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SLOBODA USADIŤ SA A SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu podnikov
a odborníkov v rámci EÚ. Veľké očakávania sú spojené s plným vykonávaním
smernice o službách, pretože (úplná) sloboda poskytovať služby má kľúčový
význam pre dobudovanie vnútorného trhu. Prekážky brániace týmto slobodám
však pretrvávajú a pandémia COVID-19 priniesla úplne nové výzvy. Uznesenie
Európskeho parlamentu o riešení necolných a nedaňových prekážok na jednotnom
trhu, ktoré bolo prijaté na plenárnej schôdzi vo februári 2022, uvádza, ako by sa malo
zrealizovať oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19 s cieľom čo najúčinnejšie
zmierniť negatívne účinky na slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 26 (vnútorný trh), 49 až 55 (právo usadiť sa) a 56 až 62 (služby) Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Samostatne zárobkovo činné osoby a odborníci či právnické osoby v zmysle článku 54
ZFEÚ, ktorí zákonne vykonávajú činnosť v jednom členskom štáte, môžu: i) vykonávať
hospodársku činnosť trvalo a nepretržite v inom členskom štáte (sloboda usadiť sa:
článok 49 ZFEÚ), alebo ii) dočasne ponúkať a poskytovať svoje služby v iných
členských štátoch, zatiaľ čo zotrvávajú v krajine svojho pôvodu (sloboda poskytovať
služby: článok 56 ZFEÚ). Znamená to odstránenie diskriminácie na základe štátnej
príslušnosti a – ak sa majú tieto slobody využívať efektívne – prijatie opatrení na
zjednodušenie ich uplatňovania, čo zahŕňa harmonizáciu vnútroštátnych predpisov
o prístupe k povolaniu či ich vzájomné uznávanie (2.1.6).

VÝSLEDKY

A. Liberalizácia v zmluve
1. Základné slobody
Právo usadiť sa zahŕňa právo začať a vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť
a právo založiť a riadiť podnik na vykonávanie trvalej činnosti stálej a nepretržitej
povahy za rovnakých podmienok, ako právo členského štátu, v ktorom dochádza
k usadeniu sa, stanovuje pre vlastných občanov.
Sloboda poskytovať služby sa vzťahuje na všetky služby, ktoré sa bežne poskytujú za
odmenu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o voľnom pohybe tovaru, kapitálu a osôb.
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Poskytovateľ služieb môže dočasne vykonávať činnosť v členskom štáte, v ktorom sa
služba poskytuje, za rovnakých podmienok, aké tento členský štát ukladá vlastným
občanom.
2. Výnimky
Podľa ZFEÚ sa sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby nevzťahujú na činnosti
spojené s výkonom verejnej moci (článok 51 ZFEÚ). Táto výnimka je však obmedzená
jej úzkym výkladom: výnimky sa môžu vzťahovať len na tie konkrétne činnosti a funkcie,
ktoré súvisia s výkonom verejnej moci. Celé povolanie možno vylúčiť len vtedy, ak sa
celá jeho činnosť venuje výkonu úradnej moci alebo ak jeho časť venovanú výkonu
verejnej moci nemožno oddeliť od zvyšku činností. Výnimky umožňujú členským štátom
vylúčiť z týchto slobôd výrobu vojenského materiálu či obchodovanie s ním (článok 346
ods. 1 písm. b) ZFEÚ) a zachovať pravidlá týkajúce sa cudzích štátnych príslušníkov
s ohľadom na verejný poriadok, verejnú bezpečnosť či verejné zdravie (článok 52
ods. 1).
B. Smernica o službách – smerom k dokončeniu vnútorného trhu
Smernicou o službách (smernica 2006/123/ES) sa posilňuje sloboda poskytovať
služby v rámci EÚ. Lehota na jej vykonanie uplynula 28. decembra 2009. Táto
smernica má zásadný význam pre dokončenie vnútorného trhu, pretože môže mať
obrovský prínos pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Cieľom je vytvoriť
otvorený jednotný trh so službami v rámci EÚ a súčasne zabezpečiť kvalitu služieb
poskytovaných spotrebiteľom. Podľa oznámenia Komisie s názvom Európa 2020
– Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu by
úplné vykonávanie smernice o službách mohlo zvýšiť obchod s komerčnými službami
o 45 % a priame zahraničné investície o 25 %, čo by prinieslo rast HDP o 0,5 % až
1,5 %. Táto smernica prispieva k administratívnemu a regulačnému zjednodušeniu
a modernizácii. To sa dosahuje nielen skúmaním súčasných právnych predpisov
a prijímaním či zmenou relevantných právnych predpisov, ale aj realizáciou dlhodobých
projektov (vytváranie jednotných kontaktných miest a zabezpečovanie administratívnej
spolupráce). Vykonávanie smernice sa v porovnaní s pôvodným termínom vo viacerých
členských štátoch výrazne oneskorilo. Jej úspešné vykonávanie si vyžaduje trvalý
politický záväzok a rozsiahlu podporu na európskej, národnej, regionálnej a miestnej
úrovni.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament prispel k liberalizácii činností samostatne zárobkovo činných osôb.
Zabezpečil prísne vymedzenie činností, ktoré môžu byť vyhradené pre vlastných
občanov (napr. tie, ktoré sa týkajú výkonu verejnej moci). Treba tiež spomenúť, že
Parlament predložil Súdnemu dvoru Európskej únie žalobu proti Rade z dôvodu
nečinnosti so zreteľom na dopravnú politiku. V tejto veci predloženej v januári 1983
vyniesol Súdny dvor rozsudok (vec č. 13/83 z 22. mája 1985), ktorým odsúdil Radu za
to, že nezabezpečila slobodné poskytovanie medzinárodných dopravných služieb ani
nestanovila podmienky, za ktorých by dopravcovia, ktorí nemajú sídlo v členskom štáte,
mohli prevádzkovať dopravné služby v rámci daného členského štátu. Išlo o porušenie
Rímskej zmluvy, a tak bola Rada povinná prijať potrebné právne predpisy. Úloha
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Parlamentu sa rozšírila uplatňovaním postupu spolurozhodovania ustanoveného
v Maastrichtskej zmluve, a v súčasnosti riadneho legislatívneho postupu, ktorý ho
nahradil, na väčšinu aspektov slobody usadiť sa a poskytovať služby.
Parlament okrem toho zohral zásadnú úlohu pri prijímaní smernice o službách
a pozorne sleduje jej vykonávanie. Vyvíja tiež tlak na členské štáty, aby plnili svoje
povinnosti stanovené v smernici a zabezpečili jej riadne vykonávanie. Parlament prijal
15. februára 2011 uznesenie o vykonávaní smernice o službách a 25. októbra 2011
uznesenie o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách.
V nadväznosti na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 o implementácii smernice
o službách pripravil parlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
správu s názvom Vnútorný trh so službami: súčasný stav a ďalšie kroky, ktorú plénum
prijalo 11. septembra 2013.
Parlament 7. februára 2013 prijal aj uznesenie s odporúčaniami pre Komisiu o správe
jednotného trhu, v ktorom zdôraznil dôležitosť odvetvia služieb ako jednej z kľúčových
oblastí pre rast, základný charakter slobody poskytovať služby a výhody uplatňovania
smernice o službách v plnom rozsahu.
Parlament pracoval v prvom rade na legislatívnych návrhoch týkajúcich sa
telekomunikačných služieb, napríklad na nariadení o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie
EÚ č. 910/2014) a na nariadení, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného
európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu. Vo svojom uznesení zo 4. júla 2012 Parlament predložil Komisii
odporúčania týkajúce sa finančných služieb v oblasti prístupu k základným platobným
službám a spotrebiteľským úverom a hypotekárnym úverom (smernica 2014/17/
EÚ). Parlament tiež 12. marca 2014 prijal uznesenie o balíku cestovných služieb
a asistenčných cestovných službách. Smernicou o hypotekárnych úveroch (smernica
2014/17/EÚ) sa zvyšuje ochrana spotrebiteľa tým, že sa v nej vyžadujú minimálne
regulačné požiadavky, ktoré musia členské štáty splniť na ochranu jednotlivcov
s úverovými zmluvami na nehnuteľnosti na bývanie, a zaručuje informovanosť
spotrebiteľov a ich finančná kapacita splácať hypotekárny úver. Okrem toho sa
smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica 2014/65/EÚ) zameriava na
zabezpečenie regulácie a transparentnosti na finančných trhoch na úrovni EÚ.
V roku 2019 Parlament hlasoval o smernici (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na
prístupnosť výrobkov a služieb. Jej cieľom je odstrániť prekážky voľného obchodu
s výrobkami a službami pre občanov so zdravotným postihnutím a/alebo funkčnými
obmedzeniami.
Podľa zistení štúdie[1] z roku 2019, ktorú zadala tematická sekcia Parlamentu pre
politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, dosahuje prínos právnych
predpisov, ktoré prijal Parlament v oblasti slobodného pohybu služieb vrátane
odborných kvalifikácií a maloobchodu, hodnotu 284 miliárd EUR ročne v oblasti, na
ktorú sa vzťahuje smernica o službách, 80 miliárd EUR ročne v oblasti odborných
služieb a 20 miliárd EUR ročne v oblasti služieb súvisiacich s verejným obstarávaním.

[1]Pelkmans, J., Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic benefits to citizens and
businesses, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2019.
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Podobne ďalšia štúdia[2] uverejnená tematickou sekciou pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života o právnych prekážkach pre pravidlá jednotného
trhu v členských štátoch ukazuje, že sektor služieb je dôležitým prispievateľom
k hospodárskemu rastu v EÚ. Služby predstavujú 24 % cezhraničného obchodu
s tovarom a službami v rámci EÚ (nárast z približne 20 % na začiatku 21. storočia).
V štúdii sa tiež konštatuje, že hoci služby tvoria 78 % hrubej pridanej hodnoty v EÚ,
regulačná rôznorodosť a ťažkosti pri prístupe k informáciám zvyšujú náklady na
podnikanie a obmedzujú voľný pohyb služieb a slobodu usadiť sa.
V uznesení zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii
COVID-19 a jej dôsledkom Parlament označil jednotný trh za zdroj európskej
kolektívnej prosperity a blahobytu a za kľúčový prvok okamžitej a stálej reakcie
na výskyt ochorenia COVID-19. V uznesení z 19. júna 2020 tiež pripomenul,
že schengenský priestor je oceňovaný úspech v samotnom jadre projektu EÚ,
a vyzval členské štáty, aby znížili obmedzenia voľného pohybu a zintenzívnili úsilie
o dokončenie schengenskej integrácie.
25. novembra 2020 prijal Parlament uznesenie s názvom Smerom k udržateľnejšiemu
jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov, ktoré sa zameriava na rôzne oblasti
politiky, najmä ochranu spotrebiteľa a účasť podnikov na zelenej transformácii (čo je
rozhodujúce pre zvýšenie udržateľnosti jednotného trhu). Na žiadosť výboru IMCO
uverejnila tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
na generálnom riaditeľstve Parlamentu pre vnútorné politiky brífing s názvom Európsky
sektor služieb a zelená transformácia, ktorý prispel k tomuto uzneseniu.
20. januára 2021 prijal Parlament uznesenie s názvom Posilnenie jednotného trhu:
budúcnosť voľného pohybu služieb. V uznesení sa zdôrazňuje nutnosť zabezpečiť
uplatňovanie pravidiel jednotného trhu so službami a zlepšiť opatrenia Komisie na
ich presadzovanie. Parlament zdôrazňuje potrebu vyhodnotiť úroveň vykonávania
právneho rámca EÚ pre služby a posilniť postavenie podnikov prostredníctvom
lepšieho prístupu k informáciám.
Počas pandémie COVID-19 došlo k (opätovnému) zavedeniu mnohých obmedzení
voľného pohybu na jednotnom trhu EÚ vrátane voľného pohybu služieb. O tejto
téme sa diskutovalo na webinári[3] o vplyve ochorenia COVID-19 na vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, ktorý 9. novembra 2020 zorganizovala tematická sekcia
pre politiky v oblasti hospodárstva, vedy a kvality života. Došlo sa k záveru, že
v nasledujúcich rokoch pravdepodobne dôjde v sektore služieb v EÚ k významným
zmenám v povahe dopytu a ponuky, a to v dôsledku zrýchleného technologického
pokroku a zmien v správaní spotrebiteľov v dôsledku pandémie. Okrem toho tematická
sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života zadala vypracovanie
štúdie[4], ktorú vo februári 2021 uverejnila a predložila výboru IMCO. Konštatuje sa

[2]Dahlberg, E. a kol., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2020.
[3]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
Proceedings, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach
hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[4]Marcus, J. S. a kol., The impact of COVID-19 on the Internal Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament,
Luxemburg, 2021.
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v nej, že zatiaľ čo počiatočné zatvorenie hraníc členskými štátmi výrazne ovplyvnilo
poskytovanie cezhraničných odborných služieb, šírenie digitálnych nástrojov umožnilo
do určitej miery obnoviť normálny stav.
Iniciatívna správa o riešení necolných a nedaňových prekážok na jednotnom trhu,
ktorú prijal výbor IMCO 3. decembra 2021, bola v tejto súvislosti veľmi aktuálna,
pretože sa zaoberala nielen všeobecne pretrvávajúcimi prekážkami pre voľný pohyb
tovaru a slobodu poskytovať služby, ale aj tým, ako konkrétne COVID-19 poškodzoval
štyri slobody (voľný pohyb tovaru, voľný pohyb osôb, sloboda poskytovať služby
a voľný pohyb kapitálu). Táto prekážka pre štyri slobody pretrváva napriek tomu, že
digitálne nástroje do určitej miery zmiernili niektoré hospodárske ťažkosti spôsobené
obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Parlament prijal správu ako
uznesenie 17. februára 2022.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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