisinama dėl svarbių

su visuomenės interesu susijusių priežasčių, gali apimti taisykles, numatančias, kad per tam tikr

ą laiką nesulaukus atsakymo laikoma, jog paraiška yra atmesta, ir kad toks numanomas 

atmetimas gali būti ginčijamas teisme.

Bendrosios pozicijos 15 straipsnio 4 dalyje esama pakeitimų, susijusių su vertinimo proceso 

taikymu bendro ekonominio intereso paslaugoms (BEIP), kurių paskirtis – paaiškinti, kad 

numatytas vertinimo mechanizmas neturėtų trukdyti atlikti bendro ekonominio intereso paslaug

ų užduotis, taip pat atsižvelgti į Europos Parlamento susirūpinimą, kadangi ši institucija 

pageidavo BEIP visiškai netaikyti vertinimo proceso. Bendrosios pozicijos 15 straipsnio 6 ir 

7 dalyse yra formuluotė, kurios tikslas – palengvinti valstybių narių įsipareigojimų pagal šį

straipsnį naštą ir atsižvelgti į Europos Parlamento susirūpinimą, kadangi ši institucija pageidavo 

išbraukti tekstą apie prievolę pranešti. Konkrečiai, bendrojoje pozicijoje iš 6 dalies išbraukta 

frazė „ir nėra būtini dėl naujų aplinkybių“. Bendrojoje pozicijoje siekiant teisinio tikrumo 

7 dalyje įrašytas sakinys, paaiškinantis, kad pranešimas pagal Direktyvą 89/34/EB taip pat 

atitinka prievolę pranešti pagal šią direktyvą.

Taryba neatsižvelgė į 116 ir 209 pakeitimus, kadangi prievolė vertinti ir pranešti apie leidimų

suteikimo tvarką yra svarbi priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudotis 

teise verstis paslaugų teikimo veikla ir ją vykdyti. Tačiau bendrosios pozicijos naujoje 

58 konstatuojamojoje dalyje patikslinama, kad prievolė pranešti yra susijusi tik su leidimų

suteikimo tvarka, o ne su leidimo suteikimui taikomais kriterijais ir sąlygomis. Taryba negali 

pritarti 114 pakeitimui, kadangi, jos manymu, dėl to tekstas taptų mažiau aiškus.
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120 pakeitimu siūloma nauja 61 konstatuojamoji dalis, kuri buvo įrašyta į bendrąją poziciją

siekiant paaiškinti, jog reikalavimas vengti dubliavimo netrukdo valstybėms narėms taikyti savo 

pačių sąlygas, bet tiesiog reikalauja, kad jos atsižvelgtų į lygiavertes sąlygas, kurias įvykdė teik

ėjas iš kitos valstybės narės. Be to, bendrojoje pozicijoje atsispindi 121 pakeitimo turinys, tik 

skiriasi formuluotė. Tačiau į bendrąją poziciją neįtrauktas 122 pakeitimas, nes jei sprendimams 

suteikti leidimą nebūtų taikomas reikalavimas nurodyti priežastis, administracinių sprendimų

teisminė priežiūra, visų pirma skirta trečiosioms šalims, taptų ne tokia veiksminga arba beveik 

neįmanoma. Į bendrąją poziciją taip pat neįtrauktas 151 pakeitimas, kadangi teksto apie prievol

ę pranešti išbraukimas smarkiai pakenktų vertinimo procesui.

Laisvė teikti paslaugas ir susijusios leidžiančios nukrypti nuostatos (16–18 straipsniai)

Laisvės teikti paslaugas klausimu (16 straipsnis) bendrojoje pozicijoje visiškai atsispindi 

Europos Parlamento pakeitimai (45–47, 152 ir 293/rev4). Įrašyta nauja 82 konstatuojamoji 

dalis, kad būtų paaiškintas valstybių narių taisyklių, reglamentuojančių įdarbinimo sąlygas, 

taikymas. Papildomų leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su laisve teikti paslaugas, 

klausimu (17 straipsnis) į bendrąją poziciją įtraukti Parlamento pakeitimai (53, 48, 50, 51, 54, 

161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ir 175, 400, 404) atlikus vieną nedidelį

12 dalies dėl atliekų vežimo pakeitimą. Pirminio pasiūlymo 18 straipsnis dėl laikinų nukrypti 

leidžiančių nuostatų išbrauktas atsižvelgiant į atitinkamą Parlamento pakeitimą.

164, 167 ir 168 pakeitimai nelaikomi tinkamais atlikus 16 straipsnio pakeitimus. Taryba neatsi

žvelgė į 176 pakeitimą, kadangi su sveikatos priežiūra susijusių profesijų praktikavimas, 

visuomenės sveikata ir viešąja politika susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos 

įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, tapo nereikalingos, kadangi 16 straipsnis nebetaikomas 

sveikatos priežiūros paslaugoms ir pakeista jo formuluotė.
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Paslaugų gavėjų teisės (19–21 straipsniai)

Paslaugų gavėjų teisių klausimu bendrojoje pozicijoje iš esmės atsispindi atitinkami Parlamento 

pakeitimai (178, 180, 247, iš dalies –55) su nedideliais pakeitimais arba papildymais.

Tačiau Taryba negali sutikti, kad 20 straipsnyje nustatyta nediskriminavimo nuostata būtų

papildyta žodžiais „tik“ (177 pakeitimas), kadangi tai leistų manyti, jog dėl kitų priežasčių

diskriminuoti leidžiama. 179 pakeitimas, pagal kurį numatomas naujas 22a straipsnis, negali b

ūti įtrauktas, kadangi skyriuje dėl administravimo supaprastinimo yra pakankamai detalios 

informacijos apie kontaktinių centrų paskirtį.

Sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, išlaidų kompensavimo 

klausimu (pirminio pasiūlymo 23 straipsnis) į bendrąją poziciją įtraukti 56–62 ir 

180/247 pakeitimai, išbrauktas 23 straipsnis ir atitinkamos konstatuojamosios dalys.

Nuostatų dėl darbuotojų komandiravimo ir dėl trečiųjų šalių piliečių komandiravimo (pirminio 

pasiūlymo 24 ir 25 straipsniai) klausimu bendrojoje pozicijoje laikomasi Parlamento požiūrio 

(181, 182/248, 63–64, 183/249 ir 65–66 pakeitimai) ir iš pradinio pasiūlymo išbraukti 24 ir 

25 straipsniai.

Paslaugų kokybė (22–27 straipsniai)

Su paslaugų kokybe susijusių nuostatų klausimu bendrojoje pozicijoje iš esmės atsispindi 

Parlamento požiūris (64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196 pakeitimai). Siekiant aiškumo 

22 straipsnyje sugrupuoti visi kitose direktyvos dalyse numatyti informavimo reikalavimai. 

Bendrosios pozicijos 23 straipsnis patvirtina, kad profesinės atsakomybės draudimas nėra 

privalomas. Neįtraukta procedūra, taikoma kilus problemoms draudimo rinkoje, kadangi ji neb

ėra reikalinga, nes nebėra privalomas profesinės atsakomybės draudimas.
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Į bendrąją poziciją neįtraukti 184 ir 186 pakeitimai, kadangi dėl jų atsirastų nereikalinga našta 

paslaugų teikėjams. Neatsižvelgta ir į 191 pakeitimą, kadangi reikiamą informaciją apie 

garantinį aptarnavimą gavėjams privalo teikti paslaugų teikėjai. 192 pakeitimas negali būti 

priimtas, kadangi turi būti aiškiai paminėtas ryšys su kitais Bendrijos teisės aktais, 

reglamentuojančiais garantinį aptarnavimą. Į bendrąją poziciją netraukti 193 ir 210 pakeitimai, 

kadangi Taryba mano, jog prievolė vertinti ir pranešti apie daugiasritės veiklos apribojimus yra 

viena iš pagrindinių priemonių, sudaranti palankesnes sąlygas naudotis teise verstis paslaugų

teikimo veikla arba ją vykdyti.

Administracinis bendradarbiavimas (28–36 straipsniai)

Bendrojoje pozicijoje visiškai arba iš esmės atsispindi visi atitinkami Europos Parlamento 

pakeitimai (pirmiausia 68–69, 197–198, 200–203 pakeitimai), tačiau šiek tiek pakeista jų strukt

ūra; tai buvo būtina pakeitus skyriaus apie laisvę teikti paslaugas struktūrą. 

Konvergencijos programa ir baigiamosios nuostatos (37–46 straipsniai)

Į bendrąją poziciją įtraukti Parlamento pakeitimai, atlikus nedidelius redakcinius pakeitimus 

(visų pirma 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213 pakeitimai). Įrašyta nauja 

114 konstatuojamoji dalis, kad būtų apibūdintas elgesio kodeksų tikslas.

Svarbus į bendrąją poziciją, 39 straipsnio 5 dalį, įtrauktas elementas yra procesas, kurio metu 

valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių reikalavimų, kurių taikymui gali būti taikoma 

16 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 16 straipsnio 3 dalis, ataskaitą. Komisija šiuos 

reikalavimus perduoda kitoms valstybėms narėms ir pateikia jų analizę bei taikymo gaires pagal 

direktyvą. Taryba mano, kad ši nuostata, kuri yra vienas iš svarbiausių viso sutarto 
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teksto darnos elementų, sukuria veiksmingą nacionalinės teisės aktų, kurie gali būti kliūtimi 

laisvei teikti paslaugas, stebėjimo sistemą. Nors tam tikromis aplinkybėmis ši prievolė iš pradži

ų gali būti našta nacionalinėms administracijoms, nepaisant to, dėl jos sumažės administracinė

našta ir paslaugų teikėjų sąnaudos, be to, padėdama valstybėms narėms nustatyti egzistuojan

čias kliūtis, ši prievolė palengvintų direktyvos įgyvendinimą.

Bendrosios pozicijos 40 straipsnyje numatytas reguliavimo komitetas. Bendrojoje pozicijoje yra 

naujas 43 straipsnis dėl asmens duomenų apsaugos. Bendrosios pozicijos 44 straipsnio 1 dalyje 

atsižvelgta į Parlamento pakeitimą ir įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 3 metų. Bendrojoje 

pozicijoje taip pat įrašyta nauja konstatuojamoji dalis, skatinanti valstybes nares parengti 

lenteles, kuriose būtų parodyta direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių koreliacija.

IV. IŠVADA

Taryba mano, kad jos bendroji pozicija, kuri yra išsamaus parengiamojo darbo ir derybų, 

vykusių nuo 2004 m., rezultatas, ir kuriai visapusiškai pritaria Komisija, yra gerai suderinta su 

siūlomos direktyvos tikslais. Todėl bendrąja pozicija siekiama nustatyti gerai apibrėžtą teisinį

pagrindą, kuris paslaugų teikėjams ir gavėjams padidintų teisinį tikrumą ir galimybę naudotis 

Sutartyje įtvirtintomis pagrindinėmis laisvėmis.

Taryba deramai atsižvelgė į Parlamento nuomonę, pareikštą Komisijos pakeisto pasiūlymo 

pirmojo svarstymo metu. Ji pažymi, kad visų trijų institucijų pozicijos labai suartėjo, ypač dėl 

svarbiausių direktyvos projekto nuostatų. Šis suartėjimas gerai atsispindi bendrojoje pozicijoje.

________________________
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