
PR\838712LT.doc PE452.694v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2010/2053(INI)

10.11.2010

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Paslaugų direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimo
(2010/2053(INI))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Evelyne Gebhardt



PE452.694v01-00 2/8 PR\838712LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................6



PR\838712LT.doc 3/8 PE452.694v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Paslaugų direktyvos 2006/123/EB įgyvendinimo
(2010/2053(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9, 49 ir 56 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės  18 d. Komisijos informacinį pranešimą 
Konkurencingumo tarybai dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo padėties,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ 
(COM(2010)0608),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 119 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi Paslaugų direktyvos tikslas – sukurti paslaugų vidaus rinką užtikrinant aukštą 
kokybės ir socialinės sanglaudos lygį,

B. kadangi Paslaugų direktyva – tai priemonė, taikoma siekiant skatinti Europos Sąjungos 
augimą, ir kadangi ji turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ ir į 
Bendrosios rinkos aktą,

C. kadangi dėl Paslaugų direktyvos nuostatų įsisteigimo teisės ir paslaugų teikimo srityse bei 
dėl kontaktinių centrų įsteigimo, siekiant padėti paslaugas teikiantiems subjektams, šios 
direktyvos perkėlimas yra didelis uždavinys valstybėms narėms, viešajai administracijai ir 
vietos valdžios institucijoms, 

D. kadangi direktyvos poveikį ekonomikai, įmonėms ir piliečiams bus galima įvertinti tik 
tada, kai ji bus perkelta į visų Sąjungos valstybių narių teisę;

E. kadangi direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse kokybė yra tokia pat svarbi kaip ir 
nustatytų įgyvendinimo terminų laikymasis,

1. primena, kad dėl Paslaugų direktyvos vyko iki šiol nematytos viešos ir politinės diskusijos 
ir kad per šias derybas Europos Parlamentas atliko esminį vaidmenį; taigi mano, kad 
Europos Parlamentas turi užtikrinti direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse 

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
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veiksmingą priežiūrą; ragina Komisiją reguliariai informuoti Parlamentą apie direktyvos 
perkėlimo padėtį;

2. džiaugiasi, kad Paslaugų direktyvos įgyvendinimas visose valstybėse narėse skatina dar 
nematytą modernizavimo raidą – ji susijusi su naujais darbo ir vertinimo metodais; 
pabrėžia, kad perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę socialiniai partneriai ir profesinės 
organizacijos atlieka esminį vaidmenį; ragina Komisiją socialinius partnerius ir profesines 
organizacijas įtraukti į abipusio vertinimo etapą;

3. pažymi, kad daugelis valstybių narių pirmenybę skyrė perkėlimui naudojant 
horizontaliuosius teisės aktus; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad perkėlimo būdas 
priklauso nuo valstybių narių vidinės santvarkos ypatumų; ragina valstybes nares 
užtikrinti įgyvendinimo skaidrumą, ypač į šį procesą geriau įtraukiant nacionalinius 
parlamentus;

Vertinimo procesas

4. mano, kad nacionalinių teisės aktų, susijusių su įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas, 
vertinimas yra vienas iš direktyvos ramsčių; pažymi, kad šis procesas turėtų sudaryti 
sąlygas modernizuoti leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su įsisteigimo 
laisve ir su laisve teikti paslaugas, siekiant palengvinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

5. primena, kad valstybės narės gali išlaikyti savo leidimų išdavimo tvarką ir tam tikrus 
reikalavimus, jeigu pastarieji nėra diskriminacinio pobūdžio ir jeigu jie yra reikalingi ir 
proporcingi; pabrėžia, kad atsižvelgdamos į tai valstybės narės išlaikė kai kurią leidimų 
išdavimo tvarką ir padarė, kad paslaugas teikiantiems subjektams ji būtų lengviau 
pasiekiama ir skaidresnė;

6. pabrėžia, kad susiduriama su sunkumais profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje; 
primena, kad Paslaugų direktyva negali būti taikoma toms nuostatoms, kurias jau apima 
sektorių direktyvos; ragina Komisiją persvarstant direktyvą dėl profesinės kvalifikacijos 
šią padėtį padaryti skaidresnę;

7. primena nuostatų dėl įsisteigimo teisės ir dėl laikino paslaugų teikimo kitoje valstybėje 
narėje ypatumus; ragina Komisiją atliekant savo vertinimą visapusiškai atsižvelgti į šiuos 
ypatumus;

8. pabrėžia, kad pagal direktyvą vykdomas vertinimas yra didelis nacionalinėms 
administracijos institucijoms tenkantis darbas ir kad vertinant perkėlimą reikia atsižvelgti į 
šį darbo krūvį;

9. atkreipia dėmesį į valstybių narių pastangas siekiant atlikti abipusį vertinimą; mano, kad 
šiuo proceso pažangos etapu dar negalima įvertinti jo veiksmingumo; pageidauja, kad 
Komisija, atsižvelgdama į Bendrosios rinkos aktą, išsamiai išnagrinėtų šio naujo metodo 
galimybes; apgailestauja, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai nėra 
labiau įtraukti į abipusio vertinimo procesą;

Kontaktiniai centrai
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10. mano, kad kontaktinių centrų steigimas yra pagrindinis veiksmingo direktyvos 
įgyvendinimo elementas; pripažįsta, kad siekdamos veiksmingai įgyvendinti direktyvą, 
valstybės narės turi dėti dideles pastangas finansiniu, techniniu ir organizaciniu požiūriu; 
pabrėžia poreikį į įgyvendinimą įtraukti socialinius partnerius;

11. ragina valstybes nares toliau gerinti prieigą prie kontaktinių centrų ir paslaugas 
teikiantiems subjektams teikiamos informacijos kokybę bei tinkamumą; ragina Komisiją 
ir valstybes nares užtikrinti, kad kontaktinių centrų teikiamą informaciją būtų galima 
gauti keliomis kalbomis;

12. apgailestauja, kad kontaktiniai centrai dar labai mažai žinomi paslaugas teikiantiems 
subjektams; ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau pradėti informacijos 
kampanijas, skiriamas visiems susijusiems subjektams;

13. ragina valstybes nares pateikti statistikos duomenis, reikalingus siekiant įvertinti 
kontaktinių centrų veiklą ir jų poveikį Europos lygmeniu;

14. ragina Komisiją stiprinti nacionaliniu lygmeniu įsteigtų kontaktinių centrų sąveikas ir 
parengti technines ir veiklos priemones, reikalingas šioms sąveikoms užtikrinti;

Administracinis bendradarbiavimas

15. primena nuostatų dėl administracinio bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos svarbą; 
mano, kad šių nuostatų įgyvendinimas yra sąlyga siekiant užtikrinti veiksmingą paslaugas 
teikiančių subjektų kontrolę ir Europos Sąjungoje teikiamų paslaugų aukštą kokybės ir 
saugumo lygį;

16. džiaugiasi, kad vis daugiau už paslaugų kontrolę atsakingų nacionalinių valdžios 
institucijų prisijungia prie Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) ir kad tai padeda 
tiesiogiai, greitai ir veiksmingai keistis informacija;

17. pabrėžia, kad būtina vystyti nacionalinių ir regioninių administracijos institucijų 
tarnautojų, atsakingų už paslaugų kontrolę, mokymo veiklą; ragina Komisiją šiuo tikslu 
parengti daugiametę programą;

Taikymo sritis 

18. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria kai kurios valstybės narės, siekdamos 
tiksliai nustatyti direktyvoje numatytų išimčių taikymo sritį, ypač socialinių ir sveikatos 
paslaugų srityje; primena, kad šioms paslaugoms dėl jų ypatumų taikoma išimtis ir kad 
joms reikalinga sektoriams taikoma Bendrijos teisės aktų sistema;

19. mano, kad papildomų priemonių, reikalingų paslaugų vidaus rinkai sukurti, klausimas turi 
būti visapusiškai įtrauktas į pradėtas diskusijas dėl Bendrosios rinkos akto;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje. Šia 
direktyva yra siekiama atverti Europos Sąjungos rinką paslaugų teikėjams, naikinti 
protekcionistinius valstybių narių taikomus apribojimus paslaugų teikimui ir patenkinti 
judėjimo laisvės principą, kuris yra bendros rinkos pagrindas. Trumpai tariant, paslaugų 
teikėjai Europoje privalo turėti teisę dirbti savo darbą nevaržomi biurokratinių kliūčių visoje 
Europoje Sąjungoje. 

Pasitaiko klaidingų tvirtinimų, kad šia direktyva būtų panaikintas paslaugų sektoriaus 
reguliavimas arba jis būtų liberalizuotas. Taip nėra. Paslaugų direktyvos prasmė ir tikslas yra 
prieigą prie valstybių narių rinkų suformuoti tokiu būdu, kad būtų galima mažinti tyčia 
sudaromas kliūtis ir (arba) valstybėse narėse galiojančios taisyklės būtų tinkamos ir 
nediskriminuojančio pobūdžio. Europos Parlamentas didelę svarbą teikė tam, kad šiuo teisės 
aktu nebūtų daroma poveikio nei darbuotojų teisėms, nei darbo teisei. 

Taip buvo galima užtikrinti Europos ir nacionalinius pasiekimus. Anksčiau kaip pasirengimas 
socialiniam dempingui kritikuotas kilmės šalies principas, pagal kurį paslaugų ES ir užsienyje 
teikėjai galėtų vadovautis tik savo atitinkamos šalies taisyklėmis buvo atmestas ir pakeistas 
paskirties šalies principu. Šia direktyva šalims leidžiama taikyti nuosavas(savo?) taisykles dėl 
įdarbinimo sąlygų, įskaitant ir tas, kurios buvo nustatytos bendrai privalomais kolektyviniais 
susitarimais. 

Būtina pažymėti, kad Europos Parlamentas tapo šio įstatymo varomąja jėga, o Taryba didžiąja 
dalimi pritarė Europos Parlamento pasiūlymams, kas retai pasitaiko. Ypač kai tai susiję su 16 
straipsniu, kuriame pabrėžiama, kad „ Valstybei narei, į kurią atvyksta teikėjas, nekliudoma 
taikyti paslaugų teikimo reikalavimų, jei jie pagrįsti viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, 
visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos sumetimais... . Valstybei narei taip pat 
nekliudoma, nepažeidžiant Bendrijos teisės, taikyti savo taisyklių dėl įdarbinimo sąlygų, 
įskaitant kolektyviniuose susitarimuose nustatytas taisykles“.

Europos Parlamentas pastebėjo vėlavimų įgyvendinant paslaugų direktyvą valstybėse narėse 
bei kartais kilusias aktyvias diskusijas. Todėl jis nusprendė akylai stebėti įgyvendinimo 
procesą. Buvo aptariami įgyvendinimo trūkumai bei klausimai dėl direktyvos aiškinimo ir 
įgyvendinimo. Tai paskatino parengti šį pranešimą. 

Taikymo sritis

Paslaugų direktyvos taikymo sritis apima iš esmės visas komercinės prigimties paslaugas, 
kurias siūlo valstybėje narėje esantis paslaugų teikėjas. Nėra įtraukiamos visuotinės svarbos 
paslaugos, finansinės paslaugos, susisiekimo paslaugos, įdarbinimo agentūrų paslaugos, 
sveikatos apsaugos paslaugos ir socialinės paslaugos rūpybos, vaikų priežiūros ir gyvenamųjų 
namų statybos srityje. Visuotinės svarbos paslaugos nėra įtraukiamos į šios direktyvos 
taikymo apimtį ir ja jokiu būdu nėra bandoma susilpninti visuomeninių pagrindinių paslaugų 
teikimo. 

Pranešėja pabrėžia, kad direktyvos taikymo apimties reikia laikytis aiškiai ir vienareikšmiškai,
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nes tik taip gali būti sukurtas teisinis apibrėžtumas. Taip pat pranešėja pabrėžia, kad paslaugų 
direktyvos negalima panaudoti kaip priežasties reguliavimo panaikinimui arba privatizacijai 
valstybėse narėse. Jeigu vyriausybė nori panaikinti reguliavimą, ji privalo prisiimti 
atsakomybę už tokius veiksmus.

Įgyvendinimo proceso metu paaiškėjo, kad kai kuriems paslaugų teikėjams nėra aišku ar jų 
teikiamos paslaugos patenka į direktyvos taikymo sritį, ar nepatenka. Tai ypač aktualu 2 
straipsnio j punkto atveju. Juo valstybės narės yra raginamos pasinaudoti direktyvos 
priemonėmis, kai tai, pvz., susiję su kūdikio priežiūros paslaugų išbraukimu iš paslaugų 
direktyvos taikymo srities. 

Be to, pranešėja pabrėžia, kad yra būtina ne tik aiškiai atskirti į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkančias paslaugas ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, bet ir užtikrinti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas priimant pagrindinius teisės aktus.

Bendras kontaktų centras

Administracinių procesų supaprastinimas ir bendro kontaktų centro įsteigimas paslaugų 
teikėjams be jokios abejonės būtų labai naudingas. Teisingai naudojama ši priemonės būtų 
ypač svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Visi procesai ir formalumai, reikalingi norint pradėti teikti paslaugas tarpvalstybiniu mastu, 
turėtų būti tvarkomi šio kontaktų centro pagalba. Jame būtų galima gauti tikslią, visapusišką ir 
suprantamą informaciją apie formalumus, administracinius procesus, įstatymus, kurių būtina 
laikytis ir t.t. Be to, verslininkams reikėtų padėti atliekant būtinas administracines procedūras.
Šias procedūras turėtų būti įmanoma atlikti elektroninio ryšio priemonėmis.

Pranešėja mano, kad įsteigiant bendrą kontaktų centrą būtų įtrauktos visos suinteresuotosios 
šalys, t.y. verslininkai ir darbuotojų atstovai. Tuo būtų užtikrinamas visos svarbios 
informacijos, ypač apie darbo teisės įstatymus, kurių būtina laikytis, pateikimas, kas leistų 
kaip galima greičiau ir paprasčiau spręsti kylančias problemas. 

Tačiau pranešėja mano, kad nėra tinkama, jei kontaktų centras apsiribotų vien tik elektroninio 
pavidalo ryšio priemonėmis. Būtina įtraukti ir asmenines kvalifikuoto personalo vykdomas 
konsultacijas. Dėl šios priežasties kontaktų centrą reikėtų įpareigoti teikti paslaugų teikėjams 
informaciją apie darbo ir socialinės teisės įstatymus, kurių būtina laikytis. Tik tokiu būdu 
galima išvengti padėties, kurioje paslaugų teikėjas galėtų teigti nežinojęs atitinkamos šalies 
teisės normų. Be to, reikėtų koordinuoti atskirų centrų veiklą, kuo paslaugų teikėjams būtų 
galima užtikrinti naujausios informacijos pateikimą.

Savaime suprantama, kad šią informaciją reikėtų teikti keliomis kalbomis.

Administracinis bendradarbiavimas

Paslaugų direktyva administracinio bendradarbiavimo srityje numato aiškius kilmės valstybės 
narės įsipareigojimus ir įsipareigojimus valstybių narių, kuriose yra teikiamos atitinkamos 
paslaugos. Vidaus rinkos informacinė sistema padėtų atitinkamoms valstybių narių 
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institucijoms įveikti praktines kliūtis. Informacinė sistema yra pagirtina priemonė ir ja yra 
palengvinamas administracinis darbas, nes jos pagalba galima gauti informaciją apie 
skirtingus administravimo metodus, kalbos sunkumus arba trūkstamą informaciją apie 
kontaktų centrą kitoje valstybėje narėje. Pranešėja ir ateityje aktyviais stengsis, kad šis 
sistema iš tiesų būtų naudojama. Šioje srityje valstybės narės turi labiau pasistengti. 

Abipusis vertinimas
Pranešėja norėtų dar kartą pabrėžti, kad Tarybos anksčiau įvestas abipusio vertinimo 
reikalavimas sukelia bereikalingą biurokratinę naštą valstybių narių nacionalinio, regioninio ir 
vietinio lygmens administracijoms. 
Be didelio kiekio nacionalinių įstatymų, kuriuos būtina priderinti prie paslaugų direktyvos, 
valstybės narės Komisijai privalo pateikti ataskaitą apie savo leidimų išdavimo tvarką (9 
straipsnio 2 dalis), apie reikalavimus susijusius su steigimosi laisve (15 straipsnis), o taip pat 
apie reikalavimus susijusius su skirtingų rūšių veikla (25 straipsnio 3 dalis). 
Galimus šios procedūros privalumus dar būtina patikrinti nes, pranešėjos nuomone, išlieka 
biurokratinių kliūčių ir dėl jų kylančių administravimo išlaidų.


