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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, s'inscrit dans le processus 
de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’Europe 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 
2010.

L'objectif de cette directive est la réalisation d'un véritable marché intérieur des services. Elle 
prévoit d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à  la liberté d'établissement des 
prestataires de services et à la libre circulation des services entre Etats membres.

Si l'on ne peut que souscrire au principe d’un tel texte et notamment à l’objectif de la  
simplification administrative,  avec la mise en place d'un guichet unique pour le prestataire, il 
convient de rappeler, néanmoins, que Union européenne est plus qu’un marché, plus qu’une 
carte de géographie, c’est une histoire, une culture et la culture n’est pas une marchandise.

La  spécificité de certains services doit donc être prise en compte, en particulier les services 
culturels et audiovisuels, qui font à la fois partie de l'économie et de la culture.
Ils sont, en effet, porteurs d’identités, de valeurs, et en ce sens, ne peuvent être considérés 
comme des biens de consommation ou des services marchands comme les autres.

Rappelons que ce sont les Etats membres qui sont compétents dans le domaine de la culture, 
et l’Union européenne n’a qu’une compétence complémentaire. Ce principe de subsidiarité
sert donc de fil conducteur à toutes les actions communautaires dans ce secteur.

Il est évident qu'une proposition qui couvre des secteurs aussi différents que les jeux de 
hasard  et les services audiovisuels, pose inévitablement des problèmes non seulement au 
législateur et à l'opinion publique, mais aussi aux différentes catégories professionnelles 
concernées.

Les différentes auditions d’experts et de professionnels ont d’ailleurs soulevé davantage de 
questions relatives à l’application de la directive qu’elles n’y ont apporté de réponse, d’où 
l’apparition d’un sentiment général d’inquiétude.  

Dès lors, il convient de préciser que la proposition de directive ne s'applique pas dans le cadre 
de l'éducation nationale, et de souligner  qu'elle ne s'applique pas non plus aux aides octroyées 
par les Etats membres à la culture et au sport.

La diversité culturelle et le pluralisme des médias figurent parmi les éléments constitutifs du 
modèle européen reconnu par l'Union. Or, l’intégration des services culturels et audiovisuels 
dans le champ d’application de la directive, risque d’entraver les engagements de la 
Communauté et des  Etats en faveur de cette diversité. Ces services contribuant à former 
l’opinion publique et à forger les identités culturelles des Etats membres, justifient le maintien 
des encadrements nationaux.

En outre, les services audiovisuels font l’objet d’une approche sectorielle au niveau 
communautaire à travers la directive Télévision Sans Frontières (directive 89/552 modifiée 
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par la directive 97/36/CE).
Cette  directive TVSF répond déjà aux objectifs fixés par la directive Services, à savoir 
qu’elle garantit la libre prestation des services de télévision  dans le marché intérieur en 
faisant prévaloir la législation de l’Etat membre d’origine, ce qui exclut la législation du pays 
destinataire. Ce Principe du Pays d'Origine ne s'applique dans cette directive qu'à certains 
domaines coordonnés et comporte d'importantes contreparties (notamment la possibilité pour 
les Etats membres d'instaurer des quotas de production et de diffusion).

Certes, la directive Télévision sans frontières ne couvre et ne coordonne pas tout. Néanmoins, 
la priorité doit être clairement donnée à une approche sectorielle qui convient mieux aux 
attentes des professionnels de l’audiovisuel. Le réexamen de TVSF et de la directive sur le 
droit d’auteur pour le Satellite/Câble offre l’occasion de vérifier s’il subsiste des obstacles au 
développement du marché intérieur  dans le secteur de l’audiovisuel.

La version actuelle de la directive relative aux services ne répond pas aux nécessités de la 
spécificité culturelle, et ne respecte pas suffisamment la compétence des Etats membres là où 
l’Union est censée n’avoir qu’une compétence complémentaire.
Face à toutes ces interrogations et incertitudes, il convient de demander l’exclusion du champ 
d'application de la  présente directive, des services audiovisuels, notamment les services de 
radiodiffusion télévisuelle, les services de radio, les services de cinéma, ainsi que des services 
de presse. L’application de ce texte à ces services nous entraînerait vers une logique purement 
économique où l’exigence du marché l’emporterait sur les principes de pluralisme des médias 
et de diversité culturelle que l’Union européenne défend dans le projet de Convention 
internationale sur la diversité culturelle, négocié actuellement à l’UNESCO.
Cet objectif est également mentionné et reconnu au sein du Traité établissant une Constitution 
pour l'Europe.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Audiovizuálny sektor  by mal byť 
vzhľadom na svoje špecifiká vylúčený z 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice; 
smernica (EHS) č. 552/1989 vymedzuje 
špecifické pravidlá pre tento sektor. 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Analogicky by mali byť vylúčené aj 
programy rozhlasového vysielania a služby 
informačnej spoločnosti, na ktoré sa 
vzťahujú smernice (ES) č. 46/19952 a č. 
66/19973. Tieto služby by mali byť zahrnuté 
do rozsahu pôsobnosti smernice (EHS) č. 
552/1989 prostredníctvom jej revízie.
__________
1 Smernica Rady (EHS) č. 552/1989 z 3. 
októbra 1989 o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení v 
členských štátoch týkajúcich sa 
vykonávania činností televízneho vysielania 
(Ú. v. L 298, 17.10.1989, s. 23). Smernica v 
znení zmenenom a doplnenom  smernicou  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
36/1997 (Ú. v. L 202, 30.7.1997, s. 60).
2 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 46/1995  z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. L 281, z 23.11.1995, s. 31).
3 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 66/1997 z 15. decembra 1997 
o spracovaní osobných údajov a ochrane 
súkromia v odvetví telekomunikácií  (Ú. v. 
L 24, z 30.1.1998, s. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Vzhľadom na to, že služby sú motorom 
hospodárskeho rastu a ich podiel na HDP a 
na zamestnanosti vo väčšine členských 
štátov predstavuje 70%, táto rozdrobenosť 
vnútorného trhu má negatívny vplyv na celé 
európske hospodárstvo, najmä na 
konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov a bráni spotrebiteľom v prístupe k 
väčšiemu výberu služieb za konkurenčné 
ceny. Európsky parlament a Rada zdôraznili, 
že odstránenie právnych prekážok pri 
vytváraní skutočného vnútorného trhu má 

(3) Vzhľadom na to, že služby sú motorom 
hospodárskeho rastu a ich podiel na HDP a 
na zamestnanosti vo väčšine členských 
štátov predstavuje 70%, odvetvia kultúry, 
vzdelávania a médií predstavujú z hľadiska 
vytvárania kultúrneho bohatstva a 
pracovných miest dôležitú súčasť 
európskeho sociálneho modelu a ich 
osobitosti sa musia zachovať.
Rozdrobenosť vnútorného trhu má negatívny 
vplyv na celé európske hospodárstvo, najmä 
na konkurencieschopnosť malých a 
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prioritný význam pre dosiahnutie cieľa, 
stanoveného na Európskej rade v Lisabone, 
vytvoriť do roku 2010 zo znalostnej 
ekonomiky Európskej únie 
najkonkurencieschopnejšiu a 
najdynamickejšiu ekonomiku sveta. 
Odstránenie týchto prekážok je nevyhnutné 
z hľadiska oživenia európskeho 
hospodárstva, najmä v oblasti zamestnanosti 
a investícii.

stredných podnikov a bráni spotrebiteľom v 
prístupe k väčšiemu výberu služieb za 
konkurenčné ceny. Cieľom nie je iba 
zabezpečiť konkurenčné ceny, ale aby tieto 
ceny zodpovedali prísnym európskym 
normám kvality.  Inak by mal hospodársky 
dumping za následok sociálno-kultúrny 
dumping.
Európsky parlament a Rada zdôraznili, že 
odstránenie právnych prekážok pri vytváraní 
skutočného vnútorného trhu má prioritný 
význam pre dosiahnutie cieľa, stanoveného 
na Európskej rade v Lisabone, vytvoriť do 
roku 2010 zo znalostnej ekonomiky 
Európskej únie najkonkurencieschopnejšiu a 
najdynamickejšiu ekonomiku sveta. 
Odstránenie týchto prekážok je nevyhnutné 
z hľadiska oživenia európskeho 
hospodárstva, najmä v oblasti zamestnanosti 
a investícii.

Odôvodnenie

Il convient de rappeler l'importance des services liés à la culture, à l'éducation et aux médias.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

(6) Táto smernica stanovuje všeobecný 
právny rámec, ktorý prináša výhody 
veľkému množstvu služieb a zároveň berie 
do úvahy osobitosti každého typu služby 
alebo povolania ako aj ich systém regulácie.  
Tento rámec spočíva na dynamickom a 
selektívnom prístupe, ktorého cieľom je 
odstrániť najmä tie prekážky, ktoré sa môžu 
rýchlo odstrániť a pre ostatné zaviesť proces 
hodnotenia, konzultovania a dodatočného 
zosúladenia osobitých otázok, ktoré 
postupne a koordinovane umožnia 
modernizáciu národných systémov regulácie 
činností služieb nevyhnutných pre 
vytvorenie skutočného vnútorného trhu 
služieb do roku 2010. Je vhodné vopred 
naplánovať vyváženú kombináciu opatrení 
týkajúcich sa cielenej harmonizácie, 

(6) Táto smernica stanovuje všeobecný 
právny rámec, ktorý prináša výhody 
veľkému množstvu služieb a zároveň berie 
do úvahy osobitosti každého typu služby 
alebo povolania ako aj ich systém regulácie. 
V tomto zmysle sa služby a kultúrne 
produkty odlišujú od spotrebných tovarov. 
Vzhľadom na svoju dvojitú podstatu 
hospodárskeho a kultúrneho tovaru musia 
podliehať osobitným podmienkam, berúc 
do úvahy skutočnosť, že trh nemôže všetko 
regulovať a že je potrebné zabezpečiť 
najmä slobodu prejavu a informácií. 
Všeobecný právny rámec, ktorý táto 
smernica stanovuje spočíva na dynamickom 
a selektívnom prístupe, ktorého cieľom je 
odstrániť najmä tie prekážky, ktoré sa môžu 
rýchlo odstrániť a pre ostatné zaviesť proces 
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administratívnej spolupráce, zásady krajiny 
pôvodu a podnetu na vypracovanie etických 
kódexov o určitých otázkach. Táto 
koordinácia vnútroštátnych právnych 
predpisov musí zabezpečiť vysoký stupeň 
právnej integrácie Spoločenstva a vysokú 
úroveň ochrany cieľov všeobecného záujmu, 
predovšetkým ochrany spotrebiteľov, 
nevyhnutnej pre vytvorenie obojstrannej 
dôvery medzi členskými štátmi.

hodnotenia, konzultovania a dodatočného 
zosúladenia osobitých otázok, ktoré 
postupne a koordinovane umožnia 
modernizáciu národných systémov riadenia 
činností služieb nevyhnutných pre 
vytvorenie skutočného vnútorného trhu 
služieb do roku 2010.  Je vhodné vopred 
naplánovať vyváženú kombináciu opatrení 
týkajúcich sa cielenej harmonizácie, 
administratívnej spolupráce, zásady krajiny 
pôvodu a podnetu na vypracovanie etických 
kódexov o určitých otázkach. Táto 
koordinácia vnútroštátnych právnych 
predpisov musí zabezpečiť vysoký stupeň 
právnej integrácie Spoločenstva a vysokú 
úroveň ochrany cieľov všeobecného záujmu, 
predovšetkým ochrany spotrebiteľov, 
nevyhnutnej pre vytvorenie obojstrannej 
dôvery medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Résolution du 17 janvier 2004, relative à la préservation et à la promotion de la diversité 
culturelle, cette spécificité des services culturels.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Táto smernica nemá žiaden vplyv na 
pozíciu Európskeho spoločenstva v 
rokovaniach o obchode so službami, ktoré 
sa vedú v rámci medzinárodných 
organizácií, najmä v rámci GATS 
(Všeobecná dohoda o obchode so 
službami). 

Odôvodnenie

Même si l'on exclut le secteur audiovisuel du champ d'application de la directive à l'examen, 
cela ne devrait avoir aucun impact sur la position de l'UE dans les négociations AGCS en 
cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7a (nový)
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(7a) Táto smernica sa neuplatňuje na 
podporu kinematografie, divadla, tlače a 
amatérskeho športu zo strany členských 
štátov.

Odôvodnenie

Cet amendement précise et clarifie le champ d'application de la directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Je vhodné, aby sa z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice vylúčili 
audiovizuálne služby, bez ohľadu na 
spôsob šírenia, predovšetkým služby 
televízneho vysielania, ktoré stanovuje 
smernica Rady (EHS) č. 552/1989 z 3. 
októbra 19891 o televízii bez hraníc, 
službách rozhlasu, kinematografie a tlače. 
V skutočnosti zohrávajú služby prvoradú 
úlohu pri utváraní európskych kultúrnych 
identít a názorov verejnosti. Lenže 
zachovanie a podporovanie kultúrnej 
rôznorodosti a pluralizmu vyžaduje 
osobitné opatrenia, ktoré musia 
zohľadňovať špecifické regionálne a 
národné podmienky. Na druhej strane 
Spoločenstvo berie vo svojej činnosti do 
úvahy kultúrne aspekty v zmysle ustanovení 
Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva s cieľom najmä rešpektovať a 
podporovať rôznorodosť svojich kultúr. V 
súlade s princípom subsidiarity a právnymi 
predpismi Spoločenstva, obzvlášť s 
pravidlami hospodárskej súťaže, musí 
rámec audiovizuálnych služieb brať do 
úvahy opatrenia, ktoré majú kultúrny a 
sociálny význam a na ktoré sa nevzťahuje 
uplatňovanie ustanovení tejto
smernice.__________________
1 Ú. v. L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica v 
znení zmenenom a doplnenom  smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
36/1997 (Ú. v. L 202, 30.7.1997, s. 60)
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Odôvodnenie

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services 
audiovisuels et des services de presse  du champ d'application de la directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Činnosti týkajúce sa peňažných hier 
zahŕňajúce stávky vrátane lotérií a 
transakcií spočívajúcich v stávkach musia 
byť takisto vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des jeux 
d'argent qui impliquent des mises, y compris les loteries et les paris, du champ d'application 
de la directive à l'examen. Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement 
réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les 
prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu 
au sport.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 13

(13) Činnosti služieb už tvoria cieľ 
dôležitého acquis communautaire, 
predovšetkým čo sa týka regulovaných 
povolaní, poštových služieb, televízneho 
vysielania, služieb informačnej spoločnosti 
ako aj služieb v oblasti cestovania, 
dovoleniek a organizovaných zájazdov.  
Okrem toho činnosti služieb sú zabezpečené 
aj inými nástrojmi, ktoré sa výrazne 
nesústreďujú na služby týkajúce sa ochrany 
spotrebiteľov. Táto smernica sa pripája k 
acquis communautaire, aby ho doplnila. 
Keďže činnosť služby je už zabezpečená 
jedným alebo viacerými nástrojmi 
Spoločenstva, táto smernica a jej nástroje sa 
uplatňujú spoločne a požiadavky jednej sa 
pripájajú k ostatným. Je potrebné predvídať 
výnimky a ďalšie príslušné opatrenia, aby sa 
zabránilo inkompatibilite a aby sa 

(13) Činnosti služieb už tvoria cieľ 
dôležitého acquis communautaire, 
predovšetkým čo sa týka regulovaných 
povolaní, poštových služieb, služieb 
informačnej spoločnosti ako aj služieb v 
oblasti cestovania, dovoleniek a 
organizovaných zájazdov. Okrem toho 
činnosti služieb sú zabezpečené aj inými 
nástrojmi, ktoré sa výrazne nesústreďujú na 
služby týkajúce sa ochrany spotrebiteľov. 
Táto smernica sa pripája k acquis 
communautaire, aby ho doplnila. Keďže 
činnosť služby je už zabezpečená jedným 
alebo viacerými nástrojmi Spoločenstva, táto 
smernica a jej nástroje sa uplatňujú spoločne 
a požiadavky jednej sa pripájajú k ostatným. 
Je potrebné predvídať výnimky a ďalšie 
príslušné opatrenia, aby sa zabránilo 
inkompatibilite a aby sa zabezpečilo, že táto 
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zabezpečila súdržnosť s nástrojmi 
Spoločenstva.

smernica nezasahuje do žiadneho 
existujúceho nástroja a neodoberá 
Spoločenstvu možnosť kontrolovať ich a 
meniť rozsah ich pôsobnosti alebo úroveň 
harmonizácie Spoločenstva.

Odôvodnenie

La radiodiffusion télévisuelle faisant déjà l’objet d’un acquis communautaire, il est 
nécessaire dans ce domaine de donner la priorité à l’approche sectorielle. Il est important 
aussi de clarifier que cette directive n'affecte ni les directives et réglementations existantes ni 
les modifications qui pourraient leur être apportées dans le futur.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Táto smernica je v súlade so 
smernicou (EHS) č. 552/1989 a 
neovplyvňuje žiadne z jej ustanovení, 
najmä s ohľadom na  definovanie prípadov 
keď sa organizácia rozhlasového vysielania 
považuje za organizáciu so sídlom v 
členskom štáte, ktoré sa naďalej uplatňujú 
vo svojej celistvosti. Táto smernica 
nepredpokladá ani prípadné neskoršie 
prehodnotenie smernice (EHS) č. 552/89.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 14

Pojem služba pokrýva širokú škálu neustále 
sa meniacich činností, medzi ktoré patria 
obchodné služby, ako sú manažérske 
poradenstvo a riadenie, služby certifikácie a 
testovania, údržby a bezpečnosti kancelárií, 
reklamné služby alebo náborové služby 
vrátane agentúr pre sprostredkovanie 
dočasnej práce alebo tiež služby obchodných 

Pojem služba pokrýva širokú škálu neustále 
sa meniacich činností, medzi ktoré patria 
obchodné služby, ako sú manažérske 
poradenstvo a riadenie, služby certifikácie a 
testovania, údržby a bezpečnosti kancelárií, 
reklamné služby alebo náborové služby
vrátane agentúr pre sprostredkovanie 
dočasnej práce alebo tiež služby obchodných 
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zástupcov. Pojem služba tiež pokrýva služby 
poskytované podnikom aj spotrebiteľom, 
ako je právne a daňové poradenstvo, služby 
týkajúce sa nehnuteľností, ako sú realitné 
kancelárie alebo týkajúce sa stavebníctva, 
vrátane služieb architektov alebo i dopravy, 
distribúcie, organizácie veľtrhov alebo 
prenájmu automobilov, cestovných agentúr a 
bezpečnostných služieb. Pojem služba tiež 
pokrýva služby spotrebiteľom, ako sú služby 
v oblasti cestovného ruchu vrátane 
turistických sprievodcov, audiovizuálnych 
služieb, služieb pre voľný čas, športových 
centier a zábavných parkov, zdravotníckych 
služieb a služieb zdravotnej starostlivosti 
alebo služieb pre domácnosti, ako je pomoc 
starším osobám. Tieto činnosti môžu 
zahŕňať služby vyžadujúce blízkosť 
poskytovateľa a príjemcu, služby 
vyžadujúce cestovanie príjemcu alebo 
poskytovateľa a služby, ktoré sa môžu 
poskytovať na diaľku vrátane internetu.

zástupcov. Pojem služba tiež pokrýva služby 
poskytované podnikom aj spotrebiteľom, 
ako je právne a daňové poradenstvo, služby 
týkajúce sa nehnuteľností, ako sú realitné 
kancelárie alebo týkajúce sa stavebníctva, 
vrátane služieb architektov alebo i dopravy, 
distribúcie, organizácie veľtrhov alebo 
prenájmu automobilov, cestovných agentúr a 
bezpečnostných služieb. Pojem služba tiež 
pokrýva služby spotrebiteľom, ako sú služby 
v oblasti cestovného ruchu vrátane 
turistických sprievodcov, služieb pre voľný 
čas a zábavných parkov, zdravotníckych 
služieb a služieb zdravotnej starostlivosti 
alebo služieb pre domácnosti, ako je pomoc 
starším osobám. Tieto činnosti môžu 
zahŕňať služby vyžadujúce blízkosť 
poskytovateľa a príjemcu, služby 
vyžadujúce cestovanie príjemcu alebo 
poskytovateľa a služby, ktoré sa môžu 
poskytovať na diaľku vrátane internetu.

Odôvodnenie

Il convient de préciser ce que la Commission entend par "centres sportifs" et, de toute façon, 
d'exclure les secteurs sportifs dont les associations poursuivent des objectifs d'intérêt général, 
en jouant un rôle social et éducatif dans la société, comme défini également par le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, dont l'article III-282 dispose que "l'Union 
contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses 
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et 
éducative".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 16

(16) Charakteristika odmeny chýba v 
prípade činností, ktoré vykonáva štát pri 
plnení svojich sociálnych, kultúrnych, 
vzdelávacích a právnych povinností, a to bez 
akejkoľvek ekonomickej návratnosti. Tieto 
činnosti nie sú obsiahnuté v znení článku 50 
zmluvy a preto nespadajú do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

(16) Charakteristika odmeny chýba v 
prípade činností, ktoré vykonáva štát pri 
plnení svojich povinností sociálnych, 
kultúrnych, vzdelávacích, ako je vyučovanie 
v rámci povinného vzdelávania tak vo 
verejných ako i v súkromných vzdelávacích 
zariadeniach, a pri plnení právnych 
povinností, a to bez akejkoľvek ekonomickej 
návratnosti.  Tieto činnosti nie sú obsiahnuté 
v znení článku 50 zmluvy a preto nespadajú 
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do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

La Cour a estimé que ne constituent pas des services les cours dispensés dans le cadre du 
système d’éducation nationale. Elle a ajouté que « la nature de cette activité n’est pas 
affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines 
redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de 
fonctionnement du système » (Affaires Humble et Wirth: C-263/86 et C-109/92).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 28

(28) V prípade, kedy je počet povolení 
dostupných pre určitú činnosť obmedzený z 
dôvodu nedostatku prírodných zdrojov alebo 
technických kapacít, čo môže byť napríklad 
pre pridelenie analógových rádiových 
frekvencií alebo využívanie vodnej 
elektrárne, sa musí prijať postup pre výber z 
niekoľkých potenciálnych kandidátov s 
cieľom rozvíjať prostredníctvom otvorenej 
hospodárskej súťaže kvalitu a podmienky 
pre dodávanie služieb používateľom.  Je 
nevyhnutné, aby bol takýto postup v súlade 
so zárukami transparentnosti a nestrannosti a 
aby takto udelené povolenie nemalo 
predĺženú dobu trvania, nepodliehalo 
automatickému obnovovaniu, ani 
neudeľovalo akékoľvek výhody úspešnému 
poskytovateľovi. Obzvlášť doba trvania 
udeleného povolenia sa musí pevne stanoviť 
tak, aby neobmedzila ani neohraničila voľnú 
hospodársku súťaž viac, ako je potrebné, aby 
si poskytovateľ mohol nahradiť investičné 
náklady a aby mohol dosiahnuť primeranú 
návratnosť investovaného kapitálu. Prípady, 
kedy je počet povolení obmedzený z 
dôvodov iných ako nedostatok prírodných 
zdrojov alebo technických kapacít, 
podliehajú v každom prípade ostatným 
ustanoveniam tejto smernice týkajúcich sa 
systémov povolení.

(28) V prípade, kedy je počet povolení 
dostupných pre určitú činnosť obmedzený z 
dôvodu nedostatku prírodných zdrojov alebo 
technických kapacít, čo môže byť napríklad 
pre využívanie vodnej elektrárne, sa musí 
prijať postup pre výber z niekoľkých 
potenciálnych kandidátov s cieľom rozvíjať 
prostredníctvom otvorenej hospodárskej 
súťaže kvalitu a podmienky pre dodávanie 
služieb používateľom.  Je nevyhnutné, aby 
bol takýto postup v súlade so zárukami 
transparentnosti a nestrannosti a aby takto 
udelené povolenie nemalo predĺženú dobu 
trvania, nepodliehalo automatickému 
obnovovaniu, ani neudeľovalo akékoľvek 
výhody úspešnému poskytovateľovi. 
Obzvlášť doba trvania udeleného povolenia 
sa musí pevne stanoviť tak, aby neobmedzila 
ani neohraničila voľnú hospodársku súťaž 
viac, ako je potrebné, aby si poskytovateľ 
mohol nahradiť investičné náklady a aby 
mohol dosiahnuť primeranú návratnosť 
investovaného kapitálu. Prípady, kedy je 
počet povolení obmedzený z dôvodov iných 
ako nedostatok prírodných zdrojov alebo 
technických kapacít, podliehajú v každom 
prípade ostatným ustanoveniam tejto 
smernice týkajúcich sa systémov povolení.
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Odôvodnenie

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article2 visant à l’exclusion des services 
audiovisuels du champ d’application de la directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 34

(34) Medzi obmedzenia, ktoré treba 
prehodnotiť patria národné opatrenia, ktoré z 
dôvodov iných ako sú odborné kvalifikácie, 
vymedzujú prístup k činnostiam ako sú 
hazardné hry pre jednotlivých 
poskytovateľov. Rovnako sa musia 
prehodnotiť požiadavky ako sú opatrenia 
stanovujúce povinnosť šírenia (tzv. „must 
carry“) uplatniteľné pre káblových 
operátorov, ktorí tým, že vyžadujú od 
sprostredkovateľského poskytovateľa 
služby prístup k určitým službám 
jednotlivých poskytovateľov, ovplyvňujú 
jeho slobodný výber, možnosti prístupu k 
vysielaným programom a výber konečných 
užívateľov. 

(34) Medzi obmedzenia, ktoré treba 
prehodnotiť patria národné opatrenia, ktoré z 
dôvodov iných ako sú odborné kvalifikácie, 
vymedzujú prístup k činnostiam ako sú 
hazardné hry pre jednotlivých 
poskytovateľov.

Odôvodnenie

Les règles de « must carry » font déjà l’objet de la directive 2002/22 CE (Service universel). 
Dans la mesure où ces règles servent à protéger la diversité culturelle ou le pluralisme des 
médias, elles ne devraient pas être affectées par la présente directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 43a (nové)

(43a) Nie je vhodné uplatňovať zásadu 
krajiny pôvodu v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, akonáhle by bránila krajine v 
ktorej kurzy prebiehaj, vykonávať 
akúkoľvek kontrolu nad týmito kurzami, v 
sektore, ktorý patrí naďalej do pôsobnosti 
členských štátov. 

Odôvodnenie

Il faut garantir la qualité de l'enseignement universitaire et veiller à ce que le pays d'accueil 
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ait la possibilité de s'assurer que le prestataire de services respecte ou non les lois de son 
pays d'origine, étant donné que ce dernier ne sera guère encouragé à effectuer ces contrôles 
et éprouvera des difficultés évidentes à les effectuer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 47

(47) Na druhej strane táto možnosť 
nedovoľuje prijať reštriktívne opatrenia v 
oblasti, kde iné smernice zakazujú 
akúkoľvek výnimku, ako napr. smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
93/1999 alebo smernica (ES) č. 84/1998 z 
20. novembra 1998 o právnej ochrane 
služieb založených na podmienenom 
prístupe alebo pozostávajúcich z 
podmieneného prístupu, ani rozšíriť alebo 
obmedziť možnosti výnimiek, ktoré sú 
stanovené v iných smerniciach ako je napr. 
smernica Rady (EHS) č. 552/ 1989 z 3. 
októbra 1989 o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa vykonávania činností 
televízneho vysielania alebo smernica (ES) 
č. 31/2000.

(47) Na druhej strane táto možnosť 
nedovoľuje prijať reštriktívne opatrenia v 
oblasti, kde iné smernice zakazujú 
akúkoľvek výnimku, ako napr. smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
93/1999 alebo smernica (ES) č. 84/1998 z 
20. novembra 1998 o právnej ochrane 
služieb založených na podmienenom 
prístupe alebo pozostávajúcich z 
podmieneného prístupu, ani rozšíriť alebo 
obmedziť možnosti výnimiek, ktoré sú 
stanovené v iných smerniciach ako je napr. 
smernica (ES) č. 31/2000.

Odôvodnenie

Il n'y a pas de raison de freiner par principe toute évolution sectorielle éventuelle par 
référence à un principe général qui ne tient pas compte de la spécificité des services 
audiovisuels.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 72

(72) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a zachováva zásady, ktoré uznáva 
predovšetkým Charta základných práv 
Európskej únie, najmä v článkoch 8, 15, 21 a 
47.

(72) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a zachováva zásady, ktoré uznáva 
predovšetkým Charta základných práv 
Európskej únie, najmä v článkoch 8, 15, 21, 
22 a 47.

Odôvodnenie
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L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: "L'Union 
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique"

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1

Táto smernica stanovuje všeobecné 
ustanovenia, ktoré zjednodušujú výkon 
slobody usadiť sa pre poskytovateľov 
služieb a pre voľný pohyb služieb.

Táto smernica stanovuje všeobecné 
ustanovenia, ktoré zjednodušujú výkon 
slobody usadiť sa pre poskytovateľov 
služieb a pre voľný pohyb služieb.

Táto smernica sa nevzťahuje na 
liberalizáciu služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu vyhradené pre 
určité verejné alebo súkromne subjekty ani 
na privatizáciu verejných subjektov 
poskytujúcich služby.
Táto smernica sa nezaoberá ani zrušením 
monopolov poskytujúcich služby, ani 
podpôr poskytovaných členskými štátmi, na 
ktoré sa vzťahujú spoločné pravidlá 
hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Clarification du champ d'application.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 pododsek a (nový)

Táto smernica, v súlade s právom 
Spoločenstva, nemá vplyv na opatrenia 
prijaté na úrovni Spoločenstva ani na 
národnej úrovni s cieľom podporovať 
kultúrnu a jazykovú rôznorodosť, 
zabezpečiť ochranu pluralizmu a slobodu 
tlače.

Odôvodnenie

Cet amendement est nécessaire pour respecter les compétences des États membres en matière 
de politique culturelle et audiovisuelle. Il garantit d’autre part la cohérence avec des 
dispositions similaires  présentes dans l'article 1, paragraphe 6, de la directive 2003/31/CE 
(directive sur le commerce électronique) et dans l’article 1, paragraphe 3, de la directive 
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2002/21/CE (directive-cadre sur les réseaux et services de communications).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 2 bod ba) (nový)

ba) audiovizuálne služby bez ohľadu na 
spôsob výroby, distribúcie a prenosu, 
vrátane zvukového vysielania, služieb 
kinematografie a kultúry, služby 
spoločností zaoberajúcich sa správou práv 
duševného vlastníctva, a publikačné a 
distribučné služby písanej a elektronickej 
tlače.

Odôvodnenie

Les services audiovisuels font déjà l'objet d'une approche spécifique au niveau 
communautaire à travers la directive "Télévision sans frontières". La directive "Services" 
pourrait avoir des conséquences graves sur les réglementations nationales, notamment sur les 
obligations en matière de contenu, les règles s'appliquant à la propriété et à la concentration 
des médias, les exigences concernant l'octroi des licences, les règles relatives au "must carry" 
et les réglementations relatives à la chronologie des médias. Cet assujettissement des services 
audiovisuels et culturels au régime général de la directive  serait contraire au principe de 
subsidiarité et aux positions défendues dans le cadre des négociations en cours à 
l'UNESCO.La diffusion électronique revêt également une importance croissante pour la 
presse.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 2 bod ba) (nový)

ba) činnosti týkajúce sa peňažných hier 
zahŕňajúce stávky vrátane lotérií a 
transakcií spočívajúcich v stávkach;  

Odôvodnenie

Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que 
ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les 
recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 pododsek 2

Uplatňovanie tejto smernice nevylučuje Uplatňovanie tejto smernice je bez toho, aby 
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uplatňovanie ustanovení iných nástrojov 
Spoločenstva týkajúcich sa služieb, ktoré
tieto ustanovenia upravujú.

bolo dotknuté uplatňovanie iných nástrojov 
Spoločenstva týkajúcich sa služieb, ktoré
tieto ustanovenia upravujú. V prípade 
konfliktu s inými sektorovými nástrojmi 
Spoločenstva majú prednosť sektorové 
nástroje.

Odôvodnenie

La formule "n’exclut pas" utilisée par la commission n’est pas suffisante pour assurer la 
primauté sur la présente directive d’autres instruments communautaires importants tels que 
la directive "Télévision sans frontières" ou la directive sur les qualifications professionnelles.
Il est préférable de préciser que les dispositions communautaires sectorielles prévalent en cas 
de différend.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 17 bod 7a) (nový)

7 a) vyššie vzdelávanie;

Odôvodnenie

En appliquant le principe du pays d'origine, le pays récepteur d'un centre universitaire 
n'aurait aucun contrôle sur les études universitaires fournies dans son propre pays dans un 
domaine qui relève des compétences nationales. En plus, les droits des étudiants doivent être 
protégés car une fois immatriculés, il serait pour eux extrêmement difficile de changer de 
"prestataire de services", dans un cas de manque de qualité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 18 odsek 1 bod b)

b) činnosti týkajúce sa peňažných hier 
zahŕňajúce stávky s peňažnou hodnotou 
vrátane lotérií a transakcií spočívajúcich v 
stávkach;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Conformément à l'article 2, les jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris, doivent être exclus du champ d'application de la 
directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 40 odsek 1 bod b
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b) činnosti týkajúce sa peňažných hier 
zahŕňajúce stávky s peňažnou hodnotou 
vrátane lotérií a transakcií spočívajúcich v 
stávkach so zreteľom na správu Komisie a 
rozsiahle konzultácie so zainteresovanými 
stranami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Conformément à l'article 2, les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les 
loteries et les transactions portant sur des loteries, doivent être exclues du champ 
d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces 
activités à l'article 40, paragraphe 1, point b).
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