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Zusammenfassung 
 

Europäische Gemeinschaft (EG) ist eine supranationale zwischenstaatliche Einrich-
tung mit eigene Rechtsystem. Der Vertrag der EG hat keine Normen um eine Kollision von 
Gemeinschaftsrecht mit einfachem nationalem Recht zu lösen. Princip der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts ist auf die gesetzliche Begründung und auf die Rechtsprechung des 
EuGH begründet. Der EuGH vertritt einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts kraft Eigen-
ständigkeit. Grundlegend dafür ist das Urteil im Fall Costa/ENEL. 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts hat verschiedenen Grundlagen in den Mitgliedstaa-
ten: einige stützen sich auf die Verfassung, andere auf den Verfassungszusatz. Zur Aner-
kennung dieses Princip hat Litauen specielle Verfassungzusatz gemacht.  
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Santrauka 
 

Europos Bendrijų sutarties 49 straipsnyje yra įtvirtinta laisvė teikti paslaugas ki-
toje valstybėje narėje nei asmuo yra įsisteigęs, tačiau nėra tiesiogiai minima teisė 
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gauti paslaugas. Teisė gauti paslaugas, o tiksliau teisė būti paslaugų gavėju kitoje 
valstybėje narėje, yra numatyta 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos Nr. 
64/221/EB 1 straipsnyje [2]. Nors ši direktyva turi labiau istorinę reikšmę, nes ji 
jau pakeista, tačiau toks paslaugų gavėjų paminėjimas leidžia teigti, kad Europos 
Bendrijų (toliau – EB) sutarties 49 straipsnis yra taikomas ne tik laisvei teikti, bet 
ir laisvei gauti paslaugas kitoje valstybėje narėje. 

Europos Teisingumo Teismas savo praktikoje tokią nuostatą taip pat išvedė iš 
EB sutarties 49 straipsnio aiškinimo. Luisi and Carbone byloje jis patvirtino, kad 
paslaugų judėjimo laisvės neatskiriama dalis yra ir paslaugų gavėjo teisė vykti į kitą 
Europos Sąjungos valstybę narę siekiant pasinaudoti joje teikiama paslauga. Todėl 
visi ribojimai įgyvendinti šią teisę turi būti laikomi laisvo paslaugų judėjimo suvar-
žymu ir yra draudžiami [10].  

Paslaugų gavėjui yra suteikiamos atitinkamos teisės, be kurių laisvė gauti pa-
slaugas būtų neveiksminga. Todėl tikslinga išsiaiškinti šias teises ir apibrėžti pa-
slaugų gavėjo sąvoką. 2006 m. gruodžio 12 d. buvo priimta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje, todėl toliau bus remiamasi šia di-
rektyva siekiant nustatyti paslaugų gavėjo sąvoką ir jam suteiktas teises. 

 

ĮVADAS 
 
Pagrindinis tyrimo objektas – teisės gauti paslaugas reguliavimas Europos 

Bendrijų vidaus rinkoje. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti laisvės gauti paslaugas teisinį reguliavimą Eu-

ropos Bendrijų vidaus rinkoje. 
Problemos ištyrimo laipsnis ir darbo naujumas. Laisvė gauti paslaugas 

nėra tiesiogiai numatyta EB sutartyje, todėl mokslinėje literatūroje jai nėra ski-
riama pakankamai dėmesio. Ši teisė dažniausiai minima laisvės teikti paslaugas 
nagrinėjimo kontekste. Pirmąkart šią teisę išvedė ETT savo praktikoje, tačiau 
šios teisės aspektai nebuvo reglamentuojami Europos Bendrijų teisyne. Tik 
2006 m. gruodžio 12 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
dėl paslaugų vidaus rinkoje, kur yra reglamentuojami laisvės gauti paslaugas 
pagrindiniai aspektai. Todėl darbo tema yra ne tik mažai tiriama, bet ir pakan-
kamai nauja. 

 
PASLAUGŲ GAVĖJO SAMPRATA 

 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau 

– Paslaugų direktyva) priėmimo procesas truko apie dvejus metus. 2004 m. va-
sario 6 d. Europos Bendrijų Komisija pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl šios Paslaugų direktyvos priėmimo. Direktyvos pataisose, kurias pri-
ėmė Europos Parlamentas (daugiau kaip 200), atsisakyta kai kurių principinių di-
rektyvos nuostatų arba jos iš esmės susilpnintos, tačiau nuostatos, susijusios su 
paslaugų gavimo teise, daugiausia išliko nepakitusios.  
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Paslaugų direktyvos 4 straipsnio 3 punkte yra pateikiama tokia paslaugų ga-
vėjo sąvoka:,,paslaugų gavėjas – tai bet koks fizinis asmuo, kuris yra valstybės 
narės pilietis arba kuris naudojasi Bendrijos teisės aktuose jam suteiktomis tei-
sėmis, arba juridinis asmuo, kaip nurodyta Sutarties 48 straipsnyje, ir kuris yra 
įsisteigęs valstybėje narėje, ir kuris profesiniais arba neprofesiniais tikslais nau-
dojasi arba pageidauja naudotis paslauga“.  

Iš pateikto apibrėžimo matyti, kad paslaugų gavėju gali būti tiek fizinis, tiek 
juridinis asmuo, kuris vyksta į kitą valstybę narę turėdamas tikslą gauti paslaugą 
ar kitoje valstybėje narėje jau naudojasi paslauga. Paslaugų direktyvos pream-
bulės 36 punkte yra numatyta, kad paslaugų gavėjo sąvoka taip pat turėtų apim-
ti trečiųjų šalių piliečius, kurie jau naudojasi Bendrijos teisės aktų suteiktomis 
teisėmis, pavyzdžiui, 2004/38/EB direktyva dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos na-
rių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ir kt. Be to, valstybės 
narės gavėjo sąvoką gali išplėsti ir ją taikyti kitiems trečiųjų šalių piliečiams, jau 
esantiems jų teritorijoje. Taigi galima išskirti du paslaugų gavėjo požymius: 

• tai fizinis asmuo, kuris yra valstybės narės pilietis, ar juridinis asmuo, kuris 
yra įsisteigęs valstybėje narėje, arba tai trečiųjų šalių pilietis, kuris jau 
naudojasi Bendrijos teisės aktų suteiktomis teisėmis; 

• ir profesiniais arba neprofesiniais tikslais naudojasi arba pageidauja nau-
dotis paslauga kitoje valstybėje narėje.  

Paslaugų direktyvos IV skyriaus 2 skirsnis apima paslaugų gavėjų teises. Šį 
skirsnį priimant buvo atitinkamų pakeitimų (išbraukti pirminio direktyvos projekto 
numatyti 23, 24 ir 25 straipsniai), susijusių su teise gauti patirtų gydymo išlaidų 
kompensaciją, darbuotojų komandiravimu. Vadovaujantis šiuo skirsniu galima 
išskirti tokias pagrindines paslaugų gavėjų teises: teisė išvykti, siekiant gauti pa-
slaugą kitoje valstybėje narėje; teisė į nediskriminavimą; teisė į informaciją. To-
liau nagrinėjama kiekviena teisė atskirai. 

 
TEISĖ IŠVYKTI 

 
Vienas iš pagrindinių Komisijos tikslų, siūlant Paslaugų direktyvą, buvo siekis 

didinti paslaugų gavėjų teises, nes jie negali gauti tarpvalstybinių paslaugų. Kyla 
didelių teisinių ir administracinių sunkumų, nepakanka informacijos apie kitos 
valstybės narės bendrovių teikiamas paslaugas ir trūksta pasitikėjimo. Teorijoje 
teigiama, kad Europos Bendrijų Komisija pateikė šios direktyvos pasiūlymą pir-
miausiai atsižvelgdama į Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) jurispru-
denciją, susiformavusią paslaugų teikimo srityje [6]. Tęsiant šią mintį reikia pa-
sakyti, kad teisė išvykti siekiant gauti paslaugą į kitą valstybę narę ETT buvo su-
formuluota Luisi and Carbone byloje. Šiame sprendime ETT pareiškė, kad laisvė 
gauti kitoje valstybėje narėje įsisteigusio teikėjo paslaugas buvo laisvės teikti 
paslaugas neatskiriama dalis, todėl turistams, medicininio gydymo paslaugas 
gaunantiems asmenims ir asmenims, keliaujantiems (privačių) studijų ar verslo 
tikslais, turi būti suteikta teisė laisvai judėti be jokių suvaržymų, netgi susijusių 
su mokėjimais [10].  

Teisė išvykti suteikia paslaugų gavėjui keliauti į kitą valstybę narę gauti pa-
slaugą, kuri jo kilmės valstybėje yra pripažįstama kaip draudžiama dėl prieštara-
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vimo moralės normoms. Grogan byloje ETT konstatavo, kad abortas gali būti 
laikomas paslauga pagal EB sutarties 49 straipsnį, tačiau valstybės narės gali 
riboti šios ir panašių paslaugų teikimą, siekdamos apsaugoti viešąją moralę [8]. 
Nepaisant tokios ETT nuostatos, svarbu pabrėžti, kad kiekviena valstybė narė 
gali nustatyti, kas jos valstybėje pripažįstama moralu, o kas ne, tačiau tai savo 
ruožtu nesuteikia valstybei narei teisės riboti savo piliečių laisvės išvykti į kitą 
valstybę narę turint tikslą gauti tokią paslaugą.  

Taigi teisė išvykti laiduoja paslaugų gavėjui laisvę keliauti į kitą valstybę narę 
gauti ne tik tokias paslaugas, kurios yra laisvai teikiamos jo kilmės valstybėje, 
bet ir tas, kurios yra jo kilmės valstybėje pripažįstamos kaip draudžiamos ir 
prieštaraujančios moralės normoms. 

 
TEISĖ Į NEDISKRIMINAVIMĄ 

 
Paslaugų direktyvoje pažymima, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog pa-

slaugos gavėjui nebūtų taikomi diskriminaciniai reikalavimai, susiję su jo piliety-
be arba gyvenamąja vieta [1]. Skirtingo traktavimo pagrindai gali būti įvairūs 
(kalba, lytis, politiniai įsitikinimai ir kt.), tačiau ES teisėje diskriminacijos pagrindu 
visų pirma yra pilietybė ir, kaip direktyvoje dar nurodoma, gyvenamoji vieta. Aiš-
kindamas bendrą diskriminacijos sampratą ETT savo sprendime Komisija/Italija 
nurodė, kad diskriminacija yra tada, kai vienodomis aplinkybėmis asmenys trak-
tuojami skirtingai arba skirtingomis aplinkybėmis asmenys traktuojami vienodai 
[9].  

Tradiciškai yra skiriamos dvi diskriminacijos rūšys: tiesioginė ir netiesioginė 
diskriminacija. Tiesioginė diskriminacija reiškia, kad dėl pilietybės asmenys yra 
skirtingai ir paprastai mažiau palankiai traktuojami. O netiesioginės diskriminaci-
jos pagrindas yra reikalavimai, kurie išoriškai pilietybės atžvilgiu atrodo neutra-
lūs, tačiau faktiškai turi didesnį poveikį kitų valstybių narių piliečiams [4]. Teorijo-
je teigiama, kad ETT laisvo paslaugų judėjimo srityje draudžia ne tik diskrimina-
ciją, bet ir nediskriminacinio pobūdžio ribojimus, kurie draudžia, kliudo arba daro 
paslaugų judėjimo laisvę mažiau patrauklią [5]. Dėl nediskriminacinio pobūdžio 
ribojimų draudimo paslaugų judėjimo srityje ETT pasisakė Säger byloje [11].  

Toliau Paslaugų direktyvoje pateikiama, kad valstybės narės užtikrina, jog 
bendrosiose paslaugos gavimo sąlygose, kurias viešai skelbia paslaugų teikė-
jas, nebūtų diskriminacinių nuostatų, susijusių su gavėjo pilietybe arba gyvena-
mąja vieta, tačiau neatmetant galimybės numatyti skirtingas paslaugos gavimo 
sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai. Kas turėtų 
patekti į objektyvių kriterijų sąvoką, išsamaus sąrašo nėra, tačiau ETT Gebhard 
sprendime yra nurodęs tokių objektyvių kriterijų pateisinimo sąlygas: 

• tokie objektyvūs kriterijai privalo būti taikomi nediskriminuojamai; 
• jie privalo būti pagrįsti būtinaisiais bendrojo intereso poreikiais; 
• jie privalo užtikrinti, kad jais siekiamas tikslas bus pasiektas; 
• tai privalo būti tik tokie objektyvūs kriterijai, kurie būtini tikslui pasiekti [7]. 
Į būtinųjų bendrojo intereso poreikių sampratą patenka tos priežastys, kurios 

tokiomis pripažintos ETT praktikoje, įskaitant socialinės apsaugos sistemos fi-
nansinės pusiausvyros išsaugojimą; vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų 
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apsaugą; aplinkos ir miesto aplinkos apsaugą; nacionalinio istorinio ir meninio 
paveldo išsaugojimą ir kt. [1]. Tokie būtini bendrojo intereso poreikiai yra ETT 
pripažįstami atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, į jų taikymo sąlygas, t. 
y. tokių bendrųjų interesų pateisinamumą ETT tikrina kiekvienoje byloje, nes jie 
nėra numatyti iš anksto. 

Taigi teisė į nediskriminavimą apima ne tik tiesioginės ir netiesioginės disk-
riminacijos, bet ir nediskriminacinio pobūdžio priemonių draudimą. Tačiau lieka 
galimybė pateisinti nediskriminacinio pobūdžio ribojimus remiantis objektyviai-
siais kriterijais, kurių pateisinamumo sąlygos yra numatytos Gebhard bylos 
sprendime. 
 

TEISĖ Į INFORMACIJĄ 
 

Paslaugų direktyvoje yra numatytos priemonės, stiprinančios vartotojų teises 
nustatant informacijos, kurią privalo pateikti paslaugų teikėjas paslaugų gavėjui, 
sąrašą. Direktyvos V skyriaus 22 straipsnyje yra nurodoma, kad valstybės narės 
privalo užtikrinti, jog paslaugų teikėjai teiktų gavėjui informaciją apie paslaugų 
teikėjo pavadinimą, jo teisinį statusą ir formą, geografinį jo buveinės adresą ir 
duomenis, kurie leistų greitai su juo susisiekti ir bendrauti tiesiogiai, o prireikus ir 
elektroninėmis priemonėmis ir kt. Privalu užtikrinti, kad ši informacija būtų pa-
slaugų gavėjui lengvai prieinama toje vietoje, kur teikiama paslauga ar tai elekt-
roninių priemonių pagalba. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad paslaugų 
gavėjo prašymu jam turėtų būti teikiama papildoma informacija apie paslaugos 
kainą, o jeigu tikslios kainos neįmanoma pateikti, tai kainos apskaičiavimo me-
todą ir kt. Svarbu pabrėžti, kad informacija turi būti teikiama arba pranešama 
aiškiai ir nedviprasmiškai, prieš pakankamai laiko iki sutarties sudarymo, arba, 
jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš teikiant paslaugą.  

Teisei į informaciją įgyvendinti turėtų būti steigiami kontaktiniai centrai, juose 
paslaugų gavėjams būtų teikiama informaciją apie teisių gynimo priemones, ku-
riomis paprastai galima naudotis iškilus ginčams tarp kompetetingų institucijų ir 
paslaugų gavėjo arba tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo. Valstybės narės taip pat 
privalo užtikrinti, kad paslaugų gavėjai, paprašę, gautų kompetetingų institucijų 
pagalbą, t. y. informaciją, kaip turėtų būti aiškinami ir taikomi paslaugų teikėjams 
taikomi reikalavimai norint gauti galimybę teikti paslaugas. Informacija privalo 
būti teikiama aiškia ir suprantama kalba. 

Paslaugų direktyva užtikrina geresnes sąlygas spręsti paslaugų teikėjo ir ga-
vėjo ginčus. Direktyvoje numatyta, kad valstybės narės turi imtis bendrų priemo-
nių, būtinų, kad teikėjai pateiktų savo kontaktinius duomenis, visų pirma pašto 
adresą, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kuriais 
visi paslaugų gavėjai, įskaitant gyvenančius kitose valstybėse narėse, galėtų si-
ųsti skundus arba reikalauti informacijos apie teikiamas paslaugas. Valstybės 
narės turėtų taip pat užtikrinti, kad būtų stengiamasi kuo greičiau į tokius skun-
dus atsakyti ir būtų kuo skubiau priimtas teisingas sprendimas. 

Taigi Paslaugų direktyva numato plačias teisės į informaciją įgyvendinimo 
priemones, o tai suteikia galimybę paslaugų gavėjui gauti kokybišką paslaugą, 
išsamią informaciją apie paslaugų teikėją ir jo teikiamą paslaugą bei galimybę 
ginti savo pažeistas teises, atsiradusias dėl paslaugos teikimo.  
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IŠVADOS 
 

Nors paslaugų gavimo teisė nėra tiesiogiai numatyta EB sutarties 49 
straipsnyje, tačiau ji yra neatskiriama paslaugų teikimo laisvės dalis, tai patvirti-
na ETT savo jurisprudencija. 2006 m. gruodžio 12 d. priimta Europos Parlamen-
to ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje suteikia paslaugų gavėjams 
teisę išvykti, teisę į nediskriminavimą ir teisę į informaciją. Šios teisės turėtų už-
tikrinti veiksmingą laisvės gauti paslaugas įgyvendinimą. 
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Hauptbegriffe: Dienstleistungsempfänger, Rechte des Dienstleistungsempfängers, 
Recht zur Ausreise, Diskrieminierungsverbot, Recht auf Information. 
 

Zusammenfassung 
 

Im Artikel 49 Europäischen Gemeinschaften des Vertrags stellt dar, dass die Mitglied-
staaten alle Hindernisse für den freien Dienstleistungsverkehr beseitigen dürfen. Dieser 
Artikel ersieht nur die Freiheit der Dienstleistungsanbot. Der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften hat in seiner Entscheidung Luisi und Carbone festgestellt, dass dieser 
Artikel auch für Dienstleistungsempfang gielt. 

Am 25.2.2004 schlug Kommission der Europäischen Gemeinschaften eine Richtlinie 
über Dienstleistungen im Binnenmark dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Am 
12.12.2006 war diese Richtlinie angenommen. Nach dieser Richtlinie ein Dienstleistungs-
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empfänger ist jede natürliche oder juristische Person mit der Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates, oder eine Person, der die Rechtakte der Europäischen Gemeinschaften 
einige Rechte gewährleisten, und die für berufliche oder andere Zwecke eine Dienstleis-
tung in Anspruch nimmt oder nehmen möchte. In dieser Richtlinie sind dem Dienstleis-
tungsempfänger solche Rechte wie Recht zur Ausreise, Diskrieminierungsverbot, Recht 
auf Information gewährleistet. Durführung dieser Rechte müsst die entsprechende Siche-
rung der Freiheit des Diensleistungsempfangs erreichen. 
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Santrauka 
 

Lietuvai integravusis į Europos Sąjungą, vis dar lieka daugybė spragų, kurias 
užpildant būtina remtis kitų šalių narių pavyzdžiais. Mokymosi atostogos – opi 
šiandienos problema, kai dėl griežto, nelankstaus reguliavimo dažnas negauna 
menkų trijų dienų pasirengti egzaminui. Ne visose šalyse taip griežtai nustatomas 
dienų skaičius, ne visur mokymosi atostogos yra nemokamos. Autorės nuomone, 
nemokamos mokymosi atostogos neskatina darbuotojo tobulėti, kelti kvalifikaci-
jos. Be to, vykstant sparčiam emigracijos procesui iš Lietuvos, darbdaviai privalo 
pradėti gerbti darbuotojų teises, ypač jų teisę į mokslą. 

Darbe analizuojamas mokymosi atostogų reguliavimas 2003 m. Lietuvos Res-
publikos darbo kodekse, 1978 m. Belgijos Karalystės darbo kodekse, 1942 m. Itali-
jos civiliniame Kodekse, 1995 m. Ispanijos darbuotojų įstatyme, 2001 m. Suomi-
jos Įdarbinimo sutarčių įstatyme. 
 


