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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 57
1 dalis

1. Atmeta pasiūlymą dėl direktyvos.

Or. fr

Justification

The country of origin principle is unacceptable because it represents an incentive to relocate 
to the countries with the least stringent tax, social and environmental rules, undermining the 
structure of the labour market and doing away with workers' rights. The liberalisation of 
services can only be envisaged if the conditions of service provision are harmonised, above 
all in the social and fiscal areas. There is nothing of this in the proposal for a directive. The 
directive could also have disastrous consequences for Member States' health services, as it 
threatens to undermine their organisation by eliminating authorisation requirements and 
procedures. 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 58
1a dalis (nauja)

1a. Šiai direktyvai priimti turi būti keliama sąlyga, kad bus priimta pagrindų direktyva 
dėl visuotinės svarbos paslaugų.

Or. fr

Justification

There is no case for adopting a directive on the liberalisation of services in the EU unless a 
framework directive on services of general interest or public services has previously made it 
possible to define the conditions of their exercise and provision.

Pasiūlymas dėl direktyvos

Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 59
1 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, o ypač jos 47 straipsnio 2 
dalies pirmą ir trečią sakinius ir 55, 71 
straipsnius bei 80 straipsnio 2 dalį;

- atsižvelgdamas Europos Bendrijos 
steigimo sutartį, o ypač jos 47 straipsnio 2 
dalies pirmą ir trečią sakinius ir 50, 55, 71 
straipsnius bei 80 straipsnio 2 dalį;

Or. fr

Justification

By referring only to Article 47(2), first and third sentences, of the EC Treaty, the Commission 
is proposing that the Council should decide by qualified majority. However, Article 47(2), 
second sentence, states: 'The Council, acting unanimously throughout the procedure referred 
to in Article 251, shall decide on directives the implementation of which involves in at least 
one Member State amendment of the existing principles laid down by law governing the 
professions with respect to training and conditions of access for natural persons'. Reference 
should also be made to Article 50 of the EC Treaty, concerning the definition and conditions 
of establishment of services.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 60
1a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių 
chartijos 8, 15, 21, 34–38, 47 straipsnius;

Or. fr

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 61
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Šia direktyva nesprendžiama 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų, 
kurias teikia vieši ar privatūs subjektai, 
liberalizavimo ar paslaugas teikiančių viešų 
subjektų privatizavimo klausimų. Be to, ši 
direktyva taikoma tik valstybėse narėse 
įsisteigusiems paslaugų teikėjams ir 
neapima išorės aspektų. Ji neliečia derybų 
dėl prekybos paslaugomis tarptautinėse 
organizacijose, ypač susijusių su 
Bendruoju susitarimu dėl prekybos 
paslaugomis (angl. GATS); 

Or. en

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 62
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

(6b) Ši direktyva neturi įtakos valstybių 
narių laisvei pagal Bendrijos teisę apibrėžti, 
ką jos laiko visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, kaip šios paslaugos turėtų 
būti organizuojamos ir finansuojamos ir 
kokios specifinės prievolės joms turi būti 
taikomos. Ši direktyva nėra Komisijos 
Baltosios knygos dėl visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugų tęsinys.

Or. en

Justification

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 63
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ši direktyva atitinka kitas dabartines 
Bendrijos iniciatyvas dėl paslaugų, ypač 
susijusių su verslui taikomų paslaugų 
konkurencingumu, paslaugų sauga, ir darbu 
siekiant pacientų mobilumo ir sveikatos 
priežiūros pažangos Bendrijoje. Ji taip pat 
atitinka dabartines su vidaus rinka susijusias 
iniciatyvas, pvz., pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
pardavimų skatinimo vidaus rinkoje, taip pat 
vartotojų apsaugai skirtas iniciatyvas, pvz., 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl nesąžiningų 
veiksmų komercijos sferoje ir pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 
bendradarbiavimo („Reglamentas dėl 
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 

(8) Ši Direktyva atitinka kitas dabartines 
Bendrijos iniciatyvas dėl paslaugų, ypač 
susijusių su verslui taikomų paslaugų 
konkurencingumu ir paslaugų sauga. Ji taip 
pat atitinka dabartines su vidaus rinka 
susijusias iniciatyvas, pvz., pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl pardavimų skatinimo vidaus rinkoje, taip 
pat vartotojų apsaugai skirtas iniciatyvas, 
pvz., pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
nesąžiningų veiksmų komercijos sferoje ir 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos 
teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo 
(„Reglamentas dėl bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje“).
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srityje“).

Or. en

Justification

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
Health services. 

In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 64
14 konstatuojamoji dalis

(14) „Paslaugų“ sąvoka apima didelę nuolat 
kintančios veiklos įvairovę, įskaitant verslo 
paslaugas, pvz., konsultavimą valdymo 
klausimais, pažymėjimų išdavimą ir testų 
atlikimą, pastatų valdymą, įskaitant biurų 
priežiūrą ir saugumą, reklamą, įdarbinimo 
paslaugas, įskaitant įdarbinimo agentūras, ir 
komercijos agentų paslaugas. Ši sąvoka taip 
pat apima verslui ir vartotojams teikiamas 
paslaugas, pvz., konsultacijas teisės ar 
mokesčių klausimais, nekilnojamo turto 
paslaugas, pvz., nekilnojamo turto agentūras, 
statybas, įskaitant architektų paslaugas, 
transportą, prekybą, prekybos mugių 
organizavimą, automobilių nuomą, kelionių 
agentūras, ir saugos tarnybas. Ji taip pat 
apima vartotojams teikiamas paslaugas, 
pvz., turizmo srityje, įskaitant kelionių 
gidus, garso ir vaizdo paslaugas, laisvalaikio 
paslaugas, sporto centrus ir pramogų parkus, 
sveikatos priežiūrą ir su ja susijusias 
paslaugas, tam tikras pagalbos namų ūkyje 
paslaugas, pvz. pagalbą senyvo amžiaus 
žmonėms. Ši veikla gali reikšti paslaugas, 
kurias teikiant reikia, kad teikėjas ir gavėjas 

(14) „Paslaugų“ sąvoka apima didelę nuolat 
kintančios veiklos įvairovę, įskaitant verslo 
paslaugas, pvz., konsultavimą valdymo 
klausimais, pažymėjimų išdavimą ir testų 
atlikimą, pastatų valdymą, įskaitant biurų 
priežiūrą ir saugumą, reklamą, įdarbinimo 
paslaugas, įskaitant įdarbinimo agentūras, ir 
komercijos agentų paslaugas. Ši sąvoka taip 
pat apima verslui ir vartotojams teikiamas 
paslaugas, pvz., konsultacijas teisės ar 
mokesčių klausimais, nekilnojamo turto 
paslaugas, pvz., nekilnojamo turto agentūras, 
statybas, įskaitant architektų paslaugas, 
transportą, prekybą, prekybos mugių 
organizavimą, automobilių nuomą, kelionių 
agentūras, ir saugos tarnybas. Ji taip pat 
apima vartotojams teikiamas paslaugas, 
pvz., turizmo srityje, įskaitant kelionių 
gidus, garso ir vaizdo paslaugas, laisvalaikio 
paslaugas, sporto centrus ir pramogų parkus, 
sveikatos priežiūrą ir su ja susijusias 
paslaugas, tam tikras pagalbos namų ūkyje 
paslaugas, pvz. pagalbą senyvo amžiaus 
žmonėms. Ši veikla gali reikšti paslaugas, 
kurias teikiant reikia, kad teikėjas ir gavėjas 
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būtų arti, dėl kurių gavėjui arba teikėjui gali 
tekti keliauti, taip pat kurios gali būti 
teikiamos per atstumą, taip pat ir internetu.

būtų arti, dėl kurių gavėjui arba teikėjui gali 
tekti keliauti, taip pat kurios gali būti 
teikiamos per atstumą, taip pat ir internetu. 
Šioje Direktyvoje pripažįstama, kad ne visos 
šios paslaugos turi vienodą vertę arba yra 
vienodai svarbios, ir kad paslaugoms, 
kurios yra būtinos žmonių gerovei ir 
sveikatai bei jų aplinkai ir švietimui, gali 
būti taikomi kiti prioritetai ir principai, 
negu mažiau svarbioms paslaugoms.

Or. en

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity principle).

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 65
14 konstatuojamoji dalis

(14) „Paslaugų“ sąvoka apima didelę nuolat 
besikeičiančios veiklos įvairovę, įskaitant 
verslo paslaugas, pvz., konsultavimą 
valdymo klausimais, pažymėjimų išdavimą 
ir testų atlikimą, pastatų valdymą, įskaitant 
biurų priežiūrą ir saugumą, reklamą, 
įdarbinimo paslaugas, įskaitant įdarbinimo 
agentūras, ir komercijos agentų paslaugas. Ši 
sąvoka taip pat apima verslui ir vartotojams 
teikiamas paslaugas, pvz., konsultacijas 
teisės ar mokesčių klausimais, nekilnojamo 
turto paslaugas, pvz., nekilnojamo turto 
agentūras, statybas, įskaitant architektų 
paslaugas, transportą, prekybą, prekybos 
mugių organizavimą, automobilių nuomą, 
kelionių agentūras, ir saugos tarnybas. Ji taip 
pat apima vartotojams teikiamas paslaugas, 
pvz., turizmo srityje, įskaitant kelionių 
gidus, garso ir vaizdo paslaugas, laisvalaikio 
paslaugas, sporto centrus ir pramogų parkus,
sveikatos priežiūrą ir su ja susijusias 
paslaugas; tam tikras pagalbos namų ūkyje 
paslaugas, pvz., pagalbą senyvo amžiaus 

(14) „Paslaugų“ sąvoka apima didelę nuolat 
besikeičiančios veiklos įvairovę, įskaitant 
verslo paslaugas, pvz., konsultavimą 
valdymo klausimais, pažymėjimų išdavimą 
ir testų atlikimą, pastatų valdymą, įskaitant 
biurų priežiūrą ir saugumą, reklamą, 
įdarbinimo paslaugas, įskaitant įdarbinimo 
agentūras, ir komercijos agentų paslaugas. Ši 
sąvoka taip pat apima verslui ir vartotojams 
teikiamas paslaugas, pvz., konsultacijas 
teisės ar mokesčių klausimais, nekilnojamo 
turto paslaugas, pvz., nekilnojamo turto 
agentūras, statybas, įskaitant architektų 
paslaugas, transportą, prekybą, prekybos 
mugių organizavimą, automobilių nuomą, 
kelionių agentūras, ir saugos tarnybas. Ji taip 
pat apima vartotojams teikiamas paslaugas, 
pvz., turizmo srityje, įskaitant kelionių 
gidus, garso ir vaizdo paslaugas, laisvalaikio 
paslaugas, sporto centrus ir pramogų parkus, 
tam tikras pagalbos namų ūkyje paslaugas, 
pvz., pagalbą senyvo amžiaus žmonėms. Ši 
veikla gali reikšti paslaugas, kurias teikiant 
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žmonėms. Ši veikla gali reikšti paslaugas, 
kurias teikiant reikia, kad teikėjas ir gavėjas 
būtų arti, dėl kurių gavėjui arba teikėjui gali 
tekti keliauti, taip pat kurios gali būti 
teikiamos per atstumą, taip pat ir internetu.

reikia, kad teikėjas ir gavėjas būtų arti, dėl 
kurių gavėjui arba teikėjui gali tekti keliauti, 
taip pat kurios gali būti teikiamos per 
atstumą, taip pat ir internetu.

Or. en

Justification

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. 
Recognising this qualitative difference and the fact that the health sector comprises 10% of 
European employment and 10% of European GNP, a horizontal framework directive of this 
nature is not an appropriate instrument to deal with Health services. 
In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 66
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Svarbu, kad direktyva taip pat būtų 
taikoma sveikatos paslaugų sektoriuje ir 
kad laisvė teikti paslaugas ir įsisteigimo 
laisvė įgautų visą savo svarbą šioje srityje. 
Sveikatos paslaugų sektorius yra ne tik 
labai svarbus ekonomikos augimui, bet visų 
pirma Europos piliečiai turi gauti naudos iš 
savo pagrindinių teisių ir galėti lengviau 
pasinaudoti teikiamomis paslaugomis 
kitose valstybėse narėse. Kita vertus, pagal 
ES sutartį visuomenės apsauga yra taip pat 
svarbus viešasis interesas, todėl galima 
pateisinti įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas apribojimus. Šiuo aspektu 
reikėtų tinkamai atsižvelgti į visuomenės 
sveikatos apsaugą pasinaudojant 15 
straipsnyje numatytu įvertinimu.

Or. de
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Justification

The importance of the Directive for the health sector and its beneficial effects should be 
emphasised. In particular, European citizens may derive benefits if freedom to provide 
services and freedom of establishment are improved in this area. This is particularly 
important where there are bottlenecks in the provision of medical care in the citizen's country 
of residence. It must be stressed, however, that the protection of public health may justify 
restrictions on freedom to provide services and freedom of establishment, provided they are 
necessary and proportional.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 67
14b konstatuojamoji dalis (nauja)

(14b) Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti 
paslaugas įgyvendinimu užtikrinama, kad 
visuomenė gali rinktis iš didelės galimybių 
gausos tokiame svarbiame sektoriuje, kaip 
sveikatos priežiūra, ir todėl laisvai leidžiant 
pasirinkti medicinos specialistus 
atsižvelgiama į šios srities visuotinę svarbą. 
Direktyvoje nustatyti informacijos teikimo 
reikalavimai yra itin svarbūs suteikiant 
piliečiams galimybę piliečiams priimti 
sprendimus žinant visas susijusias 
aplinkybes. Pacientų mobilumo aspektu 
šiais reikalavimais užtikrinama, kad 
pacientai turės bent minimalią informaciją 
apie paslaugų teikėjus kitose valstybėse 
narėse. Tačiau taip pat reikia imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad dėl piliečių turimų 
pasirinkimo galimybių nebūtų užkrauta 
neproporcingai didelė našta socialinės 
apsaugos sistemai. Šiuo klausimu yra 
svarbus Teisingumo teismo precedento 
teisėje nustatytas skirtumas tarp gydymo ne 
ligoninėje ir priežiūros ligoninėje, kadangi 
valstybės narės pastaruoju atveju gali ir 
toliau reikalauti išankstinio leidimo.

Or. de

Justification

It is important to emphasise that greater mobility and a wider range of options for patients 
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increases patients' needs for information and that, therefore, the Directive's requirements 
concerning information and transparency are particularly important. It is equally important, 
however, to ensure that the financial burden is held in check. In this respect, it is important to 
devise a different definition of hospital care.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 68
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Pagal Sutarties 152 straipsnio 5 dalį 
sveikatos paslaugos neįtraukiamos į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Or. fr

Justification

This amendment is in line with Amendment 25 tabled by Mrs Liotard and Articles 14 (first 
indent a) (new) and 15(3a) (new).

Pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 69
16 konstatuojamoji dalis

(16) Už valstybės neatlygintinai atliekamą 
veiklą vykdant socialinius, švietimo ir 
teisinius įsipareigojimus nemokamos 
kompensacijos. Ši veikla neįtraukta į 
Sutarties 50 straipsnį pateiktą apibrėžimą ir 
todėl nepatenka į šios direktyvos taikymo 
sritį.

(16) Už valstybės neatlygintinai atliekamą 
veiklą, arba jei finansinė kompensacija 
padengia tik dalį veiklos ar paslaugų 
išlaidų, valstybei ar pastarajai delegavus jos 
socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, 
švietimo įsipareigojimų vykdymą, 
nemokamos kompensacijos. Ši veikla 
neįtraukta į Sutarties 50 straipsnį pateiktą 
apibrėžimą ir todėl nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Or. fr

Justification

Remuneration is not a factor serving to define a service as economic or non-economic. It is 
seen in some Member States, for example in the field of healthcare provision and 
management, as a form of regulation (the remuneration is in such cases subsequently 
reimbursed).
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 70
22 konstatuojamoji dalis

(22) Vienas esminių sunkumų, su kuriuo 
susiduria ypač MVĮ, siekdamos gauti 
paslaugas ir naudotis jomis, yra 
administravimo procedūrų sudėtingumas, 
ilga trukmė ir teisinis neaiškumas. Dėl šios 
priežasties, pasinaudojant tam tikrų 
modernizavimo ir pažangios administravimo 
praktikos iniciatyvų, kurių buvo imtasi 
Bendrijos ir atskirų valstybių lygmeniu, 
pavyzdžiu, būtina nustatyti administravimo 
supaprastinimo principus, inter alia
koordinuojant Bendrijos lygmeniu įdiegti 
vienos kontaktinės vietos sistemą, apriboti 
prievolę iš anksto gauti leidimus tik tais 
atvejais, kai tai yra būtina, ir įvesti principą, 
kad praėjus tam tikram laikotarpiui 
leidimai išduodami be akivaizdaus 
atsakingų institucijų sutikimo. Tokiais 
modernizuoti skirtais veiksmais, toliau 
taikant skaidrumo ir su veikėjais susijusios 
informacijos atnaujinimo reikalavimus, kad 
neliktų vėlavimo, išlaidų ir atsisakyti veiklos 
skatinančio poveikio, atsirandančio dėl 
nereikalingų ar pernelyg sudėtingų ir 
apsunkinančių procedūrų, jų dubliavimosi, 
biurokratizmo pateikiant dokumentus, 
atsakingų institucijų naudojimosi 
diskrecinėmis galiomis, neapibrėžtų ar per 
daug ilgų laikotarpių, per kuriuos tenka 
laukti atsakymo, riboto išduotų leidimų 
galiojimo laikotarpio ir neproporcingai 
didelių mokesčių ir baudų. Tokia veikla turi 
ypač didelį atsisakyti veiklos skatinantį 
poveikį paslaugų teikėjams, kurie nori 
plėtoti savo veiklą kitose valstybėse narėse ir 
kuriems reikia koordinuoto modernizavimo 
išplėstoje dvidešimt penkių valstybių narių 
rinkoje. 

(22) Vienas esminių sunkumų, su kuriuo 
ypač susiduria MVĮ siekdamos gauti 
paslaugas ir naudotis jomis, yra 
administravimo procedūrų sudėtingumas, 
ilga trukmė ir teisinis neaiškumas. Dėl šios 
priežasties, pasinaudojant tam tikrų 
modernizavimo ir pažangios administravimo 
praktikos iniciatyvų, kurių buvo imtasi 
Bendrijos ir atskirų valstybių lygmeniu, 
pavyzdžiu, būtina nustatyti administravimo 
supaprastinimo principus, inter alia
koordinuojant Bendrijos lygmeniu įdiegti 
vienos kontaktinės vietos sistemą ir apriboti 
prievolę iš anksto gauti leidimus tik tais 
atvejais, kai tai yra būtina (išbraukta). 
Tokiais modernizuoti skirtais veiksmais, 
toliau taikant skaidrumo ir su veikėjais 
susijusios informacijos atnaujinimo 
reikalavimus, kad neliktų vėlavimo, išlaidų 
ir atsisakyti veiklos skatinančio poveikio, 
atsirandančio dėl nereikalingų ar pernelyg 
sudėtingų ir apsunkinančių procedūrų, jų 
dubliavimosi, biurokratizmo pateikiant 
dokumentus, atsakingų institucijų 
naudojimosi diskrecinėmis galiomis, 
neapibrėžtų ar per daug ilgų laikotarpių, per 
kuriuos tenka laukti atsakymo, riboto 
išduotų leidimų galiojimo laikotarpio ir 
neproporcingai didelių mokesčių ir baudų. 
Tokia veikla turi ypač didelį atsisakyti 
veiklos skatinantį poveikį paslaugų 
teikėjams, kurie nori plėtoti savo veiklą 
kitose valstybėse narėse ir kuriems reikia 
koordinuoto modernizavimo išplėstoje 
dvidešimt penkių valstybių narių rinkoje. 
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Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 13(4 to 6).

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 71
24 konstatuojamoji dalis

24) siekiant supaprastinti administravimo 
tvarką nereikia kelti bendro pobūdžio 
formalių reikalavimų, pvz., turėti patvirtintą 
vertimą, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia 
dėl objektyvios priežasties, susijusios su 
viešuoju interesu, pvz., darbuotojų apsauga. 
Taip pat būtina užtikrinti, kad leidimu
paprastai būtų suteikiama teisė gauti arba 
teikti paslaugas visoje valstybės teritorijoje, 
nebent būtinybę kiekvieną kartą steigiant 
įmonę gauti naują leidimą, pvz., kiekvieno 
naujo prekybos centro atveju, galima 
objektyviai pateisinti pagrindine priežastimi, 
susijusia su viešuoju interesu, pvz., miesto 
aplinkos apsauga.  

24) siekiant supaprastinti administravimo 
tvarką nereikia kelti bendro pobūdžio 
formalių reikalavimų, pvz., turėti patvirtintą 
vertimą, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia 
dėl objektyvios priežasties, susijusios su 
viešuoju interesu, pvz., darbuotojų, 
visuomenės sveikatos, aplinkos ar švietimo 
apsauga. Taip pat būtina užtikrinti, kad 
leidimu paprastai būtų suteikiama teisė gauti 
arba teikti paslaugas visoje valstybės 
teritorijoje, nebent būtinybę kiekvieną kartą 
steigiant įmonę gauti naują leidimą, pvz., 
kiekvieno naujo prekybos centro atveju, 
galima objektyviai pateisinti pagrindine 
priežastimi, susijusia su viešuoju interesu.

Or. en

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity).

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 72
27a konstatuojamoji dalis (nauja)

(27a) Su leidimų reikalavimu susijusios 
šios direktyvos nuostatos yra taikomos tais 
atvejais, kai galimybė ekonominiam 
veikėjui gauti ar teikti paslaugas priklauso 
nuo atsakingos institucijos sprendimo. Jos 
netaikomos atsakingų institucijų 
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sprendimų sukurti viešus ar privačius 
organus tam tikrai paslaugai teikti ar 
sutarčių sudarymui iš atsakingų institucijų 
pusės atvejais, kadangi tai reglamentuoja 
teisės aktai dėl viešųjų sutarčių skyrimo.

Or. de

Justification

There is a need to distinguish between acts by the public administration such as the granting 
or refusal of authorisations for private operators, and other public administration decisions 
such as decisions by public bodies to build a new hospital. It must be made clear that such 
decisions are not covered by the Directive. The provisions of the Directive concerning 
authorisation procedures apply only to private providers such as private hospitals, 
laboratories etc.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 73
27b konstatuojamoji dalis (nauja)

(27b) Pagal Teisingumo Teismo precedentų 
teisę visuomenės sveikata ir socialinės 
politikos tikslai yra svarbiausios su 
visuomenės interesu susijusios priežastys, 
kuriomis gali būti pateisinamas leidimų 
reikalavimas ir kiti sveikatos ir socialinių 
paslaugų sektoriuje esami apribojimai. Dėl 
ypatingos rizikos, susijusios su sveikatos 
paslaugomis, paprastai neužtenka a
posteriori patikrinimo, todėl išankstinis 
leidimų reikalavimas yra pateisinamas.

Or. de

Justification

It should be made clear that authorisation schemes are in general justified for health and 
social services provided they are non-discriminatory and transparent, as an a posteriori 
inspection is unlikely to be sufficient.
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 74
27c konstatuojamoji dalis (nauja)

(27c) Leidimas turėtų iš principo 
palengvinti paslaugų teikėjo galimybę gauti 
ar teikti paslaugas visoje valstybės 
teritorijoje. Jokios kitos nuostatos neturėtų 
būti taikomos, nebent geografiniai 
apribojimai būtų pateisinami su 
visuomenės interesais susijusiomis 
svarbiausiomis priežastimis. Pavyzdžiui, 
pateisinamas leidimo reikalavimas 
kiekvienam tam tikro komplekso statiniui 
siekiant apsaugoti miesto aplinką. 
Direktyvoje nekalbama apie įgaliojimų 
pasidalijimą regioniniu ir vietiniu 
lygmeniu. 

Or. de

Justification

It should be made clear that, in the interests of environmental protection, in particular, it is 
justified to require a separate authorisation for each individual building within a complex.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 75
27d konstatuojamoji dalis (nauja)

(27d) Šios direktyvos nuostatos dėl leidimų 
galiojimo trukmės neturi įtakos valstybių 
narių turimai galimybei atšaukti leidimus, 
jei sąlygos leidimui išduoti 
nebetenkinamos.

Or. de

Justification

In regard to the objective of guaranteeing a high level of public health protection, patient 
safety and a high level of environmental protection, it must be possible to withdraw 
authorisation where the conditions for granting it are no longer met, e.g. where a hospital no 
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longer fulfils the conditions for granting authorisation. It must be made clear that this option 
remains unaffected by the Directive.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 76
28 konstatuojamoji dalis

(28) Tais atvejais, kai dėl gamtinių išteklių 
stygiaus ar ribotų techninių galimybių 
numatomas ribotas tam tikros veiklos 
leidimų skaičius, pvz., leidžiant naudoti 
analoginius radijo dažnius ar eksploatuoti 
hidroelektrinę, būtina nustatyti atrankos iš 
kelių kandidatų procedūrą siekiant atviros 
konkurencijos būdu gerinti vartotojams 
teikiamų paslaugų kokybę ir teikimo 
sąlygas. Tokia procedūra turi suteikti 
skaidrumo ir nešališkumo garantijas, o taip 
suteiktas leidimas neturi galioti pernelyg 
ilgai arba būti automatiškai atnaujinamas, 
arba teikti bet kokį pranašumą jį gavusiam 
teikėjui. Leidimo galiojimo trukmė turi būti 
nustatyta taip, kad nesuvaržytų ar neapribotų 
laisvos konkurencijos labiau, nei būtina 
paslaugų teikėjui susigrąžinti investicijų 
sąnaudas ir gauti tinkamą investuoto 
kapitalo grąžą.  Tais atvejais, kai leidimų 
skaičius yra ribotas dėl kitų priežasčių negu 
gamtinių išteklių stoka ar ribotos techninės 
galimybės, visada taikomos kitos šios 
Direktyvos nuostatos, susijusios su leidimų 
reikalavimo ir išdavimo tvarka.

(28) Tais atvejais, kai dėl gamtinių išteklių 
stygiaus ar ribotų techninių galimybių 
numatomas ribotas tam tikros veiklos 
leidimų skaičius, pvz., leidžiant naudoti 
analoginius radijo dažnius ar eksploatuoti 
hidroelektrinę, būtina nustatyti atrankos iš 
kelių kandidatų procedūrą siekiant atviros 
konkurencijos būdu gerinti vartotojams 
teikiamų paslaugų kokybę ir teikimo 
sąlygas. Tokia procedūra, kurios metu gali 
būti atsižvelgiama tiek į išimtinai 
komercinius kriterijus, tiek į nekomercinius 
kriterijus, siekiant, be kita ko, apsaugoti 
visuomenės sveikatą, sveikatą ir saugą 
darbo vietose, aplinką ar išsaugoti valstybės 
narės kultūros paveldą ir švietimo kokybę, 
turi suteikti skaidrumo ir nešališkumo 
garantijas, o taip suteiktas leidimas neturi 
galioti pernelyg ilgai arba būti automatiškai 
atnaujinamas, arba teikti bet kokį pranašumą 
jį gavusiam teikėjui. Leidimo galiojimo 
trukmė turi būti nustatyta taip, kad 
nesuvaržytų ar neapribotų laisvos 
konkurencijos labiau, negu būtina paslaugų 
teikėjui norint susigrąžinti investicijų 
sąnaudas ir gauti tinkamą investuoto 
kapitalo grąžą.  Tais atvejais, kai leidimų 
skaičius yra ribotas dėl kitų priežasčių negu 
gamtinių išteklių stoka ar ribotos techninės 
galimybės, visada taikomos kitos šios 
Direktyvos nuostatos, susijusios su leidimų 
reikalavimo tvarka.

Or. en

Justification

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
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their prerogative and competence (subsidiarity).

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 77
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

28a) Jeigu per tam tikrą laiką nebuvo 
atsakyta į pareiškimą, pagal šią direktyvą, 
laikoma, kad leidimas buvo suteiktas.  
Tačiau tam tikrų paslaugų, pagrįstų 
svarbiomis, su visuomenės interesais, kurie 
būtų pateisinami ypač sveikatos paslaugų 
arba paslaugų, dėl kurių gali kilti ypatingas 
pavojus aplinkai, susijusiomis priežastimis, 
atveju gali būti sudaryti atskiri susitarimai.

Or. de

Justification
The provisions of the Directive tacitly granting an authorisation on expiry of a specified 
response period is appropriate in the case of services which represent no particular risk for 
overriding reasons relating to the public interest. However, different arrangements are 
justified particularly in respect of services in the health sector and services which give rise to 
a particular risk to the environment. It should be made clear that public health and 
environmental interests may justify different arrangements.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 78
32 konstatuojamoji dalis

32) Ekonominių patikrų kaip būtinos 
sąlygos leidimui suteikti, draudimas 
taikomas pačioms ekonominėms patikroms, 
bet ne jų reikalavimams, kurie objektyviai 
grindžiami svarbiomis su visuomenės 
interesu susijusiomis priežastimis, 
pavyzdžiui, miesto aplinkos apsauga.  Šis 
draudimas netaikomas valdančių 
institucijų, atsakingų už konkurencijos 
įstatymo taikymą, naudojimuisi 
įgaliojimais.

Išbraukta.

Or. fr
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Justification
In line with Amendment 32 to Article 14(5) tabled by Mrs Liotard.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 79
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

33a) Šios direktyvos nuostatos dėl abipusio 
įvertinimo procedūros nepažeidžia valstybių 
narių laisvės siekiant didesnio apsaugos 
laipsnio leidžiant įstatymus tam tikrais su 
visuomenės interesais susijusių klausimais, 
ypač tais, kurie turi ryšį su sveikatos ir 
socialinės politikos tikslais ir kuriais gali 
būti grindžiami tam tikri steigimosi laisvės 
apribojimai, ypač tie, kurių tikslas yra 
apsaugoti visuomenės sveikatos arba 
socialinės politikos srities tikslus.  
Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas jau 
pripažino, jog tam, kad socialiniame 
sektoriuje būtų teikiamos tam tikros 
paslaugos gali būti pateisinamas specialios 
teisinės formos, pavyzdžiui, pelno 
nesiekiančios organizacijos, reikalavimas.

Or. de

Justification

It should be explicitly stated that a high level of protection of public health may justify 
restrictions on freedom of establishment, e.g. by way of specific requirements regarding the 
legal form of service provider, which would not be justified in respect of other services.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 80
37 konstatuojamoji dalis 

(37) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinamas veiksmingas laisvas 
paslaugų judėjimas ir paslaugų gavėjai bei 
teikėjai galėtų turėti naudos ir teikti 
paslaugas visoje Bendrijoje nepaisydami 
sienų, būtina nustatyti principą, kad teikėjui 
taikomi tik tos valstybės narės, kurioje jis 
yra įsteigęs įmonę, įstatymai. Šis principas 
yra būtinas siekiant paslaugų teikėjams, ypač 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, suteikti 

(37) Siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinamas veiksmingas laisvas 
paslaugų judėjimas ir paslaugų gavėjai bei 
teikėjai galėtų turėti naudos ir teikti 
paslaugas visoje Bendrijoje nepaisydami 
sienų, būtina nustatyti principą, kad teikėjui 
taikomi tik tos valstybės narės, kurioje jis 
yra įsteigęs įmonę, įstatymai. Šis kilmės 
šalies principas jau pasiteisino 1989 m. 
spalio 3 d. Tarybos Direktyvoje 89/552/EEB 
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galimybę naudotis vidaus rinkos siūlomų 
galimybių visišku teisiniu aiškumu. Todėl 
palengvinant laisvą paslaugų judėjimą tarp 
valstybių narių, šis principas kartu su 
derinimo ir tarpusavio pagalbos 
priemonėmis paslaugų gavėjams suteiks 
didesnę pasirinkimo naudotis kitų valstybių 
narių aukštos kokybės paslaugomis 
galimybę. Šį principą turėtų papildyti 
pagalbos mechanizmas, kuris, ypač 
gavėjams, suteiktų galimybę gauti 
informacijos apie kitų valstybių narių 
įstatymus, bei paslaugų teikimo skaidrumo 
taisyklių suderinimas. 

(„Televizija be sienų“) bei 2000 m. birželio 
8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje 2000/31/EB („Elektroninės 
komercijos direktyva“). Jis taip pat gali būti 
naudingai pritaikytas kitoms paslaugoms. 
Šis principas yra būtinas siekiant paslaugų 
teikėjams, ypač mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, suteikti galimybę naudotis vidaus 
rinkos siūlomų galimybių visišku teisiniu 
aiškumu. Todėl, palengvinant laisvą 
paslaugų judėjimą tarp valstybių narių, šis 
principas  kartu su derinimo ir tarpusavio 
pagalbos priemonėmis paslaugų gavėjams 
taip pat suteiks didesnę pasirinkimo naudotis 
kitų valstybių narių aukštos kokybės 
paslaugomis galimybę. Šį principą turėtų 
papildyti pagalbos mechanizmas, kuris, ypač 
gavėjams, suteiktų galimybę gauti 
informacijos apie kitų valstybių narių 
įstatymus, bei paslaugų teikimo skaidrumo 
taisyklių suderinimas. Kaip galima daugiau 
turi būti apribojami nukrypimai nuo kilmės 
šalies principo. Tačiau kai kurie 
nukrypimai, ypač tie, kuriais siekiama 
apsaugoti aplinką, yra būtini.

Or. de

Justification

The importance of the country of origin principle for both service provider and recipient alike 
should be given greater emphasis and reference made to the positive experience gained with 
the principle thus far in relation to other directives concerning the freedom to provide 
services. At the same time, it should be made clear that very limited derogations are 
important, especially in the interests of environmental protection. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 81
42 konstatuojamoji dalis

(42) Paslaugų, kurias iš viso bendrai 
draudžia valstybė narė, į kurią persikėlė 
teikėjas, atveju tinka taikyti nukrypimą nuo 
kilmės šalies principo, jeigu tas draudimas 
yra objektyviai pagrįstas priežastimis, 
susijusiomis su viešąja tvarka, visuomenės 
saugumu arba visuomenės sveikata. Šis 

(42) Paslaugų, kurias iš viso draudžia
valstybė narė, į kurią persikėlė teikėjas, 
atveju tinka taikyti nukrypimą nuo kilmės 
šalies principo, jeigu tas draudimas yra 
objektyviai pagrįstas priežastimis, 
susijusiomis su viešąja tvarka, visuomenės 
saugumu arba visuomenės sveikata, taip pat 
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nukrypimas turėtų būti taikomas bendriems 
draudimams ir neturėtų būti taikomas, 
pavyzdžiui, valstybių programoms, kuriomis 
iš esmės nedraudžiant veiklos, paliekama 
teisė vykdyti šią veiklą vienam ar keliems 
veikėjams, arba kuriomis draudžiama 
vykdyti veiklą be išankstinio leidimo. Tai, 
kad valstybė narė leidžia vykdyti veiklą, 
tačiau tik tam tikriems veikėjams, reiškia, 
kad ši veikla nėra iš esmės draudžiama ir 
todėl neprieštarauja viešajai tvarkai, 
viešajam saugumui ir visuomenės sveikatai. 
Todėl šios veiklos išbraukimas iš šios 
direktyvos būtų nepateisinamas.

žmogaus orumo apsauga. Šis nukrypimas 
taip pat turi būti taikomas ten, kur 
paslaugos yra iš viso draudžiamos, tačiau 
leidžiamos tik esant tam tikroms 
aplinkybėms.  Šis nukrypimas turėtų būti 
taikomas bendriems draudimams ir neturėtų 
būti taikomas, pavyzdžiui, valstybių 
programoms, kuriomis iš esmės 
nedraudžiant veiklos, paliekama teisė 
vykdyti šią veiklą vienam ar keliems 
veikėjams, arba kuriomis draudžiama 
vykdyti veiklą be išankstinio leidimo. Tai, 
kad valstybė narė leidžia vykdyti veiklą, 
tačiau tik tam tikriems veikėjams, reiškia, 
kad ši veikla nėra iš esmės draudžiama ir 
todėl neprieštarauja viešajai tvarkai, 
viešajam saugumui ir visuomenės sveikatai. 
Todėl šiai veiklai taikomas bendras 
nukrypimas nuo šalies kilmės principo būtų 
nepateisinamas.

Or. de

Justification

The current wording of derogation No. 16 under Article 17 of the Directive is too restricted. 
The proposed amendments should also be reflected in the relevant recital.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 82
43 konstatuojamoji dalis

(43) Kilmės šalies principas neturėtų būti 
taikomas specifiniams reikalavimams, 
kuriuos nustatė valstybė narė, į kurią 
persikėlė paslaugų teikėjas, ir kurių loginis 
pagrindas yra neatskiriamai susijęs su 
ypatingomis vietos, kurioje teikiamos 
paslaugos, ypatybėmis, kurios turi būti 
tenkinamos siekiant palaikyti viešąją tvarką, 
visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą. 
Tokia būtų pozicija, pavyzdžiui, leidimų 
užimti ar naudotis greitkeliais, reikalavimų, 
susijusių su viešų renginių rengimu, arba 
reikalavimų, susijusių su statybos aikštelių 
saugumu, atvejais. 

(43) Kilmės šalies principas neturėtų būti 
taikomas specifiniams reikalavimams, 
kuriuos nustatė valstybė narė, į kuria 
persikėlė paslaugų teikėjas, ir kurių loginis 
pagrindas yra neatskiriamai susijęs su 
išskirtinėmis ypatingomis vietos, kurioje 
teikiamos paslaugos, ypatybėmis, į kurias 
turi būti atsižvelgiama siekiant kiekvienu 
atveju palaikyti viešąją tvarką, visuomenės 
sveikatą ir aplinkos apsaugą. Tokia būtų 
pozicija, pavyzdžiui, leidimų užimti ar 
naudotis greitkeliais, reikalavimų, susijusių 
su viešų renginių rengimu, arba reikalavimų, 
susijusių su statybos aikštelių saugumu, 
atvejais. 
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Or. de

Justification

The recital should reflect the amendments proposed to point 17 of Article 17.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 83
47a konstatuojamoji dalis (nauja)

47a) Kilmės šalies principo taikymas 
sveikatos priežiūros sektoriuje ribojamas, 
kadangi daugumai sveikatos priežiūros 
tarnybų būtinos įstaigos, pavyzdžiui, 
ligoninės arba medicinos kabinetai, 
kuriuose būtų teikiamos paslaugos, todėl 
joms netaikomas šis principas.  16 
straipsnio nuostatos dėl kilmės šalies 
principo taikomos tik paslaugų teikėjams iš 
kitų valstybių narių, bet ne asmenims, 
kuriuos įdarbino paslaugų teikėjas. Be to, 
svarbūs bendri nukrypimai nuo kilmės 
šalies principo taikomi tarptautinėms 
sveikatos priežiūros tarnyboms, pavyzdžiui, 
nukrypimas dėl paslaugų teikėjo profesinės 
kvalifikacijos arba nukrypimas dėl 
pavojaus sveikatai darbo vietoje, kurioje 
teikiama paslauga, ir kuris apima ligoninės 
higienos standartus.  Be to, atsižvelgdamos 
į visuomenės sveikatos svarbą, valstybės 
narės vis dėlto turi išlaikyti galimybę 
atskirais atvejais imtis veiksmų paslaugų 
teikėjų iš kitų valstybių narių atžvilgiu.

Or. de

Justification

Even though the application of the country of origin principle is of limited significance in the 
health sector, Member States must nevertheless retain the possibility of taking action in 
individual cases against service providers from other Member States. The application of the 
country of origin principle in the health sector should be clarified.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 84
51 konstatuojamoji dalis

(51) Pagal Teisingumo Teismo nustatytus 
principus dėl laisvės teikti paslaugas ir 
nepažeidžiant finansinės valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemų pusiausvyros 
pacientams, kurie kaip paslaugų gavėjai 
gauna naudos iš laisvo paslaugų judėjimo, 
socialinės apsaugos sveikatos sistemų 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
vadybininkams turėtų būti suteiktas 
didesnis teisinis tikrumas dėl sveikatos 
priežiūros išlaidų kompensavimo.

Išbraukta.

Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of the review of patient mobility. A horizontal framework directive 
of this nature is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 85
51 konstatuojamoji dalis

(51) Pagal Teisingumo Teismo nustatytus 
principus dėl laisvės teikti paslaugas ir 
nepažeidžiant finansinės valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemų pusiausvyros 
pacientams, kurie kaip paslaugų gavėjai 
gauna naudos iš laisvo paslaugų judėjimo, 
socialinės apsaugos sveikatos sistemų 
sveikatos priežiūros specialistams ir 
vadybininkams turėtų būti suteiktas 
didesnis teisinis tikrumas dėl sveikatos 
priežiūros išlaidų kompensavimo. 

Išbraukta.
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Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 86
52 konstatuojamoji dalis

(52) Įdarbintiems ir savarankiškai 
dirbantiems darbuotojams, kurie teikia 
arba dalyvauja teikiant paslaugas taikomas 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialines apsaugos 
sistemų taikymo dirbantiems ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims bei jų 
šeimos nariams, esantiems bet kurioje 
Bendrijos dalyje, ypač jo nuostatos dėl jų 
priklausymo socialines apsaugos sistemai.

Išbraukta

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 87
53 konstatuojamoji dalis

(53) Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsniu dėl leidimo padengti išlaidas už 
kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kaip pabrėžė 
Teisingumo Teismas, prisidedama prie to, 
kad būtų palengvintas laisvas pacientų 
judėjimas ir tarptautinių medicininės 
priežiūros paslaugų teikimas. Šios 
nuostatos tikslas yra užtikrinti, kad 
leidimus turintys apdrausti asmenys galėtų 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
kitoje valstybėje narėje tokiomis sąlygomis, 
kurios išlaidų apmokėjimo požiūriu yra 
tokios pat palankios, kaip ir tos, kurios 
taikomos tos valstybės narės apdraustam 

Išbraukta.
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asmeniui. Šia nuostata pripažįstamos 
apdraustų asmenų teisės, kurių priešingu 
atveju jie neturėtų, ir palengvinamas 
laisvas paslaugų judėjimas. Kita vertus, šia 
nuostata nesiekiama reglamentuoti arba 
uždrausti, kad išlaidos už kitoje valstybėje 
narėje suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas būtų kompensuojamos taikant 
paciento valstybėje narėje taikomus tarifus 
net neturint išankstinio leidimo. 

Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Amendment 88
Recital 53

53) Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsniu dėl leidimo padengti išlaidas už 
kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kaip pabrėžė 
Teisingumo Teismas, prisidedama prie to, 
kad būtų palengvintas laisvas pacientų 
judėjimas ir tarptautinių medicininės 
priežiūros paslaugų teikimas. Šios 
nuostatos tikslas yra užtikrinti, kad 
leidimus turintys apdrausti asmenys galėtų 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
kitoje valstybėje narėje tokiomis sąlygomis, 
kurios išlaidų apmokėjimo požiūriu yra 
tokios pat palankios, kaip ir tos, kurios 
taikomos tos valstybės narės apdraustam 
asmeniui. Šia nuostata pripažįstamos 
apdraustų asmenų teisės, kurių priešingu 
atveju jie neturėtų, ir palengvinamas 

Išbraukta.



AM\552506LT.doc 23/73 PE 350.200v02-00

LT

laisvas paslaugų judėjimas. Kita vertus, šia 
nuostata nesiekiama reglamentuoti arba 
uždrausti, kad išlaidos už kitoje valstybėje 
narėje suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas būtų kompensuojamos taikant 
paciento valstybėje narėje taikomus tarifus 
net neturint išankstinio leidimo. 

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikėKarsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 89
53 konstatuojamoji dalis

(53) Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsniu dėl leidimo padengti išlaidas už 
kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kaip pabrėžė 
Teisingumo Teismas, prisidedama prie to, 
kad būtų palengvintas laisvas pacientų 
judėjimas ir tarptautinių medicininės 
priežiūros paslaugų teikimas. Šios nuostatos 
tikslas yra užtikrinti, kad leidimus turintys 
apdrausti asmenys galėtų naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje 
narėje tokiomis sąlygomis, kurios išlaidų 
apmokėjimo požiūriu yra tokios pat 
palankios, kaip ir tos, kurios taikomos tos 
valstybės narės apdraustam asmeniui. Šia 
nuostata pripažįstamos apdraustų asmenų 
teisės, kurių priešingu atveju jie neturėtų, ir 
palengvinamas laisvas paslaugų judėjimas. 
Kita vertus, šia nuostata nesiekiama 
reglamentuoti arba uždrausti, kad išlaidos už 
kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas būtų kompensuojamos 
taikant paciento valstybėje narėje taikomus 
tarifus net neturint išankstinio leidimo. 

(53) Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsniu dėl leidimo padengti išlaidas už 
kitoje valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kaip pabrėžė 
Teisingumo Teismas, prisidedama prie to, 
kad būtų palengvintas laisvas pacientų 
judėjimas ir tarptautinių medicininės 
priežiūros paslaugų teikimas.  Ši nuostata 
taip pat taikoma gydymui ligoninėje, kurio 
klausimu Teisingumo Teismo precedentų 
teisėje nustatyta, kad valstybės narės ir 
toliau reikalaus išankstinio leidimo gydymo 
kitoje valstybėje narėje išlaidoms padengti. 
Ši nuostata taip pat taikoma gydymui ne 
ligoninėje, dėl kurio pacientai pateikia 
prašymą gauti leidimui naudotis 
specialiomis Reglamento Nr. 1408/71 
nuostatomis.  Reglamento (EEB)1408/71 
22 straipsnio tikslas yra užtikrinti, kad 
leidimus turintys apdrausti asmenys gali 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
kitoje valstybėje narėje tokiomis sąlygomis, 
kurios išlaidų apmokėjimo požiūriu yra 
tokios pat palankios kaip ir tos, kurios 
taikomos tos valstybės narės apdraustam 
asmeniui. Šia nuostata pripažįstamos 
apdraustų asmenų teisės, kurių priešingu 
atveju jie neturėtų, ir palengvinamas laisvas 
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paslaugų judėjimas.  Kita vertus, šia nuostata 
nesiekiama reglamentuoti arba uždrausti, 
kad išlaidos už kitoje valstybėje narėje 
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas būtų 
kompensuojamos taikant paciento valstybėje 
narėje taikomus tarifus net neturint 
išankstinio leidimo.

Or. de

Justification

The relation between Article 22 of Regulation 1408/71 and Article 23 of the proposal should 
be made clear in the recital.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 90
54 konstatuojamoji dalis

54) Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo 
sudarytą precedentų teisę dėl laisvo 
paslaugų judėjimo, būtina panaikinti 
reikalavimą dėl išankstinio leidimo, kuris 
reikalingas tam, kad valstybės narės 
socialinės apsaugos sistema kompensuotų 
kitoje valstybėje narėje suteiktos priežiūros 
ne ligoninėje išlaidas, o valstybės narės turi 
atitinkamai pakeisti jų teisės aktus. Tol, kol 
kompensacija už tokios priežiūros neviršija 
paciento valstybės narės draudimo ligos 
atveju sistemoje nustatyto draudimo dydžio, 
reikalavimo dėl išankstinio leidimo 
panaikinimas neturėtų pažeisti socialinės 
apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros. 
Teisingumo Teismas nuolatos buvo tos 
nuomonės, kad sąlygos, pagal kurias 
valstybės narės teikia priežiūros ne 
ligoninėje paslaugas jų pačių teritorijoje, 
taip pat taikomos ir tuo atveju, kai jos 
teikiamos ne valstybėje narėje, kurioje 
gyvena pacientas, jeigu tos sąlygos 
neprieštarauja Bendrijos teisei. Be to, 
leidimų suteikimo sąlygų ir su tuo susijusių 
procedūrų požiūriu leidimų prisiimti 
išlaidas už sveikatos priežiūrą kitoje 
valstybėje narėje nuostatai turi atitikti šią 
direktyvą.

Išbraukta.
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Or. en

Justification

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 91
54 konstatuojamoji dalis

(54 Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo 
sudarytą precedentų teisę dėl laisvo 
paslaugų judėjimo, būtina panaikinti 
reikalavimą dėl išankstinio leidimo, kuris 
reikalingas tam, kad valstybės narės 
socialinės apsaugos sistema kompensuotų 
kitoje valstybėje narėje suteiktos priežiūros 
ne ligoninėje išlaidas, o valstybės narės turi 
atitinkamai pakeisti jų teisės aktus. Tol, kol 
kompensacija už tokios priežiūros neviršija 
paciento valstybės narės draudimo ligos 
atveju sistemoje nustatyto draudimo dydžio, 
reikalavimo dėl išankstinio leidimo 
panaikinimas neturėtų pažeisti socialinės 
apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros.  
Teisingumo Teismas nuolatos buvo tos 
nuomonės, kad sąlygos, pagal kurias 
valstybės narės teikia priežiūros ne 
ligoninėje paslaugas jų pačių teritorijoje, 
taip pat taikomos ir tuo atveju, kai jos 
teikiamos ne valstybėje narėje, kurioje 
gyvena pacientas, jeigu tos sąlygos 
neprieštarauja Bendrijos teisei.  Be to, 
leidimų suteikimo sąlygų ir su tuo susijusių 
procedūrų požiūriu leidimų prisiimti 
išlaidas už sveikatos priežiūrą kitoje 
valstybėje narėje nuostatai turi atitikti šią 
direktyvą.

Išbraukta.
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Or. fr

Justification
In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 92
55 konstatuojamoji dalis

(55) Apie laisvą paslaugų judėjimą 
Teisingumo Teismas nuolatos buvo tos 
nuomonės, jog išankstinio leidimo, 
reikalingo tam, kad būtų kompensuotos 
išlaidos už kitoje valstybės narėje suteiktas 
sveikatos priežiūros paslaugas, sistema 
reikalinga tam, kad būtų galima planuoti 
ligoninių infrastruktūrų skaičių, jų 
geografinį paskirstymą, organizavimo 
būdą, joms suteikiamą įrangą ir netgi 
medicinos paslaugų, kurias jos gali teikti, 
pobūdį.  Tokio planavimo tikslas yra 
užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje 
būtų užtektinai įvairaus pobūdžio ir aukštos 
kokybės paslaugas teikiančių ligoninių, į 
kurias būtų galima kreiptis nuolatos 
siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų 
valdymą ir kiek įmanoma daugiau išvengti 
netikslingo finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių naudojimo. Pagal 
Teisingumo Teismo precedentų teisę, 
sveikatos priežiūros ligoninėje sąvoka turi 
būti objektyviai apibrėžta, o išankstinių 
leidimų sistema turi būti proporcinga 
siekiamiems bendro intereso tikslams.

Išbraukta.

Or. en

Justification
Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Amendment 93
55 konstatuojamoji dalis

(55) Apie laisvą paslaugų judėjimą 
Teisingumo Teismas nuolatos buvo tos 
nuomonės, jog išankstinio leidimo, 
reikalingo tam, kad būtų kompensuotos 
išlaidos už kitoje valstybės narėje suteiktas 
sveikatos priežiūros paslaugas, sistema 
reikalinga tam, kad būtų galima planuoti 
ligoninių infrastruktūrų skaičių, jų 
geografinį paskirstymą, organizavimo 
būdą, joms suteikiamą įrangą ir netgi 
medicinos paslaugų, kurias jos gali teikti, 
pobūdį. Tokio planavimo tikslas yra 
užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje 
būtų užtektinai įvairaus pobūdžio ir aukštos 
kokybės paslaugas teikiančių ligoninių, į 
kurias būtų galima kreiptis nuolatos 
siekiant užtikrinti veiksmingą išlaidų 
valdymą ir kiek įmanoma daugiau išvengti 
netikslingo finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių naudojimo. Pagal 
Teisingumo Teismo precedentų teisę, 
sveikatos priežiūros ligoninėje sąvoka turi 
būti objektyviai apibrėžta, o išankstinių 
leidimų sistema turi būti proporcinga 
siekiamiems bendro intereso tikslams. 

Išbraukta.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 94
56 konstatuojamoji dalis

(56) Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
1408/71 22 straipsnyje nurodomos 
aplinkybės, kuriomis kompetentingos 
nacionalinės institucijos negali atsisakyti 
išduoti leidimą, kurio siekiama remiantis 
šio reglamento nuostatomis. Valstybės 

Išbraukta.
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narės negali atsisakyti išduoti leidimą tais 
atvejais, kai kalbama apie jų teritorijoje 
atliekamą gydymą ligoninėje, kuris 
kompensuojamas pagal tos šalies socialinio 
draudimo sistemą, o toks pats arba vienodai 
efektyvus gydymas negali būti laiku 
suteiktas jų teritorijoje sąlygomis, 
numatytomis jų socialinio draudimo 
sistemoje. Teisingumo Teismas nuolat 
laikėsi nuomonės, kad su leistinu 
atidėliojimu susijusi sąlyga turi būti 
apsvarstyta atsižvelgiant į visas kiekvieno 
atvejo aplinkybes, priimant domėn ne tik 
paciento sveikatos būklę tuo metu, kai 
prašoma suteikti pagalbą, bet ir sveikatos 
būklės istoriją bei galimą jo ligos raidą. 

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 95
56 konstatuojamoji dalis

(56) Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
1408/71  22 straipsnyje nurodomos 
aplinkybės, kuriomis kompetentingos 
nacionalinės institucijos negali atsisakyti 
išduoti leidimą, kurio siekiama remiantis 
šio reglamento nuostatomis. Valstybės 
narės negali atsisakyti išduoti leidimą tais 
atvejais, kai kalbama apie jų teritorijoje 
atliekamą gydymą ligoninėje, kuris 
kompensuojamas pagal tos šalies socialinio 
draudimo sistemą, o toks pats arba vienodai 
efektyvus gydymas negali būti savalaikiai 

Išbraukta.
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suteiktas jų teritorijoje sąlygomis, 
numatytomis jų socialinio draudimo 
sistemoje. Teisingumo Teismas nuolat 
laikėsi nuomonės, kad su leistinu 
atidėliojimu susijusi sąlyga turi būti 
apsvarstyta atsižvelgiant į visas kiekvieno 
atvejo aplinkybes, priimant domėn ne tik 
paciento sveikatos būklę tuo metu, kai 
prašoma suteikti pagalbą, bet ir sveikatos 
būklės istoriją bei galimą jo ligos raidą. 

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Amendment 96
57 konstatuojamoji dalis

Valstybės narės socialinio draudimo 
sistemos prisiimamos išlaidos kitos 
valstybės narės teritorijoje suteiktų gydymo 
paslaugų atveju negali būti mažesnės už 
gimtosios šalies teritorijoje socialinio 
draudimo sistemos kompensuojamas 
išlaidas. Kaip Teisingumo Teismas yra ne 
kartą nurodęs, dėl laisvo paslaugų 
judėjimo, nesant leidimo, kompensacija už 
sveikatos priežiūrą ne ligoninėje, 
atsižvelgiant į paciento valstybės narės 
tarifus, neturėtų didelio poveikio jos 
socialinės apsaugos sistemos finansavimui. 
Tais atvejais, kai pagal Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnį suteikiamas 
leidimas, sąnaudos prisiimamos pagal 
valstybės narės, kurioje suteikiama 
priežiūra, tarifus. Tačiau jei 
kompensuojama suma yra mažesnė už tą, 
kurią turėtų sumokėti pacientas, jei jis būtų 
gydomas savo valstybėje narėje, pastaroji 
turi prisiimti išlaidų, kurias būtų reikėję 

Išbraukta.
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sumokėti, likutį. 

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 97
57 konstatuojamoji dalis

Valstybės narės socialinio draudimo 
sistemos prisiimamos išlaidos kitos 
valstybės narės teritorijoje suteiktų gydymo 
paslaugų atveju negali būti mažesnės už 
gimtosios šalies teritorijoje socialinio 
draudimo sistemos kompensuojamas 
išlaidas. Kaip Teisingumo Teismas yra ne 
kartą nurodęs, dėl laisvo paslaugų 
judėjimo, nesant leidimo, kompensacija už 
sveikatos priežiūrą ne ligoninėje, 
atsižvelgiant į paciento valstybės narės 
tarifus, neturėtų didelio poveikio jos 
socialinės apsaugos sistemos finansavimui.
Tais atvejais, kai pagal Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnį suteikiamas 
leidimas, sąnaudos prisiimamos 
pagalvalstybės narės, kurioje suteikiama 
priežiūra, tarifus. Tačiau jei 
kompensuojama suma yra mažesnė už tą, 
kurią turėtų sumokėti pacientas, jei jis būtų 
gydomas savo valstybėje narėje, pastaroji 
turi prisiimti išlaidų, kurias būtų reikėję 
sumokėti, likutį. 

Išbraukta.

Or. fr

Justification

In line with the amendment deleting Article 23.
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 98
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(57a) skirtumas tarp priežiūros ligoninėje ir 
ambulatorinio gydymo, pagal Teisingumo 
Teismo precedentų teisę remiasi faktu, kad 
ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos yra infrastruktūros turinčios 
savo savybes dalis, o ligoninių skaičius, jų 
geografinis paskirstymas pagal vietą, jų 
darbo organizavimo pobūdis ir metodai bei 
įranga, taip pat medicinos paslaugų, kurias  
galima suteikti, pobūdis, yra aspektai, 
reikalaujantys organizacinės veiklos. Ši 
būtina organizacinė veikla ne tik užtikrina 
reikiamą ilgalaikę prieigą prie 
subalansuotos ilgalaikės aukštos kokybės 
priežiūros ligoninėje paslaugų, bet ir 
išlaidų kontrolę bei tai, kad bus išvengta 
neūkiško elgesio su finansiniais, 
techniniais ir žmogiškaisiais ištekliais. 
Todėl medicinos priežiūrą, pagal 
Teisingumo Teismo precedentų teisę, 
galima laikyti priežiūra ligoninėje ne tik 
tada, kai guldoma į ligoninę, bet ir tuo 
atveju, kai reikia pasinaudoti ligoninės 
infrastruktūra, įskaitant pirmosios ir 
intensyvios medicininės pagalbos teikimo 
infrastruktūrą, esant gydymui, kuris 
pacientui kelia ypatingą pavojų arba 
gydymui, kuris reikalauja specialios ir 
brangios medicininės įrangos, kuri 
paprastai būna tik ligoninėse, pvz., 
kompiuterinės tomografijos įrenginio.  

Or. de

Justification

The wording of the proposed definition of hospital care should be amended and this recital 
should clarify the amendments in the body of the Directive.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 99
67 konstatuojamoji dalis

(67) Reikia pasirūpinti, kad valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija, skatintų 
suinteresuotas puses sudaryti Bendrijos 
lygmens elgsenos kodeksus, kurių tikslas 
būtų gerinti paslaugų kokybę atsižvelgiant į 
specifinį kiekvienos profesijos pobūdį. Šios 
elgesio normos turėtų derėti su Bendrijos 
teise, ypač konkurencijos įstatymais.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 39.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 100
68 konstatuojamoji dalis

(68) Šia direktyva neribojamas nė vienas 
teisės aktas ar kita iniciatyva vartotojų 
apsaugos srityje.

(68) Šia direktyva neribojamas nė vienas 
teisės aktas ar kita iniciatyva vartotojų 
apsaugos ir pacientų mobilumo srityje.

Or. en

Justification

Improvement of patient mobility is a high priority. Therefore, specific legislation should be 
adopted in order to facilitate and to improve the free movement of patients in the EU.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 101
72 konstatuojamoji dalis

(72) Šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teisės bei stebimi principai, 
kurie buvo pripažinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 8, 15, 

(72) Šioje direktyvoje atsižvelgiama į 
pagrindines teisės bei stebimi principai, 
kurie buvo pripažinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 8, 15, 
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21, ir 47 straipsniuose.  21, 34–38 ir 47 straipsniuose. 

Or. fr

Justification

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 102
1 straipsnis

Šia direktyva nustatomi bendrieji 
reikalavimai, kurie turėtų palengvinti 
paslaugų teikėjų įsisteigimo laisves, taip pat 
laisvą paslaugų judėjimą.

Šia direktyva nustatomi bendrieji 
reikalavimai, kurie turėtų palengvinti 
paslaugų teikėjų įsisteigimo laisves, taip pat 
laisvą paslaugų judėjimą. Šia direktyva 
valstybės narės nėra įpareigojamos 
liberalizuoti visuotinės svarbos paslaugas 
arba privatizuoti tokias paslaugas 
teikiančias viešąsias įstaigas, arba 
panaikinti esamus monopolius.

Or. de

Justification

It must be made clear that the Directive does not compel Member States to liberalise services 
of public interest or to privatise public establishments offering such services or require them 
to abolish existing monopolies, including lotteries. Monopolies curb the urge to gamble, on 
the one hand, and, on the other, bring in substantial revenue for the common good. 
Clarification must be provided in the body of the Directive. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 103
2 straipsnio 2 dalies (c a) punktas (naujas)

(ca) sveikatos ir sveikatos priežiūros 
paslaugos;
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Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 104
2 straipsnio 2 dalies (c a) punktas (naujas)

(ca) vandens paskirstymo paslaugos

Or. fr

Justification

This directive must not threaten the principle that the management of water distribution 
services must remain within the public sector. In particular, Articles 9 to 15, concerning the 
authorisation procedures, need to be accompanied by specific measures for services of 
general interest provided by public institutions.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 105
3 straipsnio 2 dalis

Šios direktyvos taikymas netrukdo taikyti 
kitų Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių joje minimas paslaugas. 

Galioja ši direktyva, nebent kitais Bendrijos 
teisės aktais, reglamentuojančiais joje 
minimas paslaugas, nurodoma kitaip. 

Or. de

Justification

The provisions of the services Directive should not apply where there are requirements under 
Community instruments concerning the establishment and provision of environmental 
services (e.g. the EMAS Regulation, waste framework directive). Existing (quality) standards 
for the performance of the activity should not be covered by the Directive. Article 3(2) should 
therefore expressly refer to the applicability of other Community legal provisions concerning 
freedom of establishment and freedom to provide services.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Frédérique Ries

Pakeitimas 106
4 straipsnio 10 dalis

„ligoninės priežiūra“ laikoma medicininė 
priežiūra, kuri gali būti suteikta tik turint 
medicinos infrastruktūrą ir kuri paprastai 
reikalauja ten gydomo asmens priėmimo į 
stacionarą, o šios infrastruktūros 
pavadinimas, organizavimas ir 
finansavimas tokią priežiūrą klasifikuojant 
kaip ligoninės priežiūrą, neturi įtakos;

Išbraukta.

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 107
4 straipsnio 10 dalis

„ligoninės priežiūra“ laikoma medicininė 
priežiūra, kuri gali būti suteikta tik turint 
medicinos infrastruktūrą ir kuri paprastai 
reikalauja ten gydomo asmens priėmimo į 
stacionarą, o šios infrastruktūros 
pavadinimas, organizavimas ir 
finansavimas tokią priežiūrą klasifikuojant 
kaip ligoninės priežiūrą, neturi įtakos;

Išbraukta.

Or. de

Justification

The definition of hospital care should be moved to Article 23 in order to make clear that this 
is not a question of a general definition of which treatment should be left to hospitals but of a 
definition delimiting the scope of Article 23. 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 108
4 straipsnio 13 a punktas (naujas)

(13a) „sveikatos apsaugos sistemai 
priklausančios profesijos atstovas“: 
profesijos atstovas, kurio veikla – teikti 
paslaugas diagnozuojant ir gydant ligas, 
kaip pvz. medicinos, slaugos, bei  
farmacinės paslaugos;  

Or. fr

Justification

A definition of health professionals is necessary to delimit the exclusion of health services 
introduced in Article (2)(cb) (new) by Amendment 25 (tabled by Mrs Liotard).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 109
5 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalis negali būti taikoma dokumentams, 
minimiems Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos ../../EB 46 straipsnyje, bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
../../EB 45 straipsnio 3 dalyje.

3. 2 dalis negali būti taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos nuostatoms, arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
../../EB nuostatoms.

Or. fr

Justification

As other provisions of these two directives in course of adoption may apply, it is preferable to 
provide for reference to them as such if necessary, rather than to specific provisions. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 110
7 straipsnio 1 dalies, (aa) punktas (naujas)

(aa) paslaugoms ir darbo teisei taikomos 
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aplinkosaugos nuostatos, bei minimalūs 
šioms paslaugoms taikomų darbo sąlygų 
reikalavimai, galiojančios vartotojų 
apsaugos nuostatos bei sveikatos ir saugos 
nurodymai;   

Or. nl

Justification

For foreign-based service providers it is very difficult to ascertain what regulations apply in 
the country where the service is provided. Information about environmental regulations, 
conditions of employment, etc., must therefore likewise be available from the single point of 
contact.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 111
13 straipsnio 4 dalis

4. Jeigu į prašymą neatsakoma per 
laikotarpį, nustatytą 3 dalyje, laikoma, 
kad leidimas išduotas. Tam tikrai veiklai 
reglamentuoti gali būti numatytos kitos 
taisyklės, kai tai objektyviai pateisinama 
visuomenės interesų poreikiu.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

Authorisation cannot be automatic if the deadline laid down in the acknowledgement of 
receipt for the response is not met. The authorities must be allowed the best possible 
conditions for the proper consideration of requests, while being aware that they are obliged 
to reach a decision as soon as possible.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 112
13 straipsnio 5 dalies, (c) punktas

c) patvirtinimas, kad nesant atsakymo per 
nurodytą laikotarpį laikoma, kad leidimas 
buvo išduotas. 

Išbraukta.
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Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 13(4).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 113
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Šiuo straipsniu neapimamos socialinės 
visuotinės svarbos paslaugos, kurioms 
taikomi valstybės narės arba Bendrijos 
viešųjų paslaugų įsipareigojimai. Tokias 
paslaugas teikiančiųjų sąrašui turėtų 
priklausyti (tačiau jomis neapsiriboti) 
sveikatos apsaugos tarnybos ir rūpybos 
namuose tarnybos, skirtos vaikams arba 
asmenims, kurie dėl savo amžiaus arba 
neįgalumo negali gyventi visiškai 
nepriklausomai. 

Or. fr

Justification

For the Member States, health services are an essential means of organising and providing 
health care for their citizens, within the different systems largely financed from public funds. 
Article 152(5) of the EC Treaty, which is maintained unchanged in the new constitutional 
treaty, states that the organisation and provision of health services and medical care is a 
matter for the Member States. It follows that the scope of the present proposal should not 
include such services where they are wholly or partly financed from public funds and are 
made subject to specific public service obligations under national law.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 114
14 straipsnio 8 dalis

8) prievolė tam tikru laikotarpiu būti 
įtrauktam į toje teritorijoje esantį registrą 
arba tam tikru laikotarpiu toje teritorijoje 
vykdžius veiklą.  

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 115
15 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės turi patikrinti, ar jų teisės 
aktuose numatyti visi 2 dalyje išvardinti 
reikalavimai ir užtikrina, kad visi tokie 
reikalavimai suderinami su sąlygomis, 
nurodytomis 3 dalyje. Valstybės narės 
pakeičia savo įstatymus, reglamentus arba 
administracines nuostatas taip, kad jos 
derėtų su tomis sąlygomis.

1. Valstybės narės turi patikrinti, ar jų teisės 
aktuose numatyti visi 2 dalyje išvardintus 
reikalavimai ir nurodo, ar visi reikalavimai 
suderinami su sąlygomis, nurodytomis 3 
dalyje.

Or. fr

Justification

Certain requirements relating to service liberalisation call for a step-by-step approach. 
Adaptation of national rules to the conditions of paragraph 3, where it is necessary, must not 
be carried out hastily or to the detriment of the objective of harmonisation of the legislation 
concerned.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 116
15 straipsnio 3 dalies įžanga

3. Valstybės narės turi patikrinti, ar 2 dalyje 
pateikiami reikalavimai atitinka šias sąlygas:

3. Valstybės narės nurodo, ar 2 dalyje 
pateikiami reikalavimai atitinka šias sąlygas:

Or. fr

Justification

In line with the amendment to Article 15(1).

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 117
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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3a Šiuo straipsniu neapimamos socialinės 
visuotinės svarbos paslaugos, kurioms 
taikomi valstybės narės arba Bendrijos 
viešųjų paslaugų įsipareigojimai. Tokias 
paslaugas teikiančiųjų sąrašui turėtų 
priklausyti (tačiau jomis neapsiriboti) 
sveikatos apsaugos tarnybos ir rūpybos 
namuose tarnybos, skirtos vaikams arba 
asmenims, kurie dėl savo amžiaus arba 
neįgalumo negali gyventi visiškai 
nepriklausomai. 

Or. fr

Justification

For the Member States, health services are an essential means of organising and providing 
health care for their citizens, within the different systems largely financed from public funds. 
Article 152(5) of the EC Treaty, which is maintained unchanged in the new constitutional 
treaty, states that the organisation and provision of health services and medical care is a 
matter for the Member States. It follows that the scope of the present proposal should not 
include such services where they are wholly or partly financed from public funds and are 
made subject to specific public service obligations under national law.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 118
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. Surinkta informacija, vadovaujantis 1–
3 šio straipsnio dalyse pateikiamomis 
nuostatomis, turėtų sudaryti galimybę 
pagerinti paslaugų gavimo sąlygas bei 
paslaugų kokybę. Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija ir 
Europos Parlamentu turi skatinti priimti 
nacionalines priemones ir taisykles, kurių 
tikslas – pagerinti paslaugų kokybę ir jų 
gavimą valstybėje.

Or. fr

Justification

Cf. amendment to Article 15(1).
The activity of evaluation should not have to entail the elimination of all or part of the criteria 
concerned, since their main function is to ensure the public interest. The information should 
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make it possible to harmonise conditions between the Member States, and, above all, to 
pursue the objective of the continual improvement of services in terms of both access and 
quality, in order to guarantee our fellow citizens living conditions that are worthy of our 
societies and the European social model.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 119
15 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys

4. Bendrame įvertinimo pranešime, 
numatytame 41 str., valstybės turi pateikti 
šiuos duomenis:  

a) reikalavimai, kurių jos ketina 
laikytis, bei priežastys, kodėl 
jos mano, kad šie 
reikalavimai atitinka, 3 
dalyje išdėstytas sąlygas;

b) reikalavimai, kurie buvo 
panaikinti arba sušvelninti.

5. Nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos
valstybės narės neįveda jokių naujų 
reikalavimų, panašių į minimus 2 dalyje, 
nebent šie reikalavimai tenkina 3 dalyje 
minimas sąlygas, o jų poreikis atsiranda 
iškilus naujoms aplinkybėms.
6. Valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie visus naujus įstatymus, 
reglamentus arba administracines 
nuostatas, kuriuose apibrėžiami 
reikalavimai, kaip nurodyta 5 dalyje, 
kartu pateikiant šių reikalavimų 
priežastis.
Komisija kitoms valstybėms narėms turi 
pranešti apie atitinkamas nuostatas. Toks 
pranešimas neturėtų sutrukdyti 
valstybėms narėms patvirtinti svarstomų 
nuostatų.
3 mėnesių laikotarpyje nuo pranešimo 
datos, Komisija patikrina visų naujų 
reikalavimų suderinamumą su Bendrijos 
teise ir, esant reikalui, priima sprendimą, 
pagal kurį  iš atitinkamos valstybės narės 

Išbraukta.
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reikalaujama nuostatų nepriimti arba 
juos panaikinti. 

Or. fr

Justification

Under the provisions of these paragraphs, the Commission would intervene in the 
organisation of public health services in the Member States. This would be in evident 
contradiction of the EC Treaty, especially Article 152(5), which states that the organisation 
and provision of health services and medical care is the responsibility of the Member States. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 120
16 straipsnis

Kilmės šalies principas
(1) Valstybės narės užtikrina, kad 

paslaugų teikėjų veikla yra 
reglamentuojama tik jų kilmės 
valstybėse narėse tam tikroje 
koordinuojamoje srityje 
galiojančiomis nuostatomis.

(2) 1 punkte aptariamos atskirų šalių 
nuostatos dėl paslaugos 
prieinamumo ir jos teikimo veiklos 
vykdymo, ypač reikalavimus, 
reglamentuojančius paslaugos 
teikėjo elgesį, paslaugos kokybę ar 
turinį, jos reklamą, sutartis ir 
paslaugos teikėjo atsakomybę. 

Išbraukta.

(3) Kilmės valstybės narės bus 
atsakingos už paslaugos teikėjo 
veiklos ir jo teikiamų paslaugų, 
taip pat ir kitoje valstybėje narėje, 
priežiūrą. 

(4) Valstybės narės dėl priežasčių, 
patenkančių į koordinuojamąją 
sritį, gali neapriboti paslaugų 
teikimo, jei paslaugų teikėjas yra 
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įsikūręs kitoje valstybėje narėje, 
ypač jos gali netaikyti šių 
reikalavimų: 

a) paslaugų teikėjo 
įsipareigojimo būti 
įsikūrusiam jų valstybės 
teritorijoje;

b) paslaugos teikėjo 
įpareigojimo pateikti 
deklaraciją ar pranešimą 
savo šalies kompetentingoms 
valdžios institucijoms arba 
gauti iš jų leidimą, taip pat 
įsiregistruoti į registrą arba 
profesines organizacijas ar 
asociacijas savo šalies 
teritorijoje;

c) paslaugos teikėjo 
įsipareigojimo jų teritorijoje 
turėti adresą arba atstovą 
arba pateikti teikimo adresą, 
kuris būtų jų teritorijoje 
įgalioto asmens adresas;

d) draudimo, taikomo 
paslaugos teikėjui, jų 
teritorijoje sukurti tam tikrą 
infrastruktūrą, įskaitant 
biurą arba kontorą, kurie 
būtų skirti atitinkamai 
paslaugai teikti;

e) paslaugos teikėjo 
įpareigojimo laikytis 
paslaugos teikimo veiklos 
reikalavimų, galiojančių jo 
šalies teritorijoje;

f) specialių paslaugų teikėjo ir 
gavėjo sutartinių susitarimų, 
kurie apriboja arba neleidžia 
teikti paslaugų savisamdos 
darbuotojams;

g) paslaugų teikėjo 
įsipareigojimo turėti 
tapatybės dokumentą, 
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išduotą jo kompetentingų 
valdžios institucijų, kuris 
būtų skirtas paslaugų 
teikimo veiklai vykdyti;

h) reikalavimų, kurie taikomi
įrangai, sudarančiai sudėtinę 
teikiamų paslaugų dalį;

i) laisvo pasirinkimo teikti 
paslaugas, nurodytas 20 
straipsnyje, 23 straipsnio 1 
dalies pirmame papunktyje 
arba 25 straipsnio 1 dalyje, 
apribojimų.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest. The entire article should be deleted.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 121
16 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2a. Paslaugas gaunančios valstybės narės 
vis dėlto yra atsakingos už paslaugų 
priežiūrą, ir užtikrina, kad jos atitinka 
aplinkosaugos, sveikatos apsaugos 
taisykles, darbo sąlygas, vartotojų apsaugos 
ir kitas nuostatas, kurioms vadovaujantis 
pagal 17 straipsnį nėra taikomas šalies 
kilmės principas.

Or. nl
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Justification

In practice it is hardly possible to supervise from the country of origin services provided in 
other countries. This is particularly true in cases to which the country-of-origin principle 
does not apply. The directive must also be practical.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 122
16 straipsnio 3 dalies įžanginė pastraipa

3) Valstybės narės dėl priežasčių, 
patenkančių į koordinuojamąją sritį, gali 
neapriboti paslaugų teikimo, jei paslaugų 
teikėjas yra įsikūręs kitoje valstybėje narėje, 
ypač jos gali netaikyti šių reikalavimų. 

3) Dėl sąlygų, išdėstytų 9 straipsnio 1 
dalyje, valstybės narės dėl priežasčių, 
patenkančių į koordinuojamąją sritį, gali 
neapriboti paslaugų teikimo, jei paslaugų 
teikėjas yra įsikūręs kitoje valstybėje narėje, 
ypač jos gali netaikyti šių reikalavimų. 

Or. en

Justification

The same conditions have to be respected both for the first part of this directive concerning 
the freedom of establishment and the second part concerning the free movement of services.

Pakeitimą pateikė Pakeitimą pateikė

Pakeitimas 123
16 straipsnio 3 dalies c punktas

c) paslaugos teikėjo įsipareigojimas savo 
teritorijoje turėti adresą arba atstovą arba 
pateikti paslaugos adresą, kuris būtų jų 
teritorijoje įgalioto asmens adresas;

Išbraukta.

Or. sv

Justification

Responsibility for monitoring compliance with environment and labour laws should lie with 
the Member States. The ban on requiring the service provider to have an address or 
representative in the country's territory would prevent Member States from carrying out their 
monitoring function. In some Member States, working conditions, including issues relating to 
the working environment, are to a large extent determined by way of collective bargaining 
between unions and employers. If such negotiations are to take place, a representative must 
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be present in the country. If the obligation to have representation in the Member State is 
removed, there is a risk that protection of public health and the environment will be 
undermined.

Pakeitimą pateikė Pakeitimą pateikė

Pakeitimas 124
16 straipsnio 3 dalies d punktas

d) draudimas, taikomas paslaugos teikėjui, 
jų teritorijoje sukurti tam tikrą 
infrastruktūrą, įskaitant biurą arba 
kontorą, kurie būtų skirti atitinkamai 
paslaugai teikti;

Išbraukta.

Or. sv

Justification

Responsibility for monitoring compliance with environment and labour laws should lie with 
the Member States. The ban on requiring the service provider to have a certain infrastructure 
in the country's territory would prevent Member States from carrying out their monitoring 
function. In some Member States, working conditions, including issues relating to the working 
environment, are to a large extent determined by way of collective bargaining between unions 
and employers. Such negotiations are facilitated if the service provider has infrastructure in 
the Member State. If the obligation to have infrastructure in the Member State is removed, 
there is a risk that protection of public health and the environment will be undermined.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 125
17 straipsnis

16 straipsnis netaikomas: 
(1) pašto paslaugoms, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos Nr. 97/67/EB 2 straipsnio 1 
punkte; 
2) elektros energijos paskirstymo 
paslaugoms, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 
2003/54/EB 2 straipsnio 5 punkte; 
3) dujų paskirstymo paslaugoms, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos Nr. 2003/55/EB 2 
straipsnio 5 punkte; 

Išbraukta.

4) vandens paskirstymo 
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paslaugoms; 
5) atvejais, išdėstytais Direktyvoje 
Nr. 96/71/EB;
6) atvejais, išdėstytais Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje Nr. 
95/46/EB
7) atvejais, išdėstytais Tarybos 
Direktyvoje Nr. 77/249/EB
8) Direktyvos Nr. ../../EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
...straipsnio nuostatoms;
9) Reglamento (EEB) Nr. 1408/71, 
kuriuo nustatomi taikomi teisės aktai, 
nuostatoms;
10) Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos Nr. ../../EB dėl Europos 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių 
narių teritorijoje, iš dalies pakeičiančios 
Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir 
atšaukiančias Direktyvas Nr. 
64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 
73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 
90/364/EEB, 90/365/EEB ir Direktyvą 
Nr.  93/96/EEB, kuriose išdėstomi     
administraciniai formalumai, kuriuos 
kompetentingų priimančiųjų valstybių 
narių institucijų prašymu turi įvykdyti 
naudos gavėjai; 
11) trečiųjų šalių piliečių, siunčiamų 
dirbti į užsienį, atvejais trumpalaikės 
viešnagės vizos reikalavimams, kuriuos 
taiko priimančioji valstybė narė pagal 
sąlygas, išdėstytas 25 straipsnio 2 dalyje;   
12) Tarybos Reglamento (EEC) Nr. 
259/93 3 ir 4 straipsniuose išdėstytai 
leidimų suteikimo tvarkai;    
13) Tarybos Direktyvoje Nr. 
87/54/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvoje Nr. 96/9/EB, 
išdėstytoms autorinėms, gretutinėms 
(autorinėms) teisėms bei kitoms teisėms, 
ir pramoninės nuosavybės teisėms;  
14) teisės aktams, kuriems pagal 
įstatymą būtinas notaro tvirtinimas;
15) įstatymų nustatymam auditui;
16) paslaugoms valstybėse narėse, į 
kurias paslaugos teikėjas laikinai 
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persikelia teikti paslaugas, jei joms yra 
taikomas visiškas draudimas dėl 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ar visuomenės sveikatos priežasčių; 
17) specialiems reikalavimams, 
kuriuos taiko valstybės narės, į kurias 
persikelia paslaugų teikėjas, ir kurie yra 
tiesiogiai susiję su vietos, kurioje 
teikiamos paslaugos, ypatumais ir 
kuriomis būtina vadovautis dėl viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo, 
visuomenės sveikatos apsaugo ar 
aplinkosauginių priežasčių;
18) leidimų sistemai, taikomai 
kompensuojant už priežiūrą ligoninėje;
19) transporto priemonių, išnuomotų 
kitoje valstybėje narėje, registravimui;
20) šalių laisvam pasirinkimui, kokia 
teisė bus taikoma jų sudaromoms 
sutartims;
21) vartotojų sudarytoms paslaugų 
teikimo sutartims, kai jas 
reglamentuojančios nuostatos nėra visai 
suderintos Bendrijos lygmeniu;
22) oficialiam sutarčių, pagal kurias 
sukuriamos arba perduodamos  
nekilnojamojo turto teisės, galiojimui, 
kai sutartims pagal valstybių narių, 
kuriose yra minėtas turtas, teisės aktus 
taikomi būtini oficialūs reikalavimai;
23) nesutartinei paslaugų teikėjo 
atsakomybei nelaimingo atsitikimo, per 
kurį nukenčia asmuo, atveju, kuri  
atsirado kaip paslaugų teikėjo veiklos 
valstybėje narėje, į kurią jis yra laikinai 
persikėlęs, padarinys.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
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countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 126
17 straipsnio 4 papunktis

4) vandens paskirstymo paslaugos; 4) vandens paskirstymo paslaugos, nuotekų 
išleidimo ir atliekų tvarkymo paslaugos.

Or. de

Justification

The Directive provides for derogations in certain sectors; in particular services of public 
interest should not be opened up to competition. Electricity, gas and water supply services are 
explicitly exempted. 

Waste water and waste management services, being in the public interest, should also be 
exempt. The term 'waste management services' is meant in the broad sense to include the 
collection, transport, recovery, disposal, assessment, shipment, storage and landfilling of 
waste.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 127
17 straipsnio 4 papunktis

4) vandens paskirstymo paslaugos; 4) vandens paskirstymo ir nuotekų 
paslaugos; 

Or. de

Justification

It is inappropriate to provide for a derogation from the country of origin principle only in 
respect of water distribution but not for waste water. The latter should also qualify for 
derogation on grounds of public interest, in particular environmental considerations.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 128
17 straipsnio 4a punktas (naujas)
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4a) taisyklės, kurios taikomos siekiant 
apsaugoti aplinką arba kurios taikomos 
saugumo ir sveikatos sumetimais;

Or. nl

Justification

These are matters of public interest. In many cases, harmonised legislation applies. In those 
cases where it does not, it is preferable - from the democratic point of view, among others - to 
declare the laws and regulations of the country where the service is provided applicable.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 129
17 straipsnio 5 a punktas (naujas)

5 a) perkelto ar samdyto personalo 
įdarbinimo sąlygos ir nuostatos jei jų 
neapima Direktyva Nr. 96/71/EB, išskyrus 
atvejus, kai minėtoms įdarbinimo sąlygoms 
ir nuostatoms taikomas Europos 
susitarimas; 

Or. nl

Justification

Working conditions and also conditions of employment are important for a healthy working 
environment. The insertion concerning a European agreement is intended to give the social 
partners the opportunity to resolve matters by adopting a progressive approach.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 130
17 straipsnio 8 papunktis

Direktyvos Nr. ../../EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo ... straipsnio 
nuostatos;

8) dėl profesinių kvalifikacijų, aspektai 
patenkantys į Direktyvos Nr. ../../EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo II 
antraštinę dalį;

Or. de
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Justification

It must be made clear that the derogation from the country of origin principle applies to all 
aspects of freedom to provide services relating to professional qualifications which fall under 
Title II of the Directive on the recognition of professional qualifications. That is particularly 
important in the case of the medical and nursing professions. Under that Directive, the host 
Member States are entitled to examine professional qualifications, as long as they are not yet 
harmonised, in the same way as they do for their own practitioners of those professions. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 131
17 straipsnio 12 papunktis

12) Tarybos Reglamento (EEC) Nr. 259/93 
3 ir 4 straipsniuose išdėstytai leidimų 
suteikimo tvarkai; 

12) dėl atliekų gabenimo – Tarybos 
Reglamento (EEC) Nr. 259/93 dėl atliekų 
gabenimo į ir iš Europos bendrijų 
teritorijos priežiūros ir kontrolės 3 ir 4 
straipsniuose išdėstyta leidimų suteikimo 
tvarka;

Or. de

Justification

The more exact definition proposed in the amendment makes the provision more readily 
understood and accentuates the relevant environmental needs.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 132
17 straipsnio 12 papunktis

12) Tarybos Reglamento (EEC) Nr. 259/93 
3 ir 4 straipsniuose išdėstytai leidimų 
suteikimo tvarkai;

12) Tarybos Reglamento (EEC) Nr. 259/93 
3 – 4 ir 6–11 straipsniuose išdėstytai leidimų 
suteikimo tvarkai;

Or. de

Justification

The derogation concerning the authorisation regime for waste shipment is provided explicitly 
for the shipment of waste for disposal only. Given the system in place under the EC shipment 
regulation, there are no material grounds for refusing derogation for shipment of waste for 
recovery. It is therefore proposed that Articles 6 to 11 of Regulation No. 259/93/EEC 
concerning the shipment of waste for recovery should also be included in Article 17 point 12 . 
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It is not necessary to extend the derogation if provision is made for a general derogation for 
waste management services, as proposed in amendment 2 to Article 17 point 4. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 133
17 straipsnio 16 papunktis

16) paslaugoms valstybėse narėse, į kurias 
paslaugos teikėjas laikinai persikelia teiki 
paslaugos, jei joms yra taikomas visiškas 
draudimas dėl viešosios tvarkos, visuomenės 
saugumo ar visuomenės sveikatos 
priežasčių; 

16) paslaugos valstybėse narėse, į kurias 
paslaugos teikėjas laikinai persikelia teikti 
paslaugos, yra uždraustos dėl pateisinamų 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar 
visuomenės sveikatos priežasčių; 

Or. de

Justification

In the present wording, the derogation is too restricted. It should be possible for Member 
States to restrict services from other Member States where those services are subject to 
general prohibition in the Member State concerned rather than only where they are subject to 
total prohibition without exception. This applies particularly to prohibition on bioethical 
grounds even where the service concerned may be permitted by way of exception if certain 
conditions are in place.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 134
17 straipsnio 17 papunktis

17) specialiems reikalavimams, kuriuos 
taiko valstybės narės, į kurias persikelia 
paslaugų teikėjas, ir kurie yra tiesiogiai 
susiję su vietos, kurioje teikiamos paslaugos, 
ypatumais, ir kuriomis būtina vadovautis dėl 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, 
visuomenės sveikatos apsaugo ar 
aplinkosaugos priežasčių;

17) specialiems reikalavimams, kuriuos 
taiko valstybės narės, į kurias persikelia 
paslaugų teikėjas, ir kurie yra tiesiogiai 
susiję su vietos, kurioje teikiamos paslaugos, 
ypatumais, arba siejasi su ypatinga rizika, 
patiriama teikiant paslaugas minėtoje 
vietoje, ir kuriomis būtina vadovautis dėl 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, 
visuomenės sveikatos apsaugo ar 
aplinkosaugos priežasčių;

Or. de
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Justification

So that the derogation effectively serves the interests of health and environmental protection 
as it should, it must be broadened to include all actual risks at the place where the service is 
provided.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle ir Frédérique Ries

Pakeitimas 135
17 straipsnio 18 papunktis

18) leidimų sistemai, taikomai 
kompensuojant už priežiūrą ligoninėje;

Išbraukta.

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 136
17 straipsnio 23 punktas

23) nesutartinei paslaugų teikėjo 
atsakomybei nelaimingo atsitikimo, per kurį 
nukenčia asmuo, atveju, ir kuri atsirado kaip 
paslaugų teikėjo veiklos valstybėje narėje, į 
kurią jis yra laikinai persikėlęs, padarinys.

23) nesutartinei paslaugų teikėjo 
atsakomybei nelaimingo atsitikimo, per kurį 
nukenčia asmuo, atveju, ir kuri atsirado kaip 
paslaugų teikėjo veiklos valstybėje narėje, į 
kurią jis yra laikinai persikėlęs, padarinys ir 
atsakomybė už aplinkai padarytą žalą.

Or. nl

Justification

It is preferable to explicitly mention environmental liability, as particularly significant 
differences still exist between Member States in this respect.
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 137
17 straipsnio 23 a papunktis (naujas)

23 a) lošimo veikla, apimanti lažybas iš 
pinigų sumų azartinių žaidimų metu, 
įskaitant loterijas ir lažybų sandėrius;

Or. de

Justification

The derogation from the country of origin principle for gambling, currently included in 
Article 18 as a transitional derogation, must apply indefinitely and therefore be added to the 
derogations listed in Article 17. It is not appropriate to restrict the duration of the derogation 
with possible harmonisation at Community level in view. It is not clear, in fact, whether there 
is a need for harmonisation at EC level in respect of gambling or whether it would be 
acceptable to the Member States.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 138
18 straipsnis
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Pereinamasis nukrypimas nuo šalies kilmės 
principo
1. 16 straipsnis netaikomas:
a) būdui, kuriuo vykdomos grynųjų pinigų 
gabenimo paslaugos;
b) lošimo veikla, apimanti lažybas iš pinigų 
sumų azartinių žaidimų metu, įskaitant
loterijas ir lažybų sandėrius;
c) prieigai prie teisminės skolų išieškojimo 
veiklos.
2. Nukrypimai, išdėstyti šio straipsnio 1 
dalies a ir c punktuose, netaikomi nuo 
derinimo priemonių, nurodytų 40
straipsnio 1 dalyje, taikymo datos arba kitu 
atveju nuo 2010 m. sausio 1 dienos. 
3. Nukrypimas, išdėstytas šio straipsnio 1 
dalies b punkte, netaikomas nuo derinimo 
priemonių, nurodytų 40 straipsnio 1 dalies 
b punkte, taikymo datos.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 139
18 straipsnio 1 dalies b punktas 

b) lošimo veikla, apimanti lažybas iš pinigų 
sumų azartinių žaidimų metu, įskaitant 
loterijas ir lažybų sandėrius; 

Išbraukta.

Or. de
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Justification

As a new, indefinite derogation from the country of origin principle has been introduced for 
gambling in Article 17 (see amendment No. 22), the transitional derogation currently 
provided under Article 18(1)(b) should be deleted.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 140
19 straipsnis

Nukrypimas nuo šalies kilmės principo 
kiekvienu konkrečiu atveju
1. Nukrypstant nuo 16 straipsnio ir tik 
išimtinėmis aplinkybėmis valstybė narė 
gali, atsižvelgdama į kitoje valstybėje narėje 
įsikūrusį paslaugos teikėją, numatyti 
priemones toliau išvardytose srityse:
a) paslaugų saugumas, įskaitant su 
visuomenės sveikata susijusius aspektus;
b) profesinės sveikatos priežiūra;
c) visuomenės apsaugos politika, ypač su 
mažumų apsauga susiję aspektai.
2. 1 dalyje numatytų priemonių galima 
imtis tik tada, kai laikomasi 37 straipsnyje 
numatytos savitarpio pagalbos procedūros 
ir išpildomos visos šios sąlygos:
a) atskirų šalių nuostatos, pagal kurias 
imamasi šios priemonės, nebuvo derinamos 
su Bendrijos teise 1 dalyje numatytose 
srityse; 
b) šios priemonės gavėjui suteikia 
aukštesnio lygio apsaugą, palyginti su tuo, 
jei šios priemonės būtų ėmusis kilmės 
valstybė narė pagal savo nacionalines 
nuostas;
c) kilmės valstybė narė nesiėmė jokių 
priemonių arba jos buvo nepakankamos, 
palyginti su 37 straipsnio 2 dalyje 
numatytomis priemonėmis;
d) priemonės yra proporcingos siekiamam 
tikslui.
3. 1 ir 2 dalis neapriboja Bendrijos aktuose 

Išbraukta.
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išdėstytų nuostatų, kurios užtikrina laisvę 
teikti paslaugas arba leidžia nuo to 
nukrypti. 

Or. fr

Justification

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 141
21 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2a. Nelaikoma, kad ribojamosios 
priemonės, kurios yra pateisinamos 
teisėtvarkos, viešojo saugumo, aplinkos 
apsaugos arba visuomenės sveikatos 
pagrindu, prieštarauja 1 ir 2 dalies 
nuostatoms.

Or. fr

Justification

The implementation of the principle of non-discrimination at the receiver end poses problems 
for health services. Many health systems are based on the planning of supply, not of demand 
(free and non-discriminatory access for all citizens). Under the new directive, an 
establishment which, under a contract entered into with the health system of another Member 
State, agreed to accept patients from that Member State would not be able to allow the 
authorities of the receiving Member State to give priority of treatment to patients from its 
catchment area, whereas the objective of planning health care from the supply side is to meet 
the needs of those living within that catchment area.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle ir Frédérique Ries

Pakeitimas 142
23 straipsnis

23 straipsnis
Sveikatos priežiūros išlaidų prisiėmimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės negali priisimti gydymo 
ne ligoninėje kitoje valstybėje narėje 
išlaidų, kurioms reikalingas leidimas, tais 
atvejais, kai tos priežiūros išlaidas, jei ji 
būtų suteikta jų teritorijoje, jos apsiimtų 
apmokėti pagal savo socialinės apsaugos 
sistemą.
Sąlygos ir formalumai, kurių valstybės 
narės reikalauja laikytis, kai gaunamas 
gydymas ne ligoninėje jų teritorijoje, 
pavyzdžiui, reikalavimas prieš kreipiantis į 
specialistą kreiptis į bendrosios praktikos 
gydytoją, arba sąlygos ir nuostatos, 
susijusios su tam tikrų dantų gydymo 
išlaidų apmokėjimu, gali būti taikomos 
pacientui, kuris buvo gydomas ne 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje.
2. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
atsisakyta suteikti leidimą padengti gydymo 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidas 
pagal jų socialinio draudimo sistemą tais 
atvejais, kai tas gydymas sudaro paciento 
valstybės narės įstatymuose numatytos 
pašalpos dalį ir kai toks gydymas negali 
būti suteiktas pacientui per medicininiu 
požiūriu priimtiną laikotarpį, atsižvelgiant į 
paciento sveikatos būklę ir tikėtiną ligos 
eigą.
3. Valstybės narės užtikrina, kad dydis 
išlaidų, kurias sutinka padengti jų 
socialinės saugos sistema už kitoje 
valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, yra ne mažesnis už 
sumą, kurią padengia jų socialinės saugos 
sistema už panašias sveikatos priežiūros 
paslaugas, teikiamas jų teritorijoje.
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4. Valstybės narės užtikrina, kad jų leidimo 
prisiimti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas 
sistema atitiktų 9, 10, 11 ir 13 straipsnius. 

Or. en

Justification

Consequential to amendments (to Recitals 14,53,54,55,56,57 and to Articles 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 143
23 straipsnis

Sveikatos priežiūros išlaidų prisiėmimas

1. Valstybės narės negali priisimti gydymo 
ne ligoninėje kitoje valstybėje narėje 
išlaidų, kurioms reikalingas leidimas, tais 
atvejais, kai tos priežiūros išlaidas, jei ji 
būtų suteikta jų teritorijoje, jos apsiimtų 
apmokėti pagal savo socialinės apsaugos 
sistemą.

Išbraukta.

Sąlygos ir formalumai, kurių valstybės 
narės reikalauja laikytis, kai gaunamas 
gydymas ne ligoninėje jų teritorijoje, 
pavyzdžiui, reikalavimas prieš kreipiantis į 
specialistą kreiptis į bendrosios praktikos 
gydytoją, arba sąlygos ir nuostatos, 
susijusios su tam tikrų dantų gydymo 
išlaidų apmokėjimu, gali būti taikomos 
pacientui, kuris buvo gydomas ne 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
atsisakyta suteikti leidimą padengti gydymo 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidas 
pagal jų socialinio draudimo sistemą tais 
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atvejais, kai tas gydymas sudaro paciento 
valstybės narės įstatymuose numatytos 
pašalpos dalį ir kai toks gydymas negali 
būti suteiktas pacientui per medicininiu 
požiūriu priimtiną laikotarpį, atsižvelgiant į 
paciento sveikatos būklę ir tikėtiną ligos 
eigą.
3. Valstybės narės užtikrina, kad dydis 
išlaidų, kurias sutinka padengti jų 
socialinės saugos sistema už kitoje 
valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, yra ne mažesnis už 
sumą, kurią padengia jų socialinės saugos 
sistema už panašias sveikatos priežiūros 
paslaugas, teikiamas jų teritorijoje.
4. Valstybės narės užtikrina, kad jų leidimo 
prisiimti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas 
sistema atitiktų 9, 10, 11 ir 13 straipsnius. 
.

Or. fr

Justification

The provisions of Article 23 of the proposal, which the author of this amendment endorses as 
such, are not relevant to this directive, relating as it does to services (freedom of 
establishment and movement). Rather, they should be the subject of specific Community 
legislation. The author of this amendment considers that the relevant legislation is Regulation 
1408/71/CEE, which should, arguably, be amended. If the areas of health services, social 
assistance and welfare are to be excluded from the scope of the proposal for a directive, the 
article should be deleted.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 144
23 straipsnis

1. Valstybės narės negali priisimti gydymo 
ne ligoninėje kitoje valstybėje narėje 
išlaidų, kurioms reikalingas leidimas, tais 
atvejais, kai tos priežiūros išlaidas, jei ji 
būtų suteikta jų teritorijoje, jos apsiimtų 
apmokėti pagal savo socialinės apsaugos 
sistemą.

Išbraukta.
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Sąlygos ir formalumai, kurių valstybės 
narės reikalauja laikytis, kai gaunamas 
gydymas ne ligoninėje jų teritorijoje, 
pavyzdžiui, reikalavimas prieš kreipiantis į 
specialistą kreiptis į bendrosios praktikos 
gydytoją, arba sąlygos ir nuostatos, 
susijusios su tam tikrų dantų gydymo 
išlaidų apmokėjimu, gali būti taikomos 
pacientui, kuris buvo gydomas ne 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje.
2. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
atsisakyta suteikti leidimą padengti gydymo 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidas 
pagal jų socialinio draudimo sistemą tais 
atvejais, kai tas gydymas sudaro paciento 
valstybės narės įstatymuose numatytos 
pašalpos dalį ir kai toks gydymas negali 
būti suteiktas pacientui per medicininiu 
požiūriu priimtiną laikotarpį, atsižvelgiant į 
paciento sveikatos būklę ir tikėtiną ligos 
eigą.
3. Valstybės narės užtikrina, kad dydis 
išlaidų, kurias sutinka padengti jų 
socialinės saugos sistema už kitoje 
valstybėje narėje suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, yra ne mažesnis už 
sumą, kurią padengia jų socialinės saugos 
sistema už panašias sveikatos priežiūros 
paslaugas, teikiamas jų teritorijoje.
4. Valstybės narės užtikrina, kad jų leidimo 
prisiimti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas 
sistema atitiktų 9, 10, 11 ir 13 straipsnius. 

Or. sv

Justification

If Member States are compelled to finance medical care to be provided in another Member 
State with no possibility of requesting prior notification, Member States will be prevented 
from taking full economic and democratic responsibility for health and medical care. In 
practice, this would result in another Member State deciding how national resources for 
health and medical care are spent. Responsibility for determining the direction of health and 
medical care policy and for assessing the range of services to be provided should be as close 
to grassroots level as possible in accordance with the subsidiarity principle. The question of 
patients' freedom of movement is important but is not a matter for the directive on services.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 145
23 straipsnio 1 punkto 1 papunktis

1. Valstybės narės negali priisimti gydymo 
ne ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidų, 
kurioms reikalingas leidimas, tais atvejais, 
kai tos priežiūros išlaidas, jei ji būtų 
suteikta jų teritorijoje, jos apsiimtų 
apmokėti pagal savo socialinės apsaugos 
sistemą.

1. Valstybės narės gali priisimti gydymo ne 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidas, 
kurioms reikalingas leidimas.

Valstybės narės užtikrina, kad gydymo ne 
ligoninėje kitoje valstybėje narėje išlaidos 
bus prisiimtos atlyginti tokiu pat būdu, kaip 
ir jų pačių teritorijoje, jei tokio gydymo 
pacientas per tris mėnesius negali gauti 
savo valstybėje narėje;

Or. nl

Justification

Member States must be able to maintain control over demand for health care by means of an 
authorisation system because otherwise it would become impossible to plan investment in 
national health care. This amendment is intended to encourage Member States to provide 
good health care systems which can attend to patients' needs as quickly as possible.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 146
23 straipsnio 3 punktas 

3. Valstybės narės užtikrina, kad dydis 
išlaidų, kurias sutinka padengti jų socialinės 
saugos sistema už kitoje valstybėje narėje 
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, yra 
ne mažesnis už sumą, kurią padengia jų 
socialinės saugos sistema už panašias 
sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas jų 
teritorijoje.

3. Valstybės narės užtikrina, kad dydis 
išlaidų, kurias sutinka padengti jų socialinės 
saugos sistema už kitoje valstybėje narėje 
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, yra 
ne mažesnis už sumą, kurią padengia jų 
socialinės saugos sistema už panašias 
sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas jų 
teritorijoje. Kompensuojamos tik faktinės 
gydymo išlaidos. 
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Or. de

Justification

It should be made clear that reimbursement is limited to the actual costs incurred for 
treatment. If the costs in the Member State where the treatment took place are lower, patients 
are not entitled to claim the difference. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 147
23 straipsnio 3 a punktas (naujas)

3a. ,,gydymas ligoninėje“ šiame straipsnyje 
reiškia gydymą, teikiamą valstybės narės, 
kurios socialinės apsaugos sistemai 
priklauso pacientas, medicinos įstaigoje, 
kadangi reikalingas gydymas stacionare 
arba kadangi gydymas dėl ypatingo jo 
pobūdžio arba didelio pavojaus, kurį jis gali 
kelti pacientui, gali būti suteiktas tik 
medicinos įstaigoje.  Gydymo įstaigos 
pavadinimas, organizavimas ir 
finansavimas nėra svarbus tokios 
priežiūros kaip gydymas ligoninėje 
klasifikavimo požiūriu. 

Or. de

Justification

It should be made clear that reimbursement is limited to the actual costs incurred for 
treatment. If the costs in the Member State where the treatment took place are lower, patients 
are not entitled to claim the difference. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 148
31 straipsnio 4 punktas

4. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, imasi papildomų priemonių, 
siekdamos paskatinti nepriklausomo 
paslaugų tiekimo kokybės ir trūkumų 
vertinimo plėtojimą, ir ypač lyginamųjų 

Išbraukta.
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bandymų arba tyrimų plėtojimą Bendrijos 
lygmeniu.

Or. fr

Justification

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
not be known until some years from now.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 149
31 straipsnio 5 punktas

5. Valstybės narės ir Komisija skatina 
neprivalomų Europos standartų kūrimą 
siekiant palengvinti įvairių valstybių narių 
teikėjų teikiamų paslaugų suderinamumą, 
informacijos teikimą gavėjui bei užtikrinti 
teikiamų paslaugų kokybę.

5. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, skatina neprivalomų Europos 
standartų kūrimą siekiant palengvinti įvairių 
valstybių narių teikėjų teikiamų paslaugų 
suderinamumą, informacijos teikimą gavėjui 
bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Or. fr

Justification

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
not be known until some years from now.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 150
39 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa
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1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, imasi papildomų priemonių, 
siekdamos paskatinti elgsenos kodeksų 
rengimą Bendrijos lygmeniu remiantis 
Bendrijos teise, ypač šiose srityse: 

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, skatina nacionalinių elgsenos 
kodeksų pagrindu parengti elgsenos 
kodeksus Bendrijos lygmeniu visomis 
Sąjungos kalbomis remiantis Bendrijos 
teise, ypač šiose srityse:

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 151
39 straipsnio 1 punkto a papunktis

a) su reglamentuojamomis profesijomis 
susijusių komercinių pranešimų turinys ir 
išsamiso taisyklės, atitinkamai pagal 
kiekvienos profesijos specifiką;

Išbraukta.

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 152
39 straipsnio 3 punktas

3. Valstybės narės užtikrina, kad paslaugų 
teikėjai gavėjų paprašyti arba visuose 

3. Valstybės narės užtikrina, kad paslaugų 
teikėjai visuose raštuose, kuriais keičiamasi 
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informaciniuose dokumentuose, kuriuose 
detaliai aprašomos jų paslaugos, nurodo 
jiems taikomus elgsenos kodeksus ir 
adresus, kuriais šiuos kodeksus galima rasti 
elektroniniuose šaltiniuose, bei nurodo, 
kuriomis kalbomis juos galima rasti.

su gavėjais, arba visuose informaciniuose 
dokumentuose, kuriuose (išbraukta) 
aprašomos jų paslaugos, nurodo jiems 
taikomus elgsenos kodeksus ir adresus, 
kuriais šių kodeksų galima paprašyti arba 
kuriais šiuos kodeksus galima rasti 
elektroniniuose šaltiniuose.

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira 

Pakeitimas 153
39 straipsnio 4 punktas

4. Valstybės narės imasi papildomų 
veiksmų, siekdamos paskatinti 
profesionalias įstaigas, organizacijas ir 
asociacijas nacionaliniu lygmeniu 
įgyvendinti Bendrijos lygmeniu priimtus 
elgsenos kodeksus. 

Išbraukta.

Or. fr

Justification

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account. 


