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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrind
ą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Pary
škinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės akto 
projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste 
tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). Pasi
ūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių
sutikimas.
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1 OL C ..., ..., p. ...
2 OL C ..., ..., p. ...
3 OL C ..., ..., p. ...

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl paslaugų vidaus rinkoje
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (10003/2006 – C6-0000/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0002)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą (KOM(2006)0160)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui 
(A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
30 konstatuojamoji dalis
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30) Jau yra nemažai paslaugų veiklą
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų. 
Ši direktyva pagrįsta Bendrijos acquis ir j
ą papildo. Direktyvos ir kitų Bendrijos teis
ės aktų prieštaravimai yra nustatyti ir 
sprendžiami šioje direktyvoje, įskaitant 
leidžiančias nukrypti nuostatas. Tačiau b
ūtina nustatyti taisyklę likusiems ir i
šimtiniams atvejams, kai šios direktyvos 
nuostatos neatitinka kito Bendrijos akto 
nuostatų. Toks prieštaravimas turėtų būti 
nustatomas laikantis Sutartyje nustatytų
įsisteigimo teisės ir laisvo paslaugų jud
ėjimo taisyklių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turi būti išbraukta, kadangi Tarybos tekstas nepaaiškina 3 straipsnio 
nuostatų, taip pat išvengiama teisinio neaiškumo.

Pakeitimas 2
1 straipsnio 6 ir 7 dalys

6. Ši direktyva neturi įtakos darbo teisei, t. 
y. jokioms teisės ar sutartinėms nuostatoms 
dėl įdarbinimo sąlygų, darbo sąlygų, 
įskaitant sveikatą ir saugą darbe, ir 
darbdavio bei darbuotojo santykių, kurias 
pagal Bendrijos teisei neprieštaraujančią
nacionalinę teisę taiko valstybės narės. Be 
to, ši direktyva neturi įtakos valstybių narių
socialinės apsaugos teisės aktams.

6. Ši direktyva neturi įtakos darbo teisei, t. 
y. jokioms teisės ar sutartinėms nuostatoms 
dėl įdarbinimo sąlygų, darbo sąlygų, 
įskaitant sveikatą ir saugą darbe, ir 
darbdavio bei darbuotojo santykių, kurias 
pagal Bendrijos ir nacionalinę teisę taiko 
valstybės narės. Be to, ši direktyva neturi 
įtakos valstybių narių socialinės apsaugos 
teisės aktams.

7. Ši direktyva netrukdo naudotis pagrindin
ėmis teisėmis, pripažintomis valstybėse nar
ėse ir pagal Bendrijos teisę. Ji taip pat 
neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių
susitarimų, juos sudaryti ir įgyvendinti, taip 
pat imtis kolektyvinių darbuotojų interesų
gynimo veiksmų pagal Bendrijos teisei 
neprieštaraujančią nacionalinę teisę.

7. Ši direktyva netrukdo naudotis pagrindin
ėmis teisėmis, pripažintomis valstybėse nar
ėse ir pagal Bendrijos teisę. Ji taip pat 
neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių
susitarimų, juos sudaryti ir įgyvendinti, taip 
pat imtis kolektyvinių darbuotojų interesų
gynimo veiksmų pagal Bendrijos ir 
nacionalinę teisę, jokiu būdu nedaro 
įtakos nuostatoms, reguliuojančioms 
santykius tarp valstybių narių socialinių
partnerių.
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Pagrindimas

Šiame pakeitime išsaugoma naujoji Komisijos pakeisto pasiūlymo struktūra, kurią vėliau pri
ėmė Taryba 1 straipsnio 6 ir 7 dalyse (apie darbo teisę kalbama 6 dalyje, apie pagrindines 
teises – 7-ojoje dalyje). Tik, labai svarbu dar šiek tiek pataisyti tekstą, siekiant užtikrinti, kad 
jam dar labiau pritartų Europos Sąjungos piliečiai. Taigi šiuo pakeitimu atsižvelgiama į tai, 
kad nuoroda į Pagrindinių teisių chartiją būtų pateikiama tik 15 konstatuojamojoje dalyje, jei 
1 straipsnyje būtų pateikta tiksli Chartijos 28 straipsnio formuluotė. Be to, pagal EB sutarties 
126 straipsnio 2 dalį, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas nacionalinei teisei ir jos 
taikymui, ypač reguliuojant santykius tarp valstybių narių socialinių partnerių.

Pakeitimas 3
2 straipsnio 2 dalies a punktas

a) neekonominio pobūdžio bendrų interesų
paslaugoms;

a) visuotinės svarbos paslaugoms;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš dalies grąžinama pirmojo svarstymo Parlamento pozicija. Pagaliau 
pasiekiamas kompromisas su Taryba dėl bendros pozicijos vėl iš naujo įterpiant pakeisto 
Komisijos pasiūlymo tekstą. 

Pakeitimas 4
2 straipsnio 2 dalies j punktas

j) socialinėms paslaugoms, susijusioms su 
socialinio būsto suteikimu, vaikų priežiūra 
ir parama remtinoms šeimoms ir asmenims, 
kuriems šios paramos nuolat ar laikinai 
reikia ir kurias teikia valstybė, valstybės 
įgalioti subjektai arba valstybės pripažintos 
labdaros organizacijos; 

j) socialinėms paslaugoms, susijusioms su 
socialinio būsto suteikimu, vaikų priežiūra 
ir parama remtinoms šeimoms ir asmenims, 
kuriems šios paramos nuolat ar laikinai 
reikia ir kuriems taikomos įstatymų
nustatytos ir papildomos apsaugos 
sistemos, pagal kurias galima apsidrausti 
nuo pagrindinių nelaimingų įvykių
rizikos ir kurias teikia valstybė, valstybės 
įgalioti ar tokiais pripažinti subjektai arba 
valstybės įgaliotos ar tokiomis pripažintos 
labdaros organizacijos; 

Pagrindimas

Nors šiuo pakeitimu ir pakartojamas naujasis Tarybos tekstas, kuriame pateikiamas tikslesnis 
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teisinis socialinių paslaugų apibrėžimas ir suteikiamas didesnis teisinis saugumas, tačiau 
jame jau atsižvelgiama į neseniai Komisijos priimtą Visuotinės svarbos socialinių paslaugų
Europos Sąjungoje Komunikatą (COM(2006)117 galutinis). Šiuo pakeitimu nėra iš anksto 
prognozuojami vykstančių konsultacijų rezultatai ir jiems nedaroma jokia įtaka. Komisija 
nuspręs, kokiu būdu toliau vyks konsultacijos ir kokio požiūrio geriausia laikytis, be abejo, 
atsižvelgdama į teisės akto pasiūlymo teisinę būtinybę ir galimybes.

Pakeitimas 5
3 straipsnis

Santykis su kitomis Bendrijos teisės aktų
nuostatomis

Santykis su kitomis Bendrijos teisės aktų
nuostatomis

1. Jeigu šios direktyvos nuostatos prie
štarauja kito Bendrijos akto, 
reglamentuojančio tam tikrus teisės teikti 
paslaugą ar vykdyti paslaugos teikimo veikl
ą konkrečiuose sektoriuose ar profesijose 
aspektus, nuostatai, pirmenybė teikiama to 
kito Bendrijos akto nuostatai, kuri ir 
taikoma minėtiems sektoriams ar 
profesijoms. Minėti aktai yra:

1. Jeigu šios direktyvos nuostatos prie
štarauja kito Bendrijos akto, 
reglamentuojančio tam tikrus teisės teikti 
paslaugą ar vykdyti paslaugos teikimo veikl
ą konkrečiuose sektoriuose ar profesijose 
aspektus, nuostatai, pirmenybė teikiama to 
kito Bendrijos akto nuostatai, kuri ir 
taikoma minėtiems sektoriams ar 
profesijoms. Minėti aktai yra visų pirma:

a) Direktyva 96/71/EB; a) Direktyva 96/71/EB;

b) Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71; b) Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71;

c) Tarybos direktyva Nr. 89/552/EEB dėl 
kai kurių valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, 
skirtų vertimuisi televizijos programų
transliavimu, suderinimo;

c) Tarybos direktyva Nr. 89/552/EEB dėl 
kai kurių valstybių narių įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, 
skirtų vertimuisi televizijos programų
transliavimu, suderinimo;

d) Direktyva 2005/36/EB. d) Direktyva 2005/36/EB.

2. Ši direktyva nėra susijusi su tarptautinės 
privatinės teisės taisyklėmis, visų pirma 
taisyklėms, reglamentuojančioms sutartin
ėms ir nesutartinėms prievolėms taikytiną
teisę, įskaitant taisykles, kurios garantuoja, 
kad vartotojai naudosis apsauga, kurią
jiems suteikia vartotojų apsaugos taisyklės, 
nustatytos jų valstybėje narėje galiojan
čiuose vartotojų teisės aktuose.

2. Ši direktyva nėra susijusi su tarptautinės 
privatinės teisės taisyklėmis, visų pirma 
taisyklėms, reglamentuojančioms sutartin
ėms ir nesutartinėms prievolėms taikytiną
teisę, įskaitant taisykles, kurios garantuoja, 
kad vartotojai naudosis apsauga, kurią
jiems suteikia vartotojų apsaugos taisyklės, 
nustatytos jų valstybėje narėje galiojan
čiuose vartotojų teisės aktuose.

2a. Šia direktyva nepanaikinama 
vartotojo apsauga, kurią jam garantuoja 
jo valstybėje narėje galiojantys vartotojų
apsaugos teisės aktai pagal Bendrijos teis
ę.
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3. Valstybės narės taiko šios direktyvos 
nuostatas laikydamosi Sutartyje nustatytų
įsisteigimo teisės ir laisvo paslaugų jud
ėjimo taisyklių.

3. Valstybės narės taiko šios direktyvos 
nuostatas laikydamosi Sutartyje nustatytų
įsisteigimo teisės ir laisvo paslaugų jud
ėjimo taisyklių.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtvirtinamas naujasis Tarybos tekstas, pateiktas 3 straipsnyje. Be to, pagal EB 
sutarties 153 straipsnio 5 dalį, šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti tą pusiausvyrą, kurią
Parlamentui pavyko pasiekti pirmojo svarstymo metu. 

Pakeitimas 6
28 straipsnis

Abipusė pagalba – bendrieji įsipareigojimai Abipusė pagalba – bendrieji įsipareigojimai

1. Valstybės narės teikia abipusę pagalbą ir, 
siekdamos užtikrinti teikėjų ir jų teikiamų
paslaugų priežiūrą, imasi veiksmingam 
abipusiam bendradarbiavimui būtinų
priemonių. 

1. Valstybės narės teikia abipusę pagalbą ir, 
siekdamos užtikrinti teikėjų ir jų teikiamų
paslaugų priežiūrą, imasi veiksmingam 
abipusiam bendradarbiavimui būtinų
priemonių. 

2. Šiame skyriuje numatytais tikslais valstyb
ės narės skiria vieną ar daugiau kontaktinių
centrų, kurių kontaktiniai duomenys 
perduodami kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai. Komisija skelbia ir reguliariai 
atnaujina kontaktinių centrų sąrašą.

2. Šiame skyriuje numatytais tikslais valstyb
ės narės skiria vieną ar daugiau kontaktinių
centrų, kurių kontaktiniai duomenys 
perduodami kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai. Komisija skelbia ir reguliariai 
atnaujina kontaktinių centrų sąrašą.

3. Informacijos užklausos ir prašymai atlikti 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus pagal šį
skyrių turi būti tinkamai motyvuoti, visų
pirma nurodant prašymo priežastį. Gauta 
informacija naudojama tik klausimo, dėl 
kurio jos prašyta, atžvilgiu.

3. Informacijos užklausos ir prašymai atlikti 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus pagal šį
skyrių turi būti tinkamai motyvuoti, visų
pirma nurodant prašymo priežastį. Gauta 
informacija naudojama tik klausimo, dėl 
kurio jos prašyta, atžvilgiu.

4. Gavusios iš kitos valstybės narės 
kompetentingų institucijų pagalbos prašym
ą, valstybės narės užtikrina, kad jų
teritorijoje įsisteigę teikėjai teiktų jų
kompetentingoms institucijoms visą jų
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teis
ės aktus būtiną informaciją. 

4. Gavusios iš kitos valstybės narės 
kompetentingų institucijų pagalbos prašym
ą, valstybės narės užtikrina, kad jų
teritorijoje įsisteigę teikėjai teiktų jų
kompetentingoms institucijoms visą jų
veiklai prižiūrėti būtiną informaciją. 
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5. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti patikrinimus, apžiūras 
arba tyrimus, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja u
žklausą pateikusią valstybę narę. 

5. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti patikrinimus, apžiūras 
arba tyrimus, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja u
žklausą pateikusią valstybę narę. 

6. Valstybės narės teikia kitų valstybių narių
arba Komisijos reikalaujamą informaciją
elektroninėmis priemonėmis ir kuo greičiau.

6. Valstybės narės teikia kitų valstybių narių
arba Komisijos reikalaujamą informaciją
elektroninėmis priemonėmis ir kuo greičiau.

7. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, 
į kuriuos įtraukti teikėjai ir kuriais gali 
naudotis jų teritorijoje esančios 
kompetentingos institucijos, tokiomis pa
čiomis sąlygomis galėtų naudotis ir 
atitinkamos kitų valstybių narių
kompetentingos institucijos.

7. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, 
į kuriuos įtraukti teikėjai ir kuriais gali 
naudotis jų teritorijoje esančios 
kompetentingos institucijos, tokiomis pa
čiomis sąlygomis galėtų naudotis ir 
atitinkamos kitų valstybių narių
kompetentingos institucijos.

8. Valstybės narės gali perduoti Komisijai 
informaciją apie atvejus, kai kitos valstybės 
narės nevykdo savo įsipareigojimų dėl 
abipusės pagalbos. Jei būtina, Komisija 
imasi reikiamų priemonių, įskaitant 
Sutarties 226 straipsnyje numatytą procedūr
ą, kad užtikrintų, jog atitinkamos valstybės 
narės laikytųsi abipusės pagalbos 
įsipareigojimų. Komisija reguliariai praneša 
valstybėms narėms apie abipusės pagalbos 
nuostatų veikimą.

8. Valstybės narės gali perduoti Komisijai 
informaciją apie atvejus, kai kitos valstybės 
narės nevykdo savo įsipareigojimų dėl 
abipusės pagalbos. Jei būtina, Komisija 
imasi reikiamų priemonių, įskaitant 
Sutarties 226 straipsnyje numatytą procedūr
ą, kad užtikrintų, jog atitinkamos valstybės 
narės laikytųsi abipusės pagalbos 
įsipareigojimų. Komisija reguliariai praneša 
valstybėms narėms apie abipusės pagalbos 
nuostatų veikimą.

Pagrindimas

Siekiant dar didesnio teisinio aiškumo ir saugumo, šiuo pakeitimu 4 dalyje panaikinama 
nuoroda į „nacionalinės teisės aktų“ taikymą. Pirma, ši tema neturėtų būti nagrinėjama 
bendrųjų nuostatų straipsnyje, kuriame išdėstyti valstybių narių bendrieji įsipareigojimai ir 
kuriuos jos privalo vykdyti, kai prašo abipusės pagalbos, šiame straipsnyje nekalbama apie 
taikytinus teisės aktus. Antra, 4 dalyje įrašyti žodžiai nėra pakankamai tikslūs, kad būtų
galima vienareikšmiškai nuspręsti kokie teisės aktai taikomi. Iš tikrųjų iš žodžių „pagal jų
nacionalinės teisės aktus“ galima suprasti, jog kalbama apie „įsisteigimo valstybės narės 
nacionalinius teisės aktus“. Šiuo pakeitimu siekiama išvengti bet kokio neaiškumo, kuris galėt
ų atsirasti manant, kad paslaugų teikėjų veiklos priežiūra turi vien tik atitikti įsisteigimo 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas 7
29 straipsnis
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Abipusė pagalba – įsisteigimo valstybės nar
ės bendrieji įsipareigojimai

Abipusė pagalba – įsisteigimo valstybės nar
ės bendrieji įsipareigojimai

1. Dėl teikėjų, teikiančių paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, įsisteigimo valstybė narė
teikia informaciją apie jos teritorijoje 
įsisteigusius teikėjus, kai to prašo kita 
valstybė narė, taip pat patvirtinimą, kad teik
ėjas yra įsisteigęs jos teritorijoje ir, kiek jai 
žinoma, neteisėtu būdu veiklos nevykdo.

1. Dėl teikėjų, teikiančių paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, įsisteigimo valstybė narė
teikia informaciją apie jos teritorijoje 
įsisteigusius teikėjus, kai to prašo kita 
valstybė narė, taip pat patvirtinimą, kad teik
ėjas yra įsisteigęs jos teritorijoje ir, kiek jai 
žinoma, neteisėtu būdu veiklos nevykdo.

2. Įsisteigimo valstybė narė atlieka kitos 
valstybės narės prašomus patikrinimus, apži
ūras ir tyrimus ir praneša pastarajai jų
rezultatus, o, prireikus, kokių buvo imtasi 
priemonių. Vykdydamos šią veiklą, 
kompetentingos institucijos neviršija jų
valstybėse narėse joms suteiktų įgaliojimų. 
Kompetentingos institucijos gali nuspręsti d
ėl tinkamiausių priemonių, kurių reikia imtis 
kiekvienu konkrečiu atveju siekiant 
patenkinti kitos valstybės narės prašymą.

2. Įsisteigimo valstybė narė atlieka kitos 
valstybės narės prašomus patikrinimus, apži
ūras ir tyrimus ir praneša pastarajai jų
rezultatus, o, prireikus, kokių buvo imtasi 
priemonių. Vykdydamos šią veiklą, 
kompetentingos institucijos neviršija jų
valstybėse narėse joms suteiktų įgaliojimų. 
Kompetentingos institucijos gali nuspręsti d
ėl tinkamiausių priemonių, kurių reikia imtis 
kiekvienu konkrečiu atveju siekiant 
patenkinti kitos valstybės narės prašymą.

3. Gavusi faktinių žinių apie teikėjo, 
įsisteigusio jos teritorijoje ir teikiančio 
paslaugas kitose valstybėse narėse, elgesį ar 
konkrečius veiksmus, kurie, jų žiniomis, gal
ėtų padaryti didelės žalos žmonių sveikatai 
ar saugumui arba aplinkai, įsisteigimo 
valstybė narė kuo skubiau tai praneša 
visoms kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.

3. Gavusi faktinių žinių apie teikėjo, 
įsisteigusio jos teritorijoje ir teikiančio 
paslaugas kitose valstybėse narėse, neteisėt
ą elgesį teikiant paslaugas ar bet kokį kitą
konkretų veiksmą, kuris, jų žiniomis, galėtų
padaryti didelės žalos žmonių sveikatai ar 
saugumui arba aplinkai, įsisteigimo valstybė
narė kuo skubiau tai praneša visoms kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai.

Pagrindimas

Svarbu, kad įsisteigimo valstybė narė praneštų kitoms valstybėms narėms apie bet kokį
konkretų jos teritorijoje įsisteigusio paslaugų teikėjo padarytą veiksmą, kuris galėtų padaryti 
didelės žalos žmonių sveikatai ar saugumui, arba aplinkai. Be to, šiuo pakeitimu, kuris iš
dalies grąžina Parlamento poziciją, buvusią pirmojo svarstymo metu, atsižvelgiama į galimus 
kitus nelegalius teikėjo veiksmus, ypač į nelegalaus darbo ir „fiktyvių savarankiškai dirbančių
asmenų“ problemą.

Pakeitimas 8
30 straipsnis
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Įsisteigimo valstybės narės priežiūra, kai 
teikėjas laikinai persikėlęs į kitą valstybę nar

ę

Įsisteigimo valstybės narės priežiūra, kai 
teikėjas laikinai persikėlęs į kitą valstybę nar

ę

1. Atvejais, kuriems netaikoma 31 
straipsnio 1 dalis, įsisteigimo valstybė narė
užtikrina, kad būtų vykdoma jos nustatytų
reikalavimų laikymosi priežiūra, ypač prieži
ūros priemonėmis teikėjo įsisteigimo 
vietoje.

1. Įsisteigimo valstybė narė yra atsakinga u
ž jos teritorijoje įsisteigusio paslaugų teik
ėjo priežiūrą, ypač taikydama priežiūros 
priemones teikėjo įsisteigimo vietoje.

2. Įsisteigimo valstybė narė negali nesiimti 
priežiūros arba įgyvendinimą užtikrinančių
priemonių savo teritorijoje tuo pagrindu, 
kad paslauga buvo suteikta arba dėl jos kilo 
žala kitoje valstybėje narėje.

2. Įsisteigimo valstybė narė negali nesiimti 
priežiūros arba įgyvendinimą užtikrinančių
priemonių savo teritorijoje tuo pagrindu, 
kad paslauga buvo suteikta arba dėl jos kilo 
žala kitoje valstybėje narėje.

3. 1 dalyje nereikalaujama, kad 
įsisteigimo valstybė narė atliktų faktinius 
patikrinimus ir vykdytų kontrolę valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Tokius patikrinimus ir kontrol
ę pagal 31 straipsnio nuostatas atlieka 
valstybė narė, kurioje teikėjas laikinai 
vykdo veiklą, įsisteigimo valstybės narės 
valdžios institucijų prašymu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Administracinį bendradarbiavimą reglamentuojančio skyriaus pakeitimais išsaugoma naujoji 
Tarybos nustatyta struktūra, kuri aiškiau apibrėžia įsisteigimo valstybių narių ir valstybių
narių, kuriose teikiama paslauga, pareigas ir įsipareigojimus. Tad šiuo pakeitimu grąžinama 
Parlamento pozicija, buvusi pirmojo svarstymo metu. Taigi pagal Parlamento poziciją
įsisteigimo valstybė narė yra atsakinga už jos teritorijoje įsisteigusio teikėjo priežiūrą ir 
negali atsisakyti imtis priemonių motyvuodama, kad paslauga buvo suteikta kitoje valstybėje 
narėje.

Pakeitimas 9
31 straipsnis

Valstybės narės priežiūra, kai paslaugos 
teikiamos teikėjui laikinai persikėlus

Valstybės narės priežiūra, kai paslaugos 
teikiamos teikėjui laikinai persikėlus
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1. Reikalavimų, kurie gali būti nustatyti 
pagal 16 arba 17 straipsnius, atžvilgiu 
valstybė narė, kurioje paslauga yra 
teikiama, yra atsakinga už teikėjo veiklos 
jos teritorijoje priežiūrą. Laikydamasi 
Bendrijos teisės, valstybė narė, kurioje 
teikiama paslauga:

1. Valstybė narė, kurioje paslauga yra 
teikiama, yra atsakinga už teikėjo veiklos 
jos teritorijoje priežiūrą. Laikydamasi 
Bendrijos teisės, valstybė narė, kurioje 
teikiama paslauga:

a) imasi visų būtinų priemonių, kad teikėjai 
laikytųsi jos teisės aktų nuostatų dėl teisės 
teikti paslaugas ir šios veiklos vykdymo;

a) imasi visų būtinų priemonių, kad teikėjai 
laikytųsi jos teisės aktų nuostatų dėl teisės 
teikti paslaugas ir šios veiklos vykdymo;

b) atlieka paslaugos priežiūrai reikalingus 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus.

b) atlieka paslaugos priežiūrai reikalingus 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus bei tuos 
priežiūrai reikalingus veiksmus, kurių
reikalauja įsisteigimo valstybė narė.

2. Atsižvelgiant į kitus reikalavimus, 
nenurodytus šio straipsnio 1 dalyje, kai 
teikėjas laikinai išvyksta teikti paslaugų į
kitą valstybę narę ir ten neįsisteigia, tos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos vykdo teikėjo veiklos priežiūrą
pagal 3 ir 4 dalių nuostatas.

Išbraukta.

3. Įsisteigimo valstybės narės prašymu
valstybės narės, kurioje teikiama paslauga, 
kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus, kurių
reikia, kad įsisteigimo valstybė narė galėtų
užtikrinti veiksmingą priežiūrą. 
Vykdydamos šią veiklą, kompetentingos 
institucijos neviršija jų valstybėse narėse 
joms suteiktų įgaliojimų. Kompetentingos 
institucijos gali nuspręsti dėl tinkamiausių
priemonių, kurių reikia imtis kiekvienu 
konkrečiu atveju siekiant patenkinti 
įsisteigimo valstybės narės prašymą.

3. Kai įsisteigimo valstybė narė prašo
valstybės narės, kurioje teikiama paslauga, 
kompetentingos institucijos atlieka 
patikrinimus, apžiūras ir tyrimus, kurių
reikia, kad įsisteigimo valstybė narė galėtų
užtikrinti veiksmingą priežiūrą. 
Vykdydamos šią veiklą, kompetentingos 
institucijos neviršija jų valstybėse narėse 
joms suteiktų įgaliojimų. Kompetentingos 
institucijos gali nuspręsti dėl tinkamiausių
priemonių, kurių reikia imtis kiekvienu 
konkrečiu atveju siekiant patenkinti 
įsisteigimo valstybės narės prašymą.

4. Savo iniciatyva valstybės narės, kurioje 
teikiama paslauga, kompetentingos 
institucijos gali atlikti patikrinimus, apžiūras 
ir tyrimus vietoje, jeigu tokie patikrinimai, 
apžiūros arba tyrimai nėra diskriminaciniai, 
nėra inicijuojami dėl to, kad teikėjas yra 
įsisteigęs kitoje valstybėje narėje ir yra 
proporcingi.

4. Valstybės narės, kurioje teikiama 
paslauga, kompetentingos institucijos gali 
atlikti patikrinimus, apžiūras ir tyrimus 
vietoje, jeigu tokie patikrinimai, apžiūros 
arba tyrimai nėra diskriminaciniai, nėra 
inicijuojami dėl to, kad teikėjas yra įsisteig
ęs kitoje valstybėje narėje ir yra 
proporcingi.

Pagrindimas
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Administracinį bendradarbiavimą reglamentuojančio skyriaus pakeitimais išsaugoma naujoji 
Tarybos nustatyta struktūra, kuri aiškiau apibrėžia įsisteigimo valstybių narių ir valstybių
narių, kuriose teikiama paslauga, pareigas ir įsipareigojimus. Tad šiuo pakeitimu grąžinama 
Parlamento pozicija, buvusi pirmojo svarstymo metu. Taigi pagal Parlamento poziciją, 
įsisteigimo valstybė narė yra atsakinga už jos teritorijoje įsisteigusio teikėjo priežiūrą, o 
valstybė narė, kurioje yra teikiama paslauga, atlieka teikėjo priežiūrą, kai šis teikia paslaugas 
jos teritorijoje.

Pakeitimas 10
39 straipsnis

Abipusis vertinimas Abipusis vertinimas

1. Ne vėliau kaip iki ….*valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą su visa 
informacija, nurodyta šiose nuostatose:

1. Ne vėliau kaip iki ….*valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą su visa 
informacija, nurodyta šiose nuostatose:

a) 9 straipsnio 2 dalis, dėl leidimų išdavimo 
sistemų;

a) 9 straipsnio 2 dalis, dėl leidimų išdavimo 
sistemų; 

b) 15 straipsnio 5 dalis, dėl vertintinų
reikalavimų;

b) 15 straipsnio 5 dalis, dėl vertintinų
reikalavimų;

c) 25 straipsnio 3 dalis, dėl įvairių sričių
veiklos.

c) 25 straipsnio 3 dalis, dėl įvairių sričių
veiklos.

2. Komisija persiunčia 1 dalyje numatytas 
ataskaitas valstybėms narėms, kurios per še
šis mėnesius nuo gavimo dienos pateikia 
pastabas apie kiekvieną ataskaitą. Per tą pat
į laiką Komisija pasitaria dėl šių ataskaitų su 
suinteresuotomis šalimis. 

2. Komisija persiunčia 1 dalyje numatytas 
ataskaitas valstybėms narėms, kurios per še
šis mėnesius nuo gavimo dienos pateikia 
pastabas apie kiekvieną ataskaitą. Per tą pat
į laiką Komisija pasitaria dėl šių ataskaitų su 
suinteresuotomis šalimis. 

3. Komisija pateikia ataskaitas ir valstybių
narių pastabas 40 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui, kuris gali pateikti 
savo pastabas. 

3. Komisija pateikia ataskaitas ir valstybių
narių pastabas 40 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui, kuris gali pateikti 
savo pastabas. 

4. Atsižvelgdama į 2 ir 3 dalyse numatytas 
pastabas, Komisija vėliausiai iki 
...**pateikia galutinę ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, tam tikrais atvejais 
kartu su pasiūlymais dėl papildomų
iniciatyvų.

4. Atsižvelgdama į 2 ir 3 dalyse numatytas 
pastabas, Komisija vėliausiai iki 
...**pateikia galutinę ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, tam tikrais atvejais 
kartu su pasiūlymais dėl papildomų
iniciatyvų.
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5. Ne vėliau kaip iki ...***valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą apie 
nacionalinius reikalavimus, kurių taikymas 
galėtų patekti į 16 straipsnio 1 dalies trečios 
pastraipos ir 16 straipsnio 3 dalies pirmo 
sakinio taikymo sritį, nurodydamos prie
žastis, kodėl, jų nuomone, šių reikalavimų
taikymas atitinka 16 straipsnio 1 dalies tre
čioje pastraipoje ir 16 straipsnio 3 dalies 
pirmame sakinyje nustatytus kriterijus. 

5. Ne vėliau kaip iki ...***valstybės narės 
pateikia Komisijai ataskaitą apie 
nacionalinius reikalavimus, kurių taikymas 
galėtų patekti į 16 straipsnio 1 dalies trečios 
pastraipos ir 16 straipsnio 3 dalies pirmo 
sakinio taikymo sritį, nurodydamos prie
žastis, kodėl, jų nuomone, šių reikalavimų
taikymas atitinka 16 straipsnio 1 dalies tre
čioje pastraipoje ir 16 straipsnio 3 dalies 
pirmame sakinyje nustatytus kriterijus. 

Vėliau valstybės narės perduoda Komisijai 
visus jų nustatytų reikalavimų pakeitimus, 
įskaitant pirmiau nurodytus naujus 
reikalavimus, bei nurodo jų pakeitimo prie
žastis. 

Vėliau valstybės narės perduoda Komisijai 
visus jų nustatytų reikalavimų pakeitimus, 
įskaitant pirmiau nurodytus naujus 
reikalavimus, bei nurodo jų pakeitimo prie
žastis. 

Komisija apie šiuos perduotus reikalavimus 
informuoja kitas valstybes nares. Toks 
perdavimas netrukdo valstybėms narėms 
priimti minėtas nuostatas. Vėliau Komisija 
kasmet pateikia šių nuostatų taikymo 
analizę ir kryptis įgyvendinant šią direktyv
ą.

Komisija apie šiuos perduotus reikalavimus 
informuoja kitas valstybes nares. Toks 
perdavimas netrukdo valstybėms narėms 
priimti minėtas nuostatas. 

* Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

* Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

** Ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

** Ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

*** Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

*** Treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

„Analizė ir kryptys“ nesudaro galimybės išankstiniam vertinimui ar išankstinei konsultacijai, 
o tai verstų suabejoti Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimu leidžiant teisės 
aktus. Be to, Bendrijos teisės aktų aiškinimas yra paliekamas Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismui (EBTT). Pranešėja mano, kad Europos Komisija visada gali padėti valstybėms nar
ėms parengti bendrą įvertinimo būdą, kad pagal šį straipsnį būtų laikomasi įsipareigojimo 
pateikti ataskaitą. 

Pakeitimas 11
41 straipsnis
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Iki ...*, o vėliau – kas trejus metus Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai i
šsamų pranešimą apie šios direktyvos 
taikymą. Pagal 16 straipsnio 4 dalį šiame 
pranešime pirmiausia nagrinėjamas 16 
straipsnio taikymas. Jame taip pat 
svarstomas poreikis imtis papildomų
priemonių dėl klausimų, kuriems ši 
direktyva netaikoma. Prie jo atitinkamais 
atvejais pridedami pasiūlymai dėl direktyvos 
pakeitimo siekiant sukurti paslaugų vidaus 
rinką.

Iki ...*, o vėliau – kas trejus metus Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai i
šsamų pranešimą apie šios direktyvos 
taikymą. Pagal 16 straipsnio 4 dalį šiame 
pranešime pirmiausia nagrinėjamas 16 
straipsnio taikymas. Be 38 straipsnyje 
nurodytų sričių, jame taip pat svarstomas 
poreikis imtis derinimo ar kitų papildomų
priemonių dėl klausimų, kuriems ši 
direktyva netaikoma. Pagal 16 straipsnio 4 
dalį pranešime taip pat svarstomas 
poreikis imtis priemonių suderinti 
paslaugos teikimo veikla su šioje 
direktyvoje jau numatyta veikla. Prie jo 
atitinkamais atvejais pridedami pasiūlymai d
ėl direktyvos pakeitimo siekiant sukurti 
paslaugų vidaus rinką.

* Penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

* Penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

Net ir priėmus naująjį Tarybos pateiktą tekstą, šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad 
persvarstymo nuostata atitiktų kitas direktyvos, kurioje jau numatytos derinimo priemonės, 
nuostatas, t. y. 16 straipsnio 4 dalį ir 38 straipsnį. Be to, šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EB 
sutarties 47 ir 95 straipsnius, kuriuose teigiama, kad bendrų teisės aktų leidėjai „nustato 
priemones valstybių narių įstatymų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, 
suderinti“. 
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Įvadas1.

Po dvejus metus užsitęsusių debatų ir sunkaus darbo, kurį atliko Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komitetas, Europos Parlamentas priėmė 2006 m. vasario 16 d. savo poziciją per pirm
ąjį svarstymą. 

Parlamento pasiektas kompromisas išsklaidė baimę ir užbaigė ginčus, kuriuos sukėlė pirmasis 
Komisijos pasiūlymas, bei padėjo išsiaiškinti nesusipratimus, kilusius dėl blogą vardą gavusios 
vadinamosios Bolkešteino direktyvos. 

Taigi 25 tūkst. demonstrantų, užplūdusių Strasbūro gatves plenarinio posėdžio metu, palankiai 
vertino iš esmės Parlamento padarytus radikalius pakeitimus, po kurių tekstas tapo daugumai 
priimtinas. Komisija ir Taryba pripažino, kad Parlamento pasiūlytas kompromisas yra didelis 
žingsnis pirmyn, kurį pirmininkavusi Austrija pavadino „lemiamu Europos demokratijos 
istorijoje“ ir kuris tapo politinio susitarimo dėl Paslaugų direktyvos pagrindu. Šio teisės akto 
priėmimo proceso metu Europos institucijos atsižvelgė į būtinybę turėti socialinę Europą. 

Taryba, pirmininkaujant Airijai, Olandijai, Liuksemburgui ir Didžiajai Britanijai, taip pat atliko 
didžiulį techninį darbą po to, kai buvo priimtas Komisijos pasiūlymas. Politinis susitarimas 
2006 m. gegužės 29 d. pasiektas Konkurencingumo taryboje, nė vienai valstybei narei 
nepasisakius prieš, tapo įspūdinga Austrijos pirmininkavimo pabaiga, praėjus metams po Pranc
ūzijos referendumo dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto.

Komisija ir Taryba įvertino, kad Parlamento pasiektas kompromisas tokiomis opiomis temomis 
kaip taikymo sritis, kilmės šalies principo atsisakymas, nuostatų, susijusių su darbo teise ir 
tarptautine privatine teise, išbraukimas arba skyrius, reglamentuojantis administracinį
bendradarbiavimą, yra labai trapus ir neturėtų kelti abejonių. 

Pranešėja gerai suvokia, kad politinis Tarybos susitarimas taip pat yra ilgai ieškotas ir trapus 
kompromisas, kuris savo esme yra labiau artimas Parlamento pirmojo svarstymo pozicijai. Vis 
dėlto pranešėja numato antrojo svarstymo Parlamente būtinybę siekiant suteikti tekstui dar 
didesnį teisinį saugumą ir padaryti jį dar aiškesnį, norint užtikrinti, kad jam visiškai pritartų
Europos Sąjungos piliečiai.

Turėdama tai mintyje, pranešėja siūlo ribotą pakeitimų kiekį tokiose svarbiose srityse kaip 
darbo teisė, socialinių paslaugų pašalinimas, vartotojų apsauga, administracinis 
bendradarbiavimas, abipusis vertinimas ir persvarstymo nuostata. Pasiūlyti pakeitimai yra susiję
su tam tikrais straipsniais ir siekiant nuoseklumo reikės padaryti kitus pakeitimus atitinkamose 
konstatuojamosiose dalyse. 

Baigdama pranešėja taip pat norėtų atkreipti dėmesį į dideles administracines išlaidas ir 
biurokratinius reikalavimus, įtrauktus į Tarybos tekstą, nors šiuo atveju joks pakeitimas nėra si
ūlomas. 
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Pranešėja stengiasi pasiekti susitarimą su Taryba, kad kuo greičiau būtų priimta paslaugų
vidaus rinkoje direktyva, pagal kurią įmonės galėtų gauti realios ekonominės naudos ir turėtų
naujas galimybes, bei būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga. 

Pranešėjos siūlomi pakeitimai2.

Darbo teisė. 1 straipsnisa)

Reikia pabrėžti trijų institucijų pasiektą susitarimą visiškai išbraukti iš direktyvos taikymo 
srities darbo teisę, įskaitant ir darbuotojų komandiravimą. Tačiau, pranešėja mano, kad yra 
labai svarbu dar šiek tiek pataisyti Tarybos pasiūlytą tekstą, siekiant užsitikrinti, kad jam labiau 
pritartų Europos Sąjungos piliečiai. Taigi sutinkant su tuo, kad nuoroda į Pagrindinių teisių
chartiją būtų išsaugota tik atitinkamoje konstatuojamojoje dalyje, 1 straipsnyje turėtų būti 
pateikta tiksli šios Chartijos 28 straipsnio formuluotė. Be to, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas nacionaliniams teisės aktams ir jų taikymui, ypač tiems, kurie reguliuoja santykius 
tarp valstybių narių socialinių partnerių.

Taigi pakeitimu siūloma pakeisti Tarybos tekstą įrašant žodžius „pagal Bendrijos teisę ir 
nacionalinę teisę“, kuri atitinka Sutarties tekstą ir vartojami Chartijoje bei kituose su darbu 
susijusiuose Bendrijos teisės aktuose. 

b) Socialinės paslaugos. 2 straipsnis

Tarybos pasiūlytas teisinis apibrėžimas užtikrina dar didesnį teisinį saugumą ir atrodo 
priimtinas. Be to, Europos Komisija 2006 m. balandžio 26 d. priėmė Visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų komunikatą, į kurį taip pat būtina atsižvelgti.  Pranešėja laikosi nuomonės, 
kad direktyvoje dėl paslaugų vidaus rinkoje neturėtų būti nei prognozuojami pagal Komisijos 
komunikatą pradėtų konsultacijų rezultatai, nei daroma jiems įtaka. 

c) Vartotojų apsauga. 3 straipsnis

Taip pat yra pasiektas susitarimas dėl to, kad pagal šią direktyvą įmonėms būtų sudarytos 
galimybės siekti realios ekonominės naudos, didinant apsaugą vartotojų, kurie galės gauti aukšt
ą paslaugų kokybę ir kuriems paslaugos bus lengviau prieinamos. Taigi pranešėja džiaugiasi 
nauju 3 straipsnyje pasiūlytu Tarybos tekstu apie vartotojų apsaugą. Tuo labiau, kad pasiūlytu 
pakeitimu pasiekiama bendra nuostata, užtikrinanti, kad pagal EB sutarties 153 straipsnį šia 
direktyva nebus trukdoma nė vienai valstybei narei laikytis jau sukurtų priemonių arba sukurti 
dar griežtesnes vartotojų apsaugos priemones pagal Bendrijos teisę. 

d) Administracinis bendradarbiavimas 

Administracinį bendradarbiavimą reglamentuojančio skyriaus pakeitimais išsaugoma naujoji 
Tarybos nustatyta struktūra, kuri aiškiau apibrėžia įsisteigimo valstybių narių ir valstybių narių, 
kuriose teikiama paslauga, pareigas ir įsipareigojimus. 

Tad būtina padaryti tam tikrus pakeitimus siekiant atspindėti visuotinį Komisijoje dėl vidaus 
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rinkos ir vartotojų apsaugos pasiektą kompromisą, pagal kurį valstybė narė, kurioje teikiama 
paslauga, turės didesnes galimybes sustiprinti paslaugų teikėjo veiklos priežiūrą. Taigi pagal 
Parlamento poziciją įsisteigimo valstybė narė atsakinga už jos teritorijoje įsisteigusio teikėjo 
priežiūrą, o valstybė narė, kurioje teikiama paslauga, atlieka teikėjo priežiūrą, kai šis teikia 
paslaugas jos teritorijoje. Be to, pranešėja laikosi nuomonės, kad skyriuje, kuriame aptariamas 
administracinis bendradarbiavimas, neturėtų būti įtraukta nuoroda į teikėjui taikomą teisės aktą, 
turint mintyje tai, kad šitas klausimas išspręstas 16 straipsnyje panaikinus kilmės šalies principą
ir įtraukus naujas nuostatas dėl laisvės teikti paslaugas. 

e) 39 straipsnio 5 dalis. Analizė ir kryptys taikant 16 straipsnį

Taryba numato procedūrą, pagal kurią valstybės narės pateikia Komisijai pranešimą apie
nacionalinius reikalavimus, kurių taikymas taptų privalomas pagal 16 straipsnio 3 dalį ir 16 
straipsnio 1 dalies trečią pastraipą. Komisija apie šiuos reikalavimus informuoja kitas valstybes 
nares ir pateikia jų taikymo analizę ir kryptis įgyvendinant šią direktyvą. 

Pranešėja mano, kad Bendrijos aktų aiškinimas paliekamas Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismui, ir pageidauja išsaugoti Europos Parlamento ir Tarybos institucinę teisę dalyvauti 
vykdant tolesnę vertinimo procedūrą. 

f) Persvarstymo nuostata ir derinimo priemonės. 41 straipsnis

Pranešėja sutinka su naujuoju Tarybos pasiūlytu tekstu. Siūlomu pakeitimu siekiama užtikrinti, 
kad „persvarstymo nuostata“ atitiktų kitas direktyvos, kurioje jau numatytos derinimo priemon
ės, nuostatas, t. y. 16 straipsnio 4 dalį ir 38 straipsnį. Pranešėja laikosi nuomonės, kad bendrų
įstatymų leidėjai, remdamiesi Sutartimi, be šios direktyvos, „nustato priemones valstybių narių
įstatymų nuostatoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui“.

Abipusio vertinimo procedūra3.

Pranešėja pabrėžia savo susirūpinimą dėl biurokratinių išlaidų, kurias patirs valstybių narių
administracijos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, dėl Tarybos tekste įtrauktos 
abipusio vertinimo procedūros.

Taigi nepaisant didelio nacionalinių teisės aktų, kuriuos būtina priimti pagal šią direktyvą, 
kiekio, valstybės narės dar turės pateikti Komisijai ataskaitą ir joje informuoti apie leidimų i
šdavimo sistemą (9 straipsnio 2 dalis), steigimosi laisvei taikomus reikalavimus (15 straipsnis) 
ir įvairių sričių veiklai taikomus reikalavimus (25 straipsnio 3 dalis).

Vis dėlto, norėdama greitai pasiekti kompromisą su Taryba, pranešėja nusprendė atsižvelgti į
valstybių narių sprendimą ir nesiūlyti pakeitimo, kuris gražintų per pirmąjį svarstymą priimtą
Parlamento poziciją, kurioje buvo panaikinta ši biurokratinė našta. Pranešėja tikisi, kad šie 
nacionalines administracijas apsunkinantys reikalavimai vis dėlto paslaugų teikėjams kiek 
įmanoma padės įveikti biurokratinius sunkumus ir sumažins administracines išlaidas.

Šalia abipusio vertinimo procedūros, kuri buvo numatyta pradiniame Komisijos pasiūlyme, 
Taryba įtraukė naują, nacionaliniais reikalavimais pagrįstą vertinimo procedūrą, kurią valstybės 
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narės gali taikyti pagal 16 straipsnį.

Pranešėja pripažįsta, kad šis naujas įpareigojimas teikti informaciją yra svarbiausias Tarybos 
teksto aspektas, nes valstybės narės galėtų pasinaudoti savo nacionaliniais reikalavimais, 
siekdamos sustabdyti tarpvalstybinį paslaugų teikimą. Taigi pranešėja pritaria šiai skaidrumo 
nuostatai, nors ją įtraukus ir padaugėja biurokratijos. 
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