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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu zapadá do procesu ekonomických reforem, které 
Evropská rada zahájila v Lisabonu s cílem přeměnit Evropu v horizontu roku 2010 na 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku vědomostí na světě. 

Cílem této směrnice je realizace opravdového vnitřního trhu služeb. Předpokládá nastolení 
právního rámce, který odstraní překážky stojící na cestě svobodného usazování poskytovatelů 
služeb a volného pohybu služeb mezi členskými státy.

Jestliže se pod zásadu takového textu a zejména pod cíl administrativního zjednodušení se 
zavedením jednotné přepážky pro poskytovatele služeb můžeme jenom podepsat, je nutno 
nicméně připomenout, že Evropská unie je víc než jen trh, víc než zeměpisná mapa, jsou to 
dějiny, je to kultura a kultura není zboží.

Je tedy zapotřebí přihlédnout ke specifičnosti některých služeb, zejména kulturních a 
audiovizuálních služeb, které patří současně do ekonomiky i do kultury. 
Jsou totiž nositeli identity, hodnot, a v tomto smyslu je nelze považovat za spotřební zboží 
nebo za obchodní služby stejné jako ostatní.

Připomeňme, že v oblasti kultury jsou kompetentní členské státy a že Evropská unie má pouze 
doplňkovou kompetenci. Tato zásada subsidiarity tedy slouží za vůdčí linii pro všechny akce 
Společenství na tomto úseku. 

Je samozřejmé, že návrh, který pokrývá tak rozdílné úseky jako jsou hazardní hry a 
audiovizuální služby, nutně musí působit problémy nejen zákonodárci a veřejnému mínění, 
ale i jednotlivým příslušným profesním kategoriím.

Různá slyšení znalců a profesionálů ostatně o uplatňování směrnice vyvolala více otázek, než 
kolik přinesla odpovědí, a z toho plyne jistý všeobecný pocit znepokojení.

Je ovšem nutno upřesnit, že návrh směrnice se neuplatňuje v rámci školství, a zdůraznit, že se 
rovněž neuplatňuje na granty, které přidělují členské státy na kulturu a sport.

Kulturní rozmanitost a pluralita médií jsou uvedeny mezi základními prvky evropského 
modelu, který Unie uznává. Integrace kulturních a audiovizuálních služeb do rozsahu 
působnosti této směrnice by ovšem mohla být na překážku závazkům Společenství a států, 
kterými se k této rozmanitosti zavázaly. Jelikož tyto služby přispívají k vytváření veřejného 
mínění a k posílení kulturní identity členských států, je to dostatečný důvod na to, aby spadaly 
do vnitrostátního rámce.

Audiovizuální služby jsou v rámci Společenství kromě jiného předmětem odvětvového 
přístupu prostřednictvím směrnice o televizi bez hranic (směrnice 89/552 pozměněná směrnicí 
97/36/ES).Směrnice o televizi bez hranic již odpovídá cílům, stanoveným ve směrnici o 
službách, tj. zaručuje svobodné poskytování televizních služeb na vnitřním trhu a prosazuje 
zákonodárství domovského členského státu, což vylučuje zákonodárství země příjemce. Tento 
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princip země původu se uplatňuje v této směrnici pouze na některé koordinované oblasti a 
obsahuje významná opatření na vyvážení (zejména možnost pro členské státy zavádět výrobní 
a vysílací kvóty).

Jistěže směrnice o televizi bez hranic nepokrývá a nekoordinuje všechno. Nicméně je nutno 
jasně stanovit prioritu ve prospěch odvětvového přístupu, který lépe odpovídá očekáváním 
profesionálů v oblasti audiovize. Přehodnocení směrnice o televizi bez hranic a směrnice o 
autorském právu pro satelitní a kabelové vysílání nabízí příležitost k ověření, zda stále ještě 
přetrvávají překážky na cestě rozvoje vnitřního trhu na úseku audiovize.

Současná verze směrnice o službách neodpovídá potřebám kulturní specifičnosti a 
nerespektuje dostatečně kompetenci členských států tam, kde by Unie měla mít pouze 
doplňkovou kompetenci.

Vzhledem ke všem těmto otázkám a nejistotám je zapotřebí požádat, aby z rozsahu 
působnosti této směrnice byly vyňaty audiovizuální služby, zejména služby televizního 
vysílání, rozhlasové služby, kinematografické služby, a rovněž tiskové služby. Uplatnění 
tohoto textu na tyto služby by vedlo k čistě ekonomické logice, v níž by požadavek trhu 
zvítězil nad zásadami plurality médií a kulturní rozmanitosti, které Evropská unie obhajuje 
v návrhu Mezinárodní úmluvy o kulturní rozmanitosti, který se v současnosti projednává 
v UNESCO.Tento cíl se rovněž zmiňuje a uznává v rámci Smlouvy o Ústavě pro Evropu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá věcně příslušný výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Znění navržené Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1b (nový)

(1b) Vzhledem ke zvláštním okolnostem, 
které se vztahují k audiovizuálnímu odvětví, 
by toto odvětví mělo být z působnosti této 
směrnice vyloučeno; konkrétní pravidla pro 
toto odvětví existují v podobě směrnice 
89/552/EHS1. Vzhledem k úzce spjatému 
tématu by se toto vyloučení mělo týkat také 
rozhlasových služeb a služeb informační 
společnosti, které upravuje směrnice 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku
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95/46/ES2 a 97/66/ES3. Tyto služby by měly 
být v rámci revize směrnice 89/552/EHS 
zahrnuty do působnosti této směrnice.
__________

(1) Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 
o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících provozování 
televizního vysílání (Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 
23), pozměněná směrnicí 97/36/ES Evropského 
parlamentu a Rady (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 
60).

(2) Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31).

(3) Směrnice 97/66/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 15. prosince 1997 o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
telekomunikací (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 1).

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Zatímco služby jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a představují 70 % 
HNP a pracovních míst ve většině členských 
států, tato fragmentace vnitřního trhu má 
negativní dopad na celé evropské 
hospodářství, zejména na konkurence-
schopnost malých a středních podniků, a 
brání spotřebitelům v přístupu k většímu 
výběru služeb za konkurenceschopné ceny. 
Evropský parlament a Rada zdůraznily, že 
odstranění právních překážek pro ustavení 
opravdového vnitřního trhu představuje 
prioritu pro splnění cíle, který Evropská rada 
stanovila v Lisabonu, a sice přeměnit 
Evropskou unii do roku 2010 na 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 
ekonomiku vědomostí světa. Zrušení těchto 
překážek představuje nevyhnutelnou etapu 
pro oživení evropské ekonomiky, zejména 
v oblasti zaměstnanosti a investic. 

(3) Zatímco služby jsou hnací sílou 
hospodářského růstu a představují 70 % 
HNP a pracovních míst ve většině členských 
států, odvětví kultury, vzdělávání a médií 
představují ve smyslu vytváření bohatství a 
zaměstnanosti důležitou součást 
evropského sociálního modelu a jejich 
specifika musí být zachována.
Fragmentace vnitřního trhu má negativní 

dopad na celé evropské hospodářství, 
zejména na konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, a brání spotřebitelům 
v přístupu k většímu výběru služeb za 
konkurenceschopné ceny. Výzvou není 
pouze dosažení konkurenceschopných cen, 
ale aby tyto ceny odpovídaly vysokým 
evropským standardům kvality. Nebude-li 
tomu tak, ekonomický dumping bude mít za 
následek sociální a kulturní dumping.
Evropský parlament a Rada zdůraznily, že 
odstranění právních překážek pro ustavení 
opravdového vnitřního trhu představuje 
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prioritu pro splnění cíle, který Evropská rada 
stanovila v Lisabonu, a sice 
přeměnit Evropskou unii do roku 2010 na 
nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 
ekonomiku vědomostí světa. Zrušení těchto 
překážek představuje nevyhnutelnou etapu 
pro oživení evropské ekonomiky, zejména 
v oblasti zaměstnanosti a investic.

Odůvodnění

Je zapotřebí připomenout význam služeb spojených s kulturou, se vzděláváním a s médii.. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 6



AD\565137CS.doc 7/19 PE 353.526v03-00
Externí překlad

CS

(6) Stávající směrnice stanoví všeobecný 
právní rámec, který je vhodný pro rozsáhlou 
paletu služeb, a přitom přihlíží ke 
zvláštnostem každého druhu činnosti nebo 
odbornosti a k jejich regulačnímu systému. 
Tento rámec je založen na dynamickém a 
selektivním přístupu, který spočívá v tom, že 
přednostně budou odstraněny překážky, 
které lze odstranit rychle, a u těch ostatních 
bude zahájen proces vyhodnocování, 
konzultací a dodatečné harmonizace u 
specifických otázek, který postupně a 
koordinovaně umožní modernizaci 
vnitrostátních regulačních systémů činností 
ve službách, která je nezbytná pro realizaci 
opravdového vnitřního trhu služeb do roku 
2010. Je zapotřebí připravit vyváženou 
kombinaci opatření zaměřených na cílovou 
harmonizaci, na administrativní spolupráci, 
na princip země původu, a na podnícení 
vypracování kodexů chování v některých 
otázkách. Tato koordinace vnitrostátních 
zákonodárství musí zajistit vysoký stupeň 
právní integrace Společenství a vysokou 
úroveň ochrany cílů všeobecného významu, 
zejména ochranu spotřebitelů, nevyhnutnou 
pro navození vzájemné důvěry mezi 
členskými státy.

(6) Stávající směrnice stanoví všeobecný 
právní rámec, který je vhodný pro rozsáhlou 
paletu služeb, a přitom přihlíží ke 
zvláštnostem každého druhu činnosti nebo 
odbornosti a k jejich regulačnímu systému. 
V tomto smyslu kulturní služby a produkty 
nejsou zboží nebo spotřební předměty stejné 
jako ostatní a vzhledem k jejich dvojí 
povaze ekonomického a kulturního statku 
tedy musí být upraveny zvláštními 
podmínkami s přihlédnutím k tomu, že trh 
nemůže regulovat všechno a že je zapotřebí 
zejména zajistit svobodu projevu a 
informací. Všeobecný právní rámec 
stanovený touto směrnicí je založený 
na dynamickém a selektivním přístupu, který 
spočívá v tom, že přednostně budou 
odstraněny překážky, které lze odstranit 
rychle, a u těch ostatních bude zahájen 
proces vyhodnocování, konzultací a 
dodatečné harmonizace u specifických 
otázek, který postupně a koordinovaně 
umožní modernizaci vnitrostátních 
regulačních systémů činností ve službách, 
která je nezbytná pro realizaci opravdového 
vnitřního trhu služeb do roku 2010. Je 
zapotřebí připravit vyváženou kombinaci 
opatření zaměřených na cílovou 
harmonizaci, na administrativní spolupráci, 
na princip země původu, a na podnícení 
vypracování kodexů chování v některých 
otázkách. Tato koordinace vnitrostátních 
zákonodárství musí zajistit vysoký stupeň 
právní integrace Společenství a vysokou 
úroveň ochrany cílů všeobecného významu, 
zejména ochranu spotřebitelů, nevyhnutnou 
pro navození vzájemné důvěry mezi 
členskými státy.

Odůvodnění

Evropský parlament nedávno ve svém Usnesení ze dne 17. ledna 2004 o zachování a 
propagaci kulturní rozmanitosti tuto specifičnost kulturních služeb zdůraznil.

Pozměňovací návrh 4
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Bod odůvodnění 6b (nový)

 (6b) Tato směrnice nemá vliv na postavení 
Evropského společenství při jednáních o 
obchodu službami v mezinárodních 
organizacích, zvlášť v rámci GATS.

Odůvodnění

I kdyby bylo z působnosti směrnice vyloučeno audiovizuální odvětví, nemělo by to vést k žádné 
změně vyjednávací pozice EU při současných jednáních v rámci GATS, zvlášť pokud jde o 
definici audiovizuálního odvětví. 

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7b (nový)

 (7b) Tato směrnice se nepoužije na přímou 
ani nepřímou podporu poskytovanou 
členskými státy zvlášť kinematografii, 
dramatickému umění, tisku a amatérskému 
sportu.

Odůvodnění

Zužuje a objasňuje rozsah působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 12b (nový)

(12b) Je rovněž zapotřebí vyjmout z rozsahu 
působnosti této směrnice audiovizuální 
služby nezávisle na způsobu jejich přenosu, 
zejména služby televizního vysílání 
definované směrnicí Rady 89/552/EHS ze 
dne 3. října 19891 o televizi bez hranic, ve 
znění novely provedené směrnicí 97/36/ES, 
dále rozhlasové služby, kinematografické 
služby a tiskové služby. Tyto služby totiž 
hrají prvořadou úlohu při vytváření 
evropských kulturních identit a veřejných 
mínění. Zachování a propagace kulturní 
rozmanitosti a plurality tedy vyžaduje 
zvláštní opatření, která musí být schopna 
přihlížet ke specifickým vnitrostátním a 
regionálním situacím. Ostatně Společenství 
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přihlíží ke kulturním aspektům ve svém 
počínání z titulu ustanovení Smlouvy o 
založení Evropského společenství zejména 
s cílem respektovat a propagovat 
rozmanitost svých kultur. Při dodržování 
zásady subsidiarity a právních předpisů 
Společenství, zejména pravidel hospodářské 
soutěže, musí rámec pro audiovizuální 
služby tedy přihlížet ke kulturně a sociálně 
důležitým zřetelům, jež činí uplatnění 
ustanovení této směrnice nevhodným.
__________________
1 Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23. 
Směrnice pozměněna směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/36/ES (Úř. věst. L 
202, 30.07.1997, s. 60)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je koordinovaný s pozměňovacím návrhem v článku 2, jenž je zaměřen na 
vynětí audiovizuálních služeb a tiskových služeb z rozsahu působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 12b (nový)

(12b) Hazardní činnosti, kam patří sázení, 
včetně loterií a sázkových transakcí, by také 
měly být vyloučeny z působnosti této 
směrnice. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v zájmu konzistentnosti s pozměňovacím návrhem k článku 2, jehož 
cílem je vyloučit hazardní činnosti, kam patří sázení, včetně loterií a sázkových transakcí, 
z působnosti směrnice. Citlivá oblast her, ve kterých rozhoduje náhoda, vyžaduje přístup 
regulační politiky a sociální politiky, který by podle směrnice o službách nebyl zajištěn. 
Přebytkové zisky z her, ve kterých rozhoduje náhoda, proudí navíc zaprvé a především do 
sportu.

Pozměňovací návrh 
Bod odůvodnění 13

(13) Činnosti ve službách již jsou (13) Činnosti ve službách již jsou 
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zpracovány v četných předpisech 
Společenství, zejména pokud jde o 
regulované profese, poštovní služby, 
televizní vysílání, služby informační 
společnosti, stejně jako služby spojené 
s cestováním, prázdninami a zájezdy. 
Činnosti ve službách jsou rovněž kromě 
jiného pokryty dalšími nástroji, které nejsou 
specificky zaměřeny na jisté služby, 
například těmi, co se týkají ochrany 
spotřebitelů. Tato směrnice se připojuje 
k právnímu rámci Společenství, aby jej 
doplnila. Když je některá činnost ve 
službách pokryta jedním nebo několika 
nástroji Společenství, uplatňují se tyto 
nástroje a tato směrnice společně a 
požadavky jednoho nástroje se připojí 
k požadavkům druhého nástroje. Je 
zapotřebí připravit odchylky a další vhodná 
ustanovení, aby byla vyloučena 
neslučitelnost a aby byla zajištěna návaznost 
s těmito nástroji Společenství.

zpracovány v četných předpisech 
Společenství, zejména pokud jde o 
regulované profese, poštovní služby, služby 
informační společnosti, stejně jako služby 
spojené s cestováním, prázdninami a 
zájezdy. Činnosti ve službách jsou rovněž 
kromě jiného pokryty dalšími nástroji, které 
nejsou specificky zaměřeny na jisté služby, 
například těmi, co se týkají ochrany 
spotřebitelů. Tato směrnice se připojuje 
k právnímu rámci Společenství, aby jej 
doplnila. Když je některá činnost ve 
službách pokryta jedním nebo několika 
nástroji Společenství, uplatňují se tyto 
nástroje a tato směrnice společně a 
požadavky jednoho nástroje se připojí 
k požadavkům druhého nástroje. Je 
zapotřebí připravit odchylky a další vhodná 
ustanovení, aby byla vyloučena 
neslučitelnost a aby bylo zajištěno, že tato 
směrnice nebude narušovat žádný 
z existujících nástrojů a nezbaví 
Společenství možnosti je přehodnotit a 
upravit jejich rozsah působnosti nebo 
úroveň harmonizace Společenství.

Odůvodnění

Jelikož televizní vysílání je již předmětem právního předpisu Společenství, je zapotřebí v této 
oblasti upřednostnit odvětvový přístup. Důležité je rovněž vysvětlit, že tato směrnice se 
nedotkne ani existujících směrnic a právních předpisů, ani změn, jež v nich mohou být 
napříště prováděny.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 13b (nový)

(13b) Tato směrnice je konzistentní se 
směrnicí 89/552/EHS a nejsou jí dotčena 
žádná ustanovení této směrnice, zvlášť její 
definice toho, kdy se má zato, že je vysílatel 
usazen v členském státě. Tato směrnice 
navíc nebrání případné budoucí revizi 
směrnice 89/552/EHS.
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Odůvodnění

Il convient de préciser le rapport entre les dispositions de la directive à l'examen et le droit 
communautaire en vigueur à l'effet d'établir clairement que, s'agissant de la liberté 
d'établissement, la directive 89/552/CEE renferme également les dispositions applicables en 
la matière et que la directive sur les services ne s'applique pas à titre complémentaire.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 14

(14) Pojem služeb pokrývá velmi pestré 
činnosti, které jsou v neustálém vývoji a 
mezi nimiž nalezneme služby podnikům, 
jako jsou poradenské služby pro 
management a hospodaření, služby v oblasti 
certifikací a zkušebnictví, v oblasti údržby, 
úklidu a zabezpečení kanceláří, služby 
v reklamě nebo související s náborem 
pracovníků, včetně agentur pro dočasnou 
práci, nebo služby obchodních zástupců. 
Pojem služeb pokrývá rovněž služby 
poskytované současně podnikům i 
spotřebitelům, jako jsou služby právních či 
daňových poradců, služby související 
s nemovitostmi, jako jsou realitní kanceláře, 
nebo se stavebnictvím, včetně služeb 
architektů, anebo také doprava, distribuce, 
pořádání veletrhů nebo pronájem vozidel, 
cestovní kanceláře, bezpečnostní služby. 
Pojem služeb zahrnuje rovněž služby pro 
spotřebitele, jako jsou služby v oblasti 
cestovního ruchu, včetně turistických 
průvodců, audiovizuální služby, služby pro 
volný čas, sportovní střediska a lunaparky, 
služby související se zdravotní péčí a se 
zdravím nebo služby poskytované 
v domácnosti, jako je podpora pro starší 
osoby. Tyto činnosti se mohou týkat 
současně služeb, které vyžadují blízkost 
mezi poskytovatelem a adresátem, služeb, 
které zahrnují cestování adresáta nebo 
poskytovatele a služeb, které mohou být 
poskytnuty na dálku, prostřednictvím 
internetu.

(14) Pojem služeb pokrývá velmi pestré 
činnosti, které jsou v neustálém vývoji a 
mezi nimiž nalezneme služby podnikům, 
jako jsou poradenské služby pro 
management a hospodaření, služby v oblasti 
certifikací a zkušebnictví, v oblasti údržby, 
úklidu a zabezpečení kanceláří, služby 
v reklamě nebo související s náborem 
pracovníků, včetně agentur pro dočasnou 
práci, nebo služby obchodních zástupců. 
Pojem služeb pokrývá rovněž služby 
poskytované současně podnikům i 
spotřebitelům, jako jsou služby právních či 
daňových poradců, služby související 
s nemovitostmi, jako jsou realitní kanceláře, 
nebo se stavebnictvím, včetně služeb 
architektů, anebo také doprava, distribuce, 
pořádání veletrhů nebo pronájem vozidel, 
cestovní kanceláře, bezpečnostní služby. 
Pojem služeb zahrnuje rovněž služby pro 
spotřebitele, jako jsou služby v oblasti 
cestovního ruchu, včetně turistických 
průvodců, služby pro volný čas, sportovní 
střediska a lunaparky, služby související se 
zdravotní péčí a se zdravím nebo služby 
poskytované v domácnosti, jako je podpora 
pro staré osoby. Tyto činnosti se mohou 
týkat současně služeb, které vyžadují 
blízkost mezi poskytovatelem a adresátem, 
služeb, které zahrnují cestování adresáta 
nebo poskytovatele a služeb, které mohou 
být poskytnuty na dálku, prostřednictvím 
internetu.
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro koordinaci s Článkem 2 zaměřeným na vynětí audiovizuálních služeb 
z rozsahu působnosti směrnice. Směrnice o službách by mohla narušit právní předpisy 
upravující audiovizuální služby v členských státech (povolování, zákazy, zákonné povinnosti). 
Evropský parlament několikrát zdůrazňoval nezbytnost postupně harmonizovat pravidla o 
pluralitě médií

Pozměňovací návrh 
Bod odůvodnění 16

(16) Charakteristika úplaty chybí 
v činnostech, jež stát vykonává bez 
ekonomické protihodnoty v rámci svého 
poslání v sociální, kulturní, vzdělávací a 
justiční oblasti. Tyto činnosti nejsou pokryty 
definicí stanovenou v článku 50 Smlouvy a 
nejsou tedy zahrnuty do rozsahu působnosti 
této směrnice.

(16) Charakteristika úplaty chybí 
v činnostech, jež stát vykonává bez 
ekonomické protihodnoty v rámci svého 
poslání v sociální, kulturní a vzdělávací 
oblasti, jako jsou kurzy pořádané v rámci 
systému školství na půdě veřejných či 
soukromých vzdělávacích zařízení, a v 
justiční oblasti. Tyto činnosti nejsou pokryty 
definicí stanovenou v článku 50 Smlouvy a 
tedy nejsou zahrnuty do rozsahu působnosti 
této směrnice.

Odůvodnění

Dvůr dospěl k názoru, že službami nejsou kurzy poskytované v rámci vnitrostátního školského 
systému. Dodal, že „povaha této činnosti není dotčena skutečností, že žáci nebo jejich rodiče 
jsou někdy povinni platit určité poplatky nebo školské výdaje s cílem přispět do určité míry 
k nákladům na fungování systému“ (Kauzy Humble a Wirth: C-263/86 a- C-109/92

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 28

(28) V případě, že počet povolení, jenž je 
k dispozici pro danou činnost, je omezený 
z důvodu vzácnosti přirozených zdrojů nebo 
technických kapacit, například při 
přidělování analogových rozhlasových 
frekvencí nebo pro provozování některé 
hydroelektrické infrastruktury, se musí 
provést výběrové řízení z několika 
potenciálních uchazečů s cílem rozvinout 
volnou soutěž, jakost a nabídkové podmínky 
služeb pro uživatele. Je zapotřebí, aby 
takové řízení dodržovalo záruky 
transparentnosti a nestrannosti a aby takto 
udělené povolení nemělo přemrštěnou dobu 
trvání, aby se automaticky neprodlužovalo a 

(28) V případě, že počet povolení, jenž je 
k dispozici pro danou činnost, je omezený 
z důvodu vzácnosti přirozených zdrojů nebo 
technických kapacit, například pro 
provozování některé hydroelektrické 
infrastruktury, se musí provést výběrové 
řízení z několika potenciálních uchazečů 
s cílem rozvinout volnou soutěž, jakost a 
nabídkové podmínky služeb pro uživatele. Je 
zapotřebí, aby takové řízení dodržovalo 
záruky transparentnosti a nestrannosti a aby 
takto udělené povolení nemělo přemrštěnou 
dobu trvání, aby se automaticky 
neprodlužovalo a aby nestanovilo žádnou 
výhodu pro odcházejícího poskytovatele. 
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aby nestanovilo žádnou výhodu pro 
odcházejícího poskytovatele. Zvláště pak 
doba trvání uděleného povolení musí být 
stanovena tak, aby neohraničovala nebo 
neomezovala volnou soutěž více než je 
nezbytné pro zajištění amortizace investic a 
spravedlivého výnosu z investovaného 
kapitálu. Případy, kdy je počet povolení 
omezený z jiných důvodů než je vzácnost 
přirozených zdrojů nebo technické kapacity, 
se v každém případě řídí dodržováním 
jiných ustanovení pro oblast povolovacího 
řízení, která stanoví tato směrnice.

Zvláště pak doba trvání uděleného povolení 
musí být stanovena tak, aby neohraničovala 
nebo neomezovala volnou soutěž více než je 
nezbytné pro zajištění amortizace investic a 
spravedlivého výnosu z investovaného 
kapitálu. Případy, kdy je počet povolení 
omezený z jiných důvodů než je vzácnost 
přirozených zdrojů nebo technické kapacity, 
se v každém případě řídí dodržováním 
jiných ustanovení pro oblast povolovacího 
řízení, která stanoví tato směrnice.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro koordinaci s pozměňovacím návrhem v článku 2 zaměřeným na vynětí  
audiovizuálních služeb z rozsahu působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 
Bod odůvodnění 34

(34) Mezi restrikcemi, jež je nutno zkoumat, 
jsou uvedeny vnitrostátní režimy, které 
z důvodů jiných než jsou důvody související 
s odbornou kvalifikací, vyhrazují přístup 
k takovým činnostem jako jsou hazardní hry 
pro soukromé poskytovatele. Rovněž je 
zapotřebí zkoumat takové požadavky jako 
jsou režimy stanovující vysílací povinnost 
(„must carry“) uplatňovanou na kabelové
operátory, které tím, že přinutí mezistupeň 
poskytovatele služeb k povinnosti 
poskytnout přístup k některým službám 
soukromých poskytovatelů, porušují jeho 
svobodnou volbu, možnosti přístupu 
k vysílaným programům a výběr konečných 
adresátů.

(34) Mezi restrikcemi, jež je nutno zkoumat, 
jsou uvedeny vnitrostátní režimy, které 
z důvodů jiných než jsou důvody související 
s odbornou kvalifikací, vyhrazují přístup 
k takovým činnostem jako jsou hazardní hry 
pro soukromé poskytovatele.

Odůvodnění

Pravidla „must carry“ jsou již zpracována ve směrnici 2002/22 ES (Univerzální služba). 
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Pokud tato pravidla slouží k ochraně kulturní rozmanitosti nebo pluralitě médií, neměla by se 
na ně vztahovat stávající směrnice. 

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 43b (nový)

(43b) Zásada země původu by se neměla 
používat v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, jelikož to by zbavilo zemi, ve 
které byl pokyn vydán, veškeré kontroly nad 
ním v oblasti, která zůstává v kompetenci 
členských států.

Odůvodnění

Je potřeba zaručit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a to, aby hostitelská země měla 
možnost zkontrolovat, zda poskytovatel služeb dodržuje zákony své země původu, či ne, jelikož 
jeho země původu bude mít malý důvod provádět tyto kontroly a bude při tom mít očividné 
potíže.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 47

(47) Ostatně tato možnost neumožňuje 
přijmout restriktivní opatření v oblastech, 
kde jiné směrnice zakazují jakoukoliv 
výjimku z volného pohybu služeb, jako je 
například směrnice 1999/93/ES nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní 
ochraně služeb s podmíněným přístupem a 
služeb tvořených podmíněným přístupem, 
ani rozšířit nebo omezit možnosti odchylek 
stanovené v jiných směrnicích jako je 
směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 
1989 o koordinaci některých  právních a 
správních předpisů členských států 
upravujících provozování televizního 
vysílání nebo směrnice 2000/31/ES.

(47) Ostatně tato možnost neumožňuje 
přijmout restriktivní opatření v oblastech, 
kde jiné směrnice zakazují jakoukoliv 
výjimku z volného pohybu služeb, jako je 
například směrnice 1999/93/ES nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní 
ochraně služeb s podmíněným přístupem a 
služeb tvořených podmíněným přístupem, 
ani rozšířit nebo omezit možnosti odchylek 
stanovené v jiných směrnicích jako je 
směrnice 2000/31/ES.

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby se ze zásady brzdil jakýkoliv případný odvětvový vývoj odkazem na 
všeobecnou zásadu, která nepřihlíží ke specifičnosti audiovizuálních služeb.
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Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 72

(72) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a dodržuje zásady, jež jsou uvedeny zejména 
v chartě základních práv Evropské unie a 
především v článcích 8, 15, 21 a 47.

(72) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a dodržuje zásady, jež jsou uvedeny zejména 
v chartě základních práv Evropské unie a 
především v článcích 8, 15, 21, 22 a 47.

Odůvodnění

Článek 22 Charty základních práv Evropské unie stanoví: Unie respektuje kulturní, 
náboženskou a jazykovou rozmanitost“.

Pozměňovací návrh 17
Článek 1

Tato směrnice stanoví obecná ustanovení, 
která usnadňují poskytovatelům služeb 
uplatňování svobody usazování a volný 
pohyb služeb.

Tato směrnice stanoví obecná ustanovení, 
která usnadňují poskytovatelům služeb 
uplatňování svobody usazování a volný 
pohyb služeb.

Tato směrnice se netýká liberalizace služeb 
obecného hospodářského zájmu, které jsou 
vyhrazeny veřejnoprávním nebo 
soukromým subjektům, ani privatizace 
veřejných subjektů, které poskytují služby.
Tato směrnice se netýká odstranění 
monopolů na služby ani podpory 
poskytované členskými státy, k níž dochází 
podle společných pravidel hospodářské 
soutěže.

Odůvodnění

Deklaratorní objasnění rozsahu působnosti ustanovení.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 1b (nový)

Tato směrnice se nedotýká opatření, 
přijatých na úrovni Společenství nebo na 
vnitrostátní úrovni s dodržením práva 
Společenství, s cílem prosazovat kulturní a 
jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 
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plurality.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro dodržení kompetencí členských států v oblasti 
kulturní a audiovizuální politiky. Na druhou stranu zajišťuje provázanost s podobnými 
ustanoveními vyskytujícími se  v článku 1(6) směrnice 2003/31/ES (směrnice o elektronickém 
obchodování) a v článku 1(3) směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice pro komunikační sítě 
a služby).

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 2 písm. bb) (nové)

(b a) audiovizuální služby bez ohledu na 
způsob jejich výroby, distribuce a přenosu, 
včetně rozhlasového vysílání, 
kinematografických služeb, služeb 
organizací pro kolektivní správu 
autorských práv a vydavatelských a 
distribučních služeb psaného tisku.

Odůvodnění

Audiovizuální služby jsou již předmětem zvláštního přístupu na úrovni EU v podobě směrnice 
o televizi bez hranic. Směrnice o službách by mohla mít vážné důsledky pro národní pravidla, 
zvlášť pro povinnosti týkající se obsahu, pravidla upravující vlastnictví a koncentraci 
sdělovacích prostředků, požadavky týkající se udělování licencí, pravidla, která „musí být 
schválena“, a pravidla časové posloupnosti ve sdělovacích prostředcích. Kdyby audiovizuální 
a kulturní služby takto podléhaly obecným pravidlům směrnice, bylo by to proti zásadě 
subsidiarity a proti pozicím, které jsou nyní bráněny při současných jednáních v organizaci 
UNESCO.

Pozměňovací návrh 
Čl. 2 odst. 2 písm. ba) (nové)

(bb) Hazardní činnosti, kam patří sázení, 
včetně loterií a sázkových transakcí;

Odůvodnění

Citlivá oblast her, ve kterých rozhoduje náhoda, vyžaduje přístup regulační politiky a sociální 
politiky, který by podle směrnice o službách nebyl zajištěn. Přebytkové zisky z her, ve kterých 
rozhoduje náhoda, proudí navíc zaprvé a především do sportu.

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 odst. 2
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Provádění této směrnice nevylučuje 
provádění ustanovení ostatních nástrojů 
Společenství týkajících se služeb, na něž se 
vztahují.

Prováděním této směrnice není dotčeno 
provádění ostatních nástrojů Společenství 
týkajících se služeb, na něž se vztahují.

Odůvodnění
Formulace „nevylučuje“ použitá Komisí není dostačující pro zabezpečení přednosti ostatních 
důležitých nástrojů Společenství oproti této směrnici, jako jsou směrnice o televizi bez hranic 
nebo směrnice o odborné kvalifikac.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 17 bod (7b) (nový)

(7b) vysokoškolské vzdělávání;

Odůvodnění

Kdyby se používala zásada země původu, neměla by hostitelská země univerzity žádnou 
kontrolu nad univerzitními přednáškami poskytovanými v rámci jejích vlastních hranic 
v oblasti národní kompetence. Navíc by měla být chráněn práva studentů. Kdyby se zapsali, 
bylo by pro ně nesmírně obtížné změnit „poskytovatele služeb“, kdyby tato služba byla špatné 
kvality.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 18 odst. 1 písm. b)

(b) hazardní činnosti, kam patří sázení 
s peněžní hodnotou při hrách, ve kterých 
rozhoduje náhoda, včetně loterií a 
sázkových transakcí;

vypouští se

Odůvodnění

Podle pozměňovacího návrhu navrženého k článku 2 mají být hazardní činnosti, které 
zahrnují sázení, včetně loterií a sázkových transakcí, vyloučeny z působnosti směrnice. Odkaz 
v čl. 18 odst. 1 písm. b) tedy zaniká.

Pozměňovací návrh 
Čl. 40 odst. 1 písm. b)

(b) hazardní činnosti, kam patří sázení 
s peněžní hodnotou při hrách, ve kterých 
rozhoduje náhoda, včetně loterií a 
sázkových transakcí, ve světle zprávy 
Komise a obšírné konzultace se 

vypouští se
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zainteresovanými stranami;

Odůvodnění

Podle pozměňovacího návrhu navrženého k článku 2 mají být hazardní činnosti, které 
zahrnují sázení, včetně loterií a sázkových transakcí, vyloučeny z působnosti směrnice. Odkaz 
v čl. 40 odst. 1 písm. b) tedy zaniká.
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