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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Sektor služeb ve Společenství dnes představuje téměř 70% HDP a velkou většinu pracovních 
míst. Zároveň je to sektor s obrovským růstovým potenciálem, který dosahuje rovněž cílů 
Lisabonské agendy. Je tudíž politováníhodné, že nyní, celé desetiletí po předpokládaném 
dokončení vnitřního trhu, jsme daleko od dokončení jednotného evropského trhu v oblasti 
služeb. Poskytovatelé služeb často narážejí na skutečnost, že přístup na trh v jiných členských 
zemích je znemožněn komplikovanými a často nepochopitelnými formalitami, zdvojováním 
požadavků a nepřiměřenými národními restrikcemi. Společnosti nesoucí inovace – a zejména 
MSP – jsou omezovány ve svých možnostech expanze. A spotřebitelé trpí vysokými cenami a 
nedostatkem skutečného výběru.

Vytvoření vnitřního trhu v oblasti služeb znamená posílit pružnost ekonomiky, podporovat 
konkurenceschopnost a vytvořit sociální zabezpečení a pracovní místa.

Zatímco některé oblasti tohoto průmyslu služeb (telekomunikace, audiovizuální a finanční 
služby, atd.) jsou již řízeny určitými směrnicemi, ostatní jsou tak různorodé a tak dynamické 
svou povahou, že nemohou být konkrétně definovány. Volba rámcové směrnice jako právního 
nástroje je tedy správnou volbou. Nicméně různorodost a výsledná šíře záběru navrhované 
rámcové směrnice působí rovněž určité problémy s definováním, s nejasnostmi pokud jde o 
rozsah, s nechtěnými vedlejšími účinky na drobná odvětví a s nevyhnutelnou potřebou 
zvláštních předpisů a výjimek z pravidel. V zájmu řádného zákonodárství i fungování 
navrhované směrnice je nezbytné, aby tyto definice a tato vymezení byla co nejjasnější.

Návrh staví na principu „země původu“, – kde výrobek (nebo v tomto případě služba) 
poskytovaný legálně v jedné členské zemi nesmí být předmětem restrikcí jiné členské země 
do té míry, že by to vedlo k vytvoření neoprávněné obchodní bariéry. Tento princip je klíčový 
pro fungování vnitřního trhu a měl by tedy být jasně definovaný směrnicí, což se v současné 
době neděje. Princip by neměl být znehodnocen zlehčováním navzdory širokému záběru 
návrhu. Je zbytečné zdůrazňovat, že to vyžaduje efektivní administrativní spolupráci mezi 
orgány členských zemí, aby byl zajištěn efektivní dozor a ochrana spotřebitelů. Zároveň je 
třeba se vyvarovat přílišných břemen uvalovaných na poskytovatele služeb. Společenství již 
podniklo mnoho kroků k usnadnění přeshraniční administrativní spolupráce a k omezení 
objemu takzvané „červené stužky“ (tj. podporou služeb e-Government) a návrh obsahuje další 
iniciativy zaměřené na zjednodušení a zefektivnění administrativy. Všechny tyto iniciativy 
váš navrhovatel vítá. Dalo by se nicméně udělat více, kdyby byly zavedeny harmonizované 
evropské formuláře na atestace a certifikace, stejně tak jako databáze zahrnující celou EU a 
obsahující informace o zavedených poskytovatelích služeb, což by umožňovalo orgánům lepší 
kontrolu prostřednictvím e-Government.

Žádná členská země nemůže být touto směrnicí nucena liberalizovat nebo privatizovat další 
veřejné služby.

Přestože toto je ten případ, objevila se nedorozumění týkající se dopadu liberalizace na práva 
pracujících a na citlivá odvětví jako jsou služby spojené se zdravím. Bylo by proto vhodné 
vyjasnit, čím navrhované opatření není a co neupravuje.
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Váš navrhovatel navrhuje doložku stanovící, že „směrnice se netýká opatření učiněných na 
úrovni společenství nebo na národní úrovni na podporu kulturní a jazykové diverzity a 
k zajištění ochrany pluralismu“.

Za prvé, navrhovaná směrnice neomezuje práva pracujících ani jinak neusnadňuje „sociální 
dumping“. Při jakémkoli vyslání pracovníků do jiné členské země se musí respektovat 
pracovní podmínky této členské země, včetně minimální mzdy, pracovní doby a předpisů pro 
poskytování dovolené.

Za druhé, navrhovaná směrnice neznamená, že přijímající členská země by si nemohla 
stanovit a vynucovat příslušné národní standardy. Může provádět namátkové kontroly a 
požadovat veškeré příslušné informace od společnosti, která sem umístila zaměstnance, nebo 
od příslušných orgánů v zemi původu. Přesto je všeobjímající přístup s ohledem na výjimky 
jasně definované Evropským soudním dvorem vaším navrhovatelem vítán. Je to předpoklad 
pro vytvoření jednotného trhu.

Konečně, domníváme se, že „princip země původu“ se uplatní při povolovacím řízení služby 
v přijímajících zemích, ale že kontrola podmínek, za nichž je služba poskytována, bude stále 
podřízena zákonům přijímajících zemí.

Aby bylo možno tento přístup uplatňovat ve všech členských zemích a na všechna odvětví, 
bylo by jedním z možných přístupů rozfázování principu země původu v určitých citlivých 
záležitostech s jasně stanovenými lhůtami tak, aby mechanismy administrativní spolupráce 
mohly být náležitě zavedeny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako odpovědný výbor, aby do této zprávy zapracoval následující pozměňovací návrhy:

Text navrhovaný Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1 a (nový)

(1a) Konkurenční trh služeb je nezbytný 
pro zkvalitnění ekonomického růstu 
a zaměstnanosti v Evropské unii. 
V současnosti celá řada překážek na 
vnitřním trhu znemožňuje mnoha 
podnikům poskytujícím služby, zvláště 
malým a středním podnikům, aby 
expandovaly přes národní hranice a plně 
těžily z vnitřního trhu. To podkopává 

  
1 Úř. věst. C ... /Prozatím nezveřejněn v Úř. věst.
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globální konkurenceschopnost nejen 
poskytovatelů služeb z EU, ale i výrobního 
sektoru, který se stále více spoléhá na 
vysoce kvalitní služby.
Dále, nediskriminační trh zavazuje členské 
země, aby odstranily omezení týkající se 
využívání služeb přes hranice, zároveň 
přináší větší průhlednost a požadavky na 
poskytování informací o poskytovatelích 
služeb a poskytne tak evropským 
spotřebitelům lepší služby za nižší ceny, 
přičemž jejich práva uživatelů služeb budou 
zachována.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7) Je nezbytné uznat významnou úlohu 
odborných orgánů a odborných sdružení při 
regulaci činností souvisejících s 
poskytováním služeb a vznikem příslušných 
pravidel.

(7) Je nezbytné uznat významnou úlohu 
odborných orgánů a odborných sdružení při 
regulaci činností souvisejících s 
poskytováním služeb a vznikem příslušných 
pravidel, ale jejich úloha nesmí znamenat 
překážku vyšší úrovni hospodářské soutěže 
ze strany ostatních provozovatelů.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit skutečnost, že úlohou směrnice je zvýšit úroveň hospodářské soutěže, a 
to i při uznávání specifických okolností.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(7a) Tato směrnice se nevztahuje na 
financování služeb obecného 
hospodářského zájmu ani na programy 
pomoci členských států, zejména v oblasti 
zdravotnictví a sociálních věcí a 
v audiovizuálním a kulturním odvětví, které 
se řídí předpisy pro soutěž v souladu s 
hlavou VI, kapitolou 1 Smlouvy.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 7b (nový)

(7b) V Evropě, která si přeje dosáhnout 
konkurenceschopnosti, je nezbytné vytvářet 
příležitosti pro celoživotní vzdělávání 
v soukromém sektoru a odstraňovat veškeré 
jeho překážky.

Odůvodnění

V zájmu dosažení cílů lisabonské strategie je třeba podstatným způsobem podpořit celoživotní 
vzdělávání odborníků.
Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7 c (nový)

(7c) Pokud jde o služby obecného zájmu, 
směrnice se vztahuje výhradně na služby 
obecného ekonomického zájmu, t.j. služby 
ekonomické povahy. Směrnice se dále 
nevztahuje na některé služby obecného 
ekonomického zájmu, například v oblasti 
dopravy. Směrnice nemá vliv na svobodu 
členských států definovat v souladu s 
právem Společenství, co považují za služby 
obecného ekonomického zájmu, určit 
způsob organizace a financování těchto 
služeb a rozhodnout o konkrétních 
závazcích, jimž podléhají. Tato směrnice se 
nevztahuje na následné akce vyplývající z 
Bílé knihy Komise o službách obecného 
zájmu.

Odůvodnění

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné služby.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 12

(12) Jelikož dopravní služby jsou již 
upraveny celým souborem nástrojů 
Společenství, měly by být vyňaty 
z působnosti této směrnice v rozsahu, 
v němž jsou upraveny jinými nástroji 

(12) Jelikož dopravní služby jsou již 
upraveny v politice Společenství týkající se 
tohoto odvětví, měly by být vyňaty 
z působnosti této směrnice. Nicméně, tato 
směrnice se vztahuje na přepravu hotových 
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Společenství přijatými v článcích 71 a 80(2) 
Smlouvy. Nicméně, tato směrnice se 
vztahuje na služby, které nejsou upraveny 
zvláštními nástroji týkajícími se dopravy, 
jako je přeprava hotových peněz nebo
přeprava ostatků.

peněz a přeprava ostatků protože v této 
oblasti byly zjištěny problémy s vnitřním 
trhem.. 

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, které druhy dopravy jsou vyňaty z působnosti této směrnice. Pouhé 
konstatování „v rozsahu, v němž jsou upraveny jinými nástroji Společenství“ je velmi 
nepřesné. Jelikož si Komise nepřeje zahrnout sem sektor dopravy jako celek, je logičtější 
vyjmout jej jako celek. Jinak bude tento sektor upraven zbytečně složitými pravidly s tím, že 
doprava do 3,5 tuny spadá do působnosti stávající směrnice a doprava nad 3,5 tuny spadá 
pod jiná pravidla Společenství, což by mohlo vést k nekalé soutěži.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 13

(13) Již existuje dostatečné množství 
předpisů Společenství týkající se služeb, 
zvláště pokud jde o regulované obory, 
poštovní služby, televizní vysílání, služby 
informační společnosti a služby vztahující se 
k cestovnímu ruchu, dovoleným a zájezdům. 
Na služby se též vztahují další nástroje, které 
neřeší konkrétní kategorie služeb, například 
pokud jde o ochranu spotřebitele. Tato 
směrnice vychází z práva Společenství a tím 
je doplňuje. Pokud se na nějakou službu již 
vztahuje nějaký nástroj Společenství, tato 
směrnice a tyto nástroje budou platit 
společně a jejich požadavky se budou 
navzájem doplňovat. Proto by měla být 
přijata odpovídající ustanovení, včetně 
ustanovení týkajících se výjimek, kvůli 
vyloučení nekompatibility a zajištění 
souladu všech uvedených nástrojů 
Společenství.

(13) Již existuje dostatečné množství 
předpisů Společenství týkající se služeb, 
zvláště pokud jde o regulované obory, 
poštovní služby, televizní vysílání, služby 
informační společnosti a služby vztahující se 
k cestovnímu ruchu, dovoleným a zájezdům. 
Na služby se též vztahují další nástroje, které 
neřeší konkrétní kategorie služeb, například 
pokud jde o ochranu spotřebitele. Tato 
směrnice vychází z práva Společenství a tím 
je doplňuje. Pokud se na nějakou službu již 
vztahuje nějaký nástroj Společenství, tato 
směrnice a tyto nástroje budou platit 
společně a jejich požadavky se budou 
navzájem doplňovat. Proto by měla být 
přijata odpovídající ustanovení, včetně 
ustanovení týkajících se výjimek, kvůli 
vyloučení nekompatibility a zajištění 
souladu všech uvedených nástrojů 
Společenství.

Tato směrnice se nevztahuje na žádné 
takové stávající nástroje Společernství ani 
na možnost Společenství přepracovat 
takové nástroje a měnit jejich působnost 
nebo úroveň harmonizace s právem 
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Společenství.

Odůvodnění

Je třeba jasně říci, že směrnice o službách nemá vliv na stávající směrnice a nařízení ani na 
jejich budoucí změny.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 16 a (nový)

(16a) Směrnice se též nevztahuje na obory 
a povolání, které mají trvalou nebo 
příležitostnou vazbu na výkon úředních 
pravomocí v některém členském státě 
a proto se na ně vztahuje výjimka v souladu 
s článkem 45 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 19 a (nový)

(19a) V souladu s precedenčním právem 
Soudního dvora Evropských společenství je 
rozhodujícím faktorem při určování rozdílu 
mezi jednáním na základě svobody 
poskytovat služby a jednáním na základě 
svobody usazování skutečnost, zda je daný 
tržní hospodářský subjekt usazen 
v členském státě, kde poskytuje příslušné 
služby. Pokud je hospodářský subjekt 
usazen v členském státě, kde poskytuje 
nějakou službu, je oprávněn požadovat 
svobodu usazování. Na druhé straně, pokud 
hospodářský subjekt není usazen 
v členském státě, kde dochází k poskytování  
této služby, jedná se o poskytování služeb 
přes hranice s správem požadovat svobodu 
poskytovat služby.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 27 a (nový)

(27a) V souladu s precedenčním právem 
Soudního dvora představuje veřejné 



AD\565442CS.doc 9/31 PE 350.237v02-00
Externí překlad

CS

zdravotnictví, ochrana spotřebitelů, zdraví 
zvířat a životní prostředí ve městech 
prvořadý důvod spojený s veřejným 
zájmem, který může ospravedlnit uplatnění 
povolovacích schémat a jiných omezení 
vztahujících se na zdravotnictví a sociální 
služby, ale uplatnění těchto povolovacích 
schémat nebo jiných omezení nesmí být 
diskriminační z hlediska země původu 
žadatele a musí splňovat kritéria 
nezbytnosti a proporcionality.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 28

(28) V případech, kdy je počet povolení, 
která jsou pro určitou činnost k dispozici, 
omezen z důvodu nedostatku přírodních 
zdrojů nebo technických možností, což může 
být např. v případě přidělování analogových 
rádiových frekvencí nebo využívání vodních 
elektráren, je nutno schválit postup pro 
výběr z několika možných kandidátů s cílem 
zajistit prostřednictvím svobodné 
hospodářské soutěže kvalitu a podmínky pro 
poskytování služeb dostupných uživatelům. 
Taková metoda musí poskytovat záruku 
transparentnosti a nestrannosti a povolení 
vydaná na jeho základě nesmí mít 
nepřiměřeně dlouhou platnost, nesmí být 
automaticky obnovována ani nesmí přinášet 
úspěšnému poskytovateli služby jakoukoli 
výhodu. Doba platnosti vydaného povolení 
musí být stanovena zejména tak, aby 
neomezovala či neohraničovala svobodnou 
hospodářskou soutěž nad rámec zajištění 
návratnosti investice poskytovatele služby 
a přiměřeného výnosu z investovaného 
kapitálu. Případy, kdy je počet povolení 
omezen z jiných důvodů, než je nedostatek 
přírodních zdrojů nebo technických 
možností, budou v každém případě 
předmětem jiných ustanovení této směrnice 
vztahujících se k požadavku povolení.

(28) V případech, kdy je počet povolení, 
která jsou pro určitou činnost k dispozici, 
omezen z důvodu nedostatku přírodních 
zdrojů nebo technických možností, což může 
být např. v případě využívání vodních 
elektráren, je nutno schválit postup pro 
výběr z několika možných kandidátů s cílem 
zajistit prostřednictvím svobodné 
hospodářské soutěže kvalitu a podmínky pro 
poskytování služeb dostupných uživatelům. 
Taková metoda musí poskytovat záruku 
transparentnosti a nestrannosti a povolení 
vydaná na jeho základě nesmí mít 
nepřiměřeně dlouhou platnost, nesmí být 
automaticky obnovována ani nesmí přinášet 
úspěšnému poskytovateli služby jakoukoli 
výhodu. Doba platnosti vydaného povolení 
musí být stanovena zejména tak, aby 
neomezovala či neohraničovala svobodnou 
hospodářskou soutěž nad rámec zajištění 
návratnosti investice poskytovatele služby 
a přiměřeného výnosu z investovaného 
kapitálu. Případy, kdy je počet povolení 
omezen z jiných důvodů, než je nedostatek 
přírodních zdrojů nebo technických 
možností, budou v každém případě 
předmětem jiných ustanovení této směrnice 
vztahujících se k požadavku povolení.
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Odůvodnění

Pravidla týkající se přidělování rozhlasových frekvencí jsou již řešena jako součást rámce 
Společenství pro elektronické komunikační služby a sítě a příslušná zařízení a služby. 
Předpisy týkající se telekomunikačních služeb jsou z působnosti směrnice o službách 
vyloučeny. Totéž by mělo platit při přidělování rozhlasových frekvencí.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 29

(29) Prvořadé důvody spojené s veřejným 
zájmem, na něž se odvolávají některá 
harmonizační ustanovení této směrnice, jsou 
ta, která jsou uznána Soudním dvorem ve 
vztahu k článkům 43 a 49 Smlouvy, 
zejména ochrana spotřebitelů, příjemců 
služeb, pracujících a životního prostředí ve 
městech.

(29) Prvořadé důvody spojené s veřejným 
zájmem, na něž se odvolávají některá 
harmonizační ustanovení této směrnice, jsou 
ta, která jsou uznána Soudním dvorem a 
konkrétně se vztahují na veřejnou politiku, 
veřejnou bezpečnost, veřejné zdravotnictví, 
sociální politiku a kulturní politiku, 
ochranu spotřebitelů, příjemců služeb,
pracujících, životní prostředí včetně 
životního prostředí ve městech, zdraví 
zvířat, duševní vlastnictví a ochranu 
národního historického a uměleckého 
dědictví.

Odůvodnění

Precedenční právo ESD je třeba brát v celku, včetně sociální politiky a kulturní politiky.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 33 a (nový)

(33a) Výsledek vzájemného 
vyhodnocovacího procesu se bude lišit 
podle povahy činností a podle daného 
veřejného zájmu. Zejména podle 
precedenčního práva Soudního dvora 
budou požadavky podléhající tomuto 
vzájemnému vyhodnocování plně 
oprávněné, pokud sledují cíle v oblasti 
veřejného zdravotnictví nebo sociální 
politiky.
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Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 34

(34) Zkoumaná omezení zahrnují 
vnitrostátní předpisy, které – kromě 
omezení týkající se odborné kvalifikace –
vyhrazují možnost vykonávat takové 
činnosti jako sázkové hry konkrétním 
poskytovatelům. Podobně k požadavkům, 
které mají být prozkoumány, patří 
i podmínka „must carry“ platná pro 
provozovatele kabelového vysílání, která 
zavedením povinnosti pro zprostředkovatele 
služeb umožnit přístup k určitým službám 
poskytovaným konkrétními poskytovateli 
služeb ovlivňují svobodu výběru, přístup 
k programům a výběr příjemců služby.

(34) K požadavkům, které mají být 
prozkoumány, patří i podmínka „must carry“ 
platná pro provozovatele kabelového 
vysílání, která zavedením povinnosti pro 
zprostředkovatele služeb umožnit přístup 
k určitým službám poskytovaným 
konkrétními poskytovateli služeb ovlivňují 
svobodu výběru, přístup k programům 
a výběr příjemců služby.

Odůvodnění

Podmínky „must carry“ jsou upraveny ve směrnici 2002/22/ES (O  univerzální službě). 
Protože podmínka „must carry“ slouží k zabezpečení kulturní diverzity a pluralismu 
sdělovacích prostředků, neměla by se na ní vztahovat směrnice o službách.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 35

(35) Je vhodné, aby ustanovení této 
směrnice o svobodě usazování platila pouze 
v tom smyslu, že příslušné činnosti jsou 
otevřené hospodářské soutěži, takže členské 
státy nemusejí rušit stávající monopoly, 
zvláště pokud jde o loterie, nebo 
privatizovat určitá odvětví.

(35) Je vhodné, aby ustanovení této 
směrnice o svobodě usazování platila pouze 
v tom smyslu, že příslušné činnosti jsou 
otevřené hospodářské soutěži, takže členské 
státy nemusejí liberalizovat služby obecného 
ekonomického zájmu, privatizovat veřejné 
podniky, které poskytují tyto služby, nebo 
rušit stávající monopoly provozující jiné 
činnosti, zvláště pokud jde o loterie a určité
distribuční služby;

Odůvodnění

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné služby.
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Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 38a (nový)

(38a) Povinnost dohledu odpovědných 
orgánů členského státu původu nezavazuje 
orgány země původu k provádění  inspekce 
a kontroly na území cílové země. Tyto 
kontroly a inspekce vykonávají orgány 
cílové země v souladu s požadavky na 
vzájemnou administrativní pomoc a s 
partnerstvím vytvořeným touto směrnicí, 
zejména s elektronickou spoluprací mezi 
orgány jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Vyžaduje objasnění.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) Vyloučení principu země původu u 
záležitostí upravených směrnicí 96/71/ES 
zahrnuje právo členského státu, kde je 
služba poskytována, stanovit existenci 
zaměstnaneckého vztahu a rozlišení mezi 
samostatně výdělečně činnými osobami a 
zaměstnanými osobami, včetně „falešnými 
samostatně výdělečně činnými osobami“. 
V tomto ohledu, v souladu s judikaturou 
Soudního dvora, je hlavním 
charakteristickým rysem zaměstnaneckého 
vztahu ve významu článku 39 Smlouvy 
skutečnost, že po určitou dobu osoba 
poskytuje služby pro a pod vedením jiné 
osoby, za což obdrží odměnu; každá 
činnost, kterou osoba vykonává mimo vztah 
podřízenosti, musí být klasifikována jako 
činnost vykonávaná způsobem samostatně 
výdělečným pro účely článku 43 a 49 
Smlouvy.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vysvětluje rozsah odchýlení v článku 17§5 týkající se vysílání 
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pracovníků.
Pozměňovací návrh 18

Bod odůvodnění 47 a (nový)

(47a) Použití zásady země původu ve 
zdravotnictví by mělo být omezeno v 
neposlední řadě proto, že mnoho služeb v 
oblasti zdravotnictví je založeno v členském 
státě, kde je služba poskytována, a taková 
služba proto nemůže podléhat zásadám 
země původu. Mimo to, v případě 
poskytování zdravotnických služeb přes 
hranice existují důležité obecné výjimky ze 
zásady země původu, kupříkladu pokud jde 
o odbornou kvalifikaci a hygienické 
předpisy. Navíc z hlediska významu 
ochrany veřejné bezpečnosti by si členské 
státy měly v jednotlivých případech 
zachovat možnost zásahu.

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 57 a (nový)

(57a) Jelikož podmínky vztahující se na 
dočasné pracovníky jsou upraveny v čl. 3 
odst. 9 směrnice 96/71/ES, nepodléhají 
působnosti principu země původu v této 
směrnici. Dále, podmínky týkající se 
pronajímání pracovníků včetně podmínek 
týkajících se dodávání pracovníků 
agenturami najímajícími dočasné 
pracovníky, jsou vyňaty, to znamená, že 
omezení a zákazy stanovené členským 
státem se se uplatní pokud jde např. kromě 
jiného o využívání pronajatých pracovníků, 
o omezení týkající se maximální doby trvání 
dočasné práce, atd.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vysvětluje rozsah opatření týkajících se vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 59 a (nový)
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(59a) Zákaz požadování prohlášení učiněná 
pro orgány členské země, kde je služba 
poskytována, pouze zabraňuje členským 
zemím, aby systematicky požadovaly 
předchozí prohlášení u každého případu, 
kdy jsou přemístěni pracovníci, a 
nezabraňuje jim požadovat, aby 
poskytovatelé služby podali prohlášení nebo 
vyplnili formuláře týkající se zvláštních 
pracovních povinností, jako například 
formuláře týkající se příspěvků do fondů 
zabývajících se placením dovolené, za 
předpokladu, že tato prohlášení mohou být 
učiněna po započetí poskytování služby.

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 59 b (nový)

(59b) Tato směrnice zabraňuje členským 
státům, aby vyžadovaly od poskytovatelů 
služeb vysílajících pracovníky na jejich 
území systematicky posílat veškerou 
zaměstnaneckou dokumentaci, která se 
normálně uchovává v místě sídla 
společnosti na jejich území a tam ji 
skladovaly; tato směrnice se však netýká 
dokumentů, které při běžném průběhu 
práce vzniknou a jsou uchovávány na
pracovišti, například lístky do píchacích 
hodin , ani nezabraňuje orgánům  v 
hostitelském členském státě, aby 
požadovaly, aby poskytovatel služby přímo 
předložil doklady v případě inspekce nebo 
kontroly, nebo aby si vynutily tento 
požadavek v případě nevyhovění 
předpisům.

Odůvodnění

Je důležité vysvětlit, že článek 24(2) nezabraňuje hostitelské členské zemi, aby uložila 
poskytovateli služeb nebo jeho pracovníkům, aby co nejrychleji předložili dokumenty 
s informacemi uvedenými v článku 24(2) (a) až (f), pokud je požadují oprávněné orgány 
hostitelské země.
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Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 60 a (nový)

(60a) Požadavky týkající se vysílání 
pracovníků se týkají i vysílání občanů 
třetích zemí.

Odůvodnění

Je nezbytné vysvětlit, že požadavky týkající se vysílání pracovníků se týkají i vysílání občanů 
třetích zemí.

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 66 a (nový)

(66a) Nezbytným předpokladem pro 
spolupráci mezi členskými státy jsou dobře 
fungující elektronické informační systémy, 
jako např. IDA, aby mohly oprávněné 
orgány snadno identifikovat své příslušné 
partnery v jiných členských zemích a aby s 
nimi mohly účinně komunikovat a rovněž  
aby mohly vyměňovat dokumenty a doklady 
rychle a spolehlivě. Členské státy a Komise 
by měly podpořit opatření, zvláště dohody 
a předpisy na evropské úrovni, které slouží 
k vytvoření právního rámce pro uznávání 
a výkon správních případů.

Odůvodnění

Má-li být směrnice účinná, je nezbytné, aby všechny tresty uložené v rámci dohledu nad 
obchodem a nad trhem práce byly přímo vykonatelné, i když provinilci nejsou na území 
orgánu, který trest ukládá.

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 71 a (nový)

(71a) Společenství může zejména přijmout 
zákonná opatření zavazující členské země, 
aby efektivně spolupracovaly na 
administrativních aspektech 
přeshraničního sdílení informací a 
kontroly. Společenství může přijmout 
opatření s cílem zabránit zdvojování 
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kontrol nebo dohledu a duplicitě 
dokumentace.

Pozměňovací návrh 25
Článek 1

Tato směrnice obsahuje základní ustanovení 
usnadňující realizaci svobody usazování pro 
poskytovatele služeb a volný pohyb služeb.

Tato směrnice obsahuje základní ustanovení 
usnadňující realizaci svobody usazování pro 
poskytovatele služeb a volný pohyb služeb.

Tato směrnice neupravuje otázku 
liberalizace služeb obecného ekonomického 
zájmu ani privatizaci veřejných organizací 
poskytujících tyto služby. Současně jí 
nejsou dotčena ustanovení Společenství 
o hospodářské soutěži a veřejné podpoře.
Tato směrnice se nezabývá odstraňováním 
monopolu při poskytování služeb ani 
pomocí poskytovanou členskými státy, což 
je upraveno pravidly o hospodářské soutěži 
stanovenými ve Smlouvě.
Tato směrnice neovlivňuje opatření na 
úrovni Společenství ani na vnitrostátní 
úrovni na ochranu nebo na podporu 
kulturní nebo jazykové rozmanitosti nebo 
plurality sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 2 písm. a)

(a) finanční služby definované v čl. 2 písm. 
b) směrnice 2002/65/ES;

(a) bankovní, úvěrové, pojišťovací služby, 
základní (zaměstnanecké) pojištění 
a připojištění, investiční a platební služby;

Odůvodnění

Finanční služby jsou vyloučeny z působnosti směrnice. Je ale důležité dostatečně jasně 
vymezit obsah pojmu „finanční služby“.

Pozměňovací návrh 27
Článek 2 odst. 2 písm. c)

(c) dopravní služby, pokud jsou upraveny 
jinými nástroji Společenství, jejichž 
právním základem je článek 71 nebo čl. 80 
odst. 2.

(c) dopravní služby, kromě přepravy ostatků 
a přepravy hotových peněz s tím, že musí 
být dodržovány vnitrostátní standardy
týkající se bezpečnosti a hygieny;

Pozměňovací návrh 28
Článek 2 odst. 2  písm. c a) (nový)
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(ca) energetické služby, pokud jsou 
upraveny jinými nástroji Společenství;

Odůvodnění

Kvůli odstranění právní nejistoty by se na činnosti, které upravují směrnice pro plyn 
a elektřinu, neměla tato směrnice vztahovat.

Pozměňovací návrh 29
Článek 2 odst. 2  písm. c b) (nový)

(cb) činnosti týkající se hazardních her

Odůvodnění

Hazardní hry nespadají do kompetence EU a tato směrnice by se na ně neměla vztahovat.

Pozměňovací návrh 30
Článek 2 odst. 2  písm. c c) (nový)

(c c) služby obecného zájmu;

Odůvodnění

Služby obecného zájmu a služby obecného ekonomického zájmu by měly podléhat nějaké 
rámcové směrnici, která definuje jejich základní principy a zajišťuje financování z veřejných 
zdrojů. Služby jako zdravotnictví, kultura, vysílání, sociální služby nebo vzdělávání musí být 
jasně vyloučeny z působnosti navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 odst. 2  písm. c d) (nový)

(cd) činnosti v souladu s článkem 45 
Smlouvy, které se týkají výkonu úřední 
moci, a to i příležitostně.

Odůvodnění

Působnost této směrnice by se neměla vztahovat na činnosti v souladu s článkem 45 Smlouvy, 
který uvádí, že se svoboda usazování nevztahuje na činnosti týkající se výkonu úřední moci, 
protože ty si regulují členské státy v souladu s principem subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 odst. 2 písm. c e) (nový)

(ce) služby obecného ekonomického zájmu;

Odůvodnění

Služby obecného zájmu a služby obecného ekonomického zájmu by měly podléhat nějaké 
rámcové směrnici, která definuje jejich základní principy a zajišťuje financování z veřejných 
zdrojů. Služby jako zdravotnictví, kultura, vysílání, sociální služby nebo vzdělávání musí být 
jasně vyloučeny z působnosti navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 bod (3)

(3) Tato směrnice se nevztahuje na oblast 
zdanění, s výjimkou ustanovení článků 14 
a 16, pokud omezení v souladu s těmito 
články neřídí nějaký nástroj Společenství 
týkající se harmonizace daní.

(3) Tato směrnice se nevztahuje na oblast 
zdanění.

Odůvodnění

Podle navrhované verze čl. 2 odst. 3 považuje Komise ukládání daní za břemeno, které brání 
svobodnému pohybu služeb. Nesouhlasím s tímto východiskem, naopak jsme přesvědčen, že 
daňová soutěž představuje významnou motivaci v rámci rozvoje svobodného pohybu služeb. 
V důsledku navrhované formulace by právo ukládat daně měla jen země původu. Proto by 
bylo lepší zdanění zcela vyloučit.

Pozměňovací návrh 34
Článek 3 odst. 2

Použití této směrnice nebrání použití 
ustanovení jiných nástrojů Společenství na 
služby, které se jimi řídí.

Touto směrnicí nejsou dotčeny ostatní 
příslušné nástroje Společenství, jimiž se řídí 
poskytování konkrétních služeb.

Odůvodnění

Tato směrnice v současném znění se vztahuje na významnou část plynárenských služeb 
(dodávky, distribuce, výstavba a provozování infrastruktury i další související služby).
Proto je nezbytné, aby v této směrnici byly vzaty v úvahu i předcházející a specifické předpisy 
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EU vztahující se na energetiku, které byly dlouhodobě vypracovány na základě specifik 
daného odvětví, aby byla nalezena shoda s nimi a aby byla nalezena rovnováha mezi 
veškerými zájmy.

Je nezbytné upřednostnit konkrétní předpisy, které jsou součástí odvětvových směrnic.

Pozměňovací návrh 35
Článek 3  odst. 2 a (nový)

Nástroje Společenství, jimiž se řídí svoboda 
usazování a svoboda poskytovat služby na 
vnitřním trhu v konkrétních odvětvích nebo 
oborech, mají převahu nad touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 36
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Tato směrnice nesmí být vykládána tak, 
že jakkoli ovlivňuje výkon základních práv, 
která jsou uznávána v členských státech 
i v Chartě základních práv.

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla potlačovat právní záruky základních práv, zejména práva nebo 
svobody podnikat kolektivní akce.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 bod 10

10) „nemocniční péče“ znamená lékařskou 
péči, kterou lze poskytovat jen ve 
zdravotnickém zařízení a která obvykle 
vyžaduje, aby osoba, které je péče 
poskytována, v něm byla ubytována, s tím, 
že jméno, organizace a financování tohoto 
zařízení nejsou pro účely třídění této péče 
jako nemocniční péče podstatné;

vypouští se
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Odůvodnění

Nemocniční péče by se měla zmiňovat jen pro účely nároků na její náhradu (článek 23).

Pozměňovací návrh 38
Čl. 5 odst. 3

3. Odstavec 2 se nevztahuje na dokumenty, 
na které se odkazuje v článku 46 směrnice 
../../ES Evropského parlamentu a Rady ani 
v článku 45 odst. 3 směrnice ../../ES 
Evropského parlamentu a Rady.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na dokumenty, 
na které se odkazuje v článku 46 směrnice 
../../ ES Evropského parlamentu a Rady 
o uznávání odborné způsobilosti, čl. 45 
odst. 3 směrnice 2004/18/ES Evropského 
parlamentu a Rady z 31. března 2004 
týkající se koordinace postupů pro 
rozhodnutí o přidělování veřejných zakázek 
v oblasti veřejně prospěšných staveb, 
veřejných dodávek a služeb1 a čl. 3 odst. 2 
směrnice 90/5/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze 16. února 1998 usnadňující 
trvalé provozování advokátní praxe v jiném 
členském státě, než kde byla získána 
způsobilost2. 

-----------

(1) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114, 
pozměněno nařízením Komise (ES) 
č. 1874/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, 
s. 17).

(2) Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36, pozměněno 
Smlouvou o přistoupení z roku 2003.

Odůvodnění

Tato změna objasňuje výjimky a definuje je přesněji.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 5 odst. 3 a (nový)

3a. Členské země podle potřeby zavedou 
harmonizované evropské formuláře, které 
budou sloužit jako ekvivalent certifikátů, 
atestací nebo jiných dokumentů ve vztahu 
k založení společnosti.
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Odůvodnění

Vývoj harmonizovaného evropského formuláře přispěje ke spolupráci mezi kontrolními 
orgány v zemi původu a v hostitelské zemi. Nicméně, jelikož postupy se v jednotlivých 
právních systémech členských zemí velmi odlišují a jejich harmonizace není cílem, vývoj 
harmonizovaného evropského formuláře by byl možný pouze v některých omezených 
případech.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 1

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2008 mohli poskytovatelé 

služeb plnit níže uvedené postupy a formality 
na nějakém kontaktním místě označovaném 

jako „jediný styčný bod“:

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2008 mohli poskytovatelé 
služeb plnit níže uvedené postupy 
a formality na nějakém kontaktním místě, 
buď ve svém státě původu nebo ve státě, 
kde poskytují službu, označovaném jako 
„jediný styčný bod“:

Pozměňovací návrh 41
Čl. 6 odst. 1 a (nový)

Určením jediného styčného bodu 
v členském státě není ovlivněno rozdělení 
odpovědnosti v členských státech.

Odůvodnění

Tato směrnice nezasahuje do pravomocí členských států.

Pozměňovací návrh 42
Článek 7.odst.1 písm. a)

(a) požadavky vztahující se na poskytovatele 
se sídlem na území vlastního státu, zvláště 
požadavky týkající se postupů a formalit, 
které je nutno splnit kvůli vzniku a výkonu 
služeb;

(a) požadavky vztahující se na poskytovatele 
se sídlem na území vlastního státu, zvláště 
požadavky týkající se sociálních, 
pracovních a odborových práv, a záležitostí 
týkajících se životního prostředí a ochrany 
spotřebitele, i požadavky týkající se postupů 
a formalit, které je nutno splnit kvůli vzniku 
a výkonu služeb;
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Odůvodnění

Jediné kontaktní body by měly tyto informace poskytovat, aby měli poskytovatelé služeb 
k dispozici příslušné kolektivní smlouvy, sociální legislativu, předpisy na ochranu životního 
prostředí a na ochranu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 8 odst. 2

2. Odstavec 1 se nevztahuje na kontroly 
prostor, kde jsou služby poskytovány, nebo 
zařízení, které poskytovatel používá, ani na 
fyzické kontroly způsobilosti poskytovatele.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na kontroly 
prostor, kde jsou služby poskytovány, nebo 
zařízení, které poskytovatel používá, ani na 
fyzické kontroly způsobilosti poskytovatele,
ale členské státy zajistí, aby takové kontroly 
a certifikační postupy byly jednoduché, 
jednoznačné a nikoli diskriminační.

Odůvodnění

Kontroly a certifikační postupy by neměly být pro poskytovatele služeb zatěžující a neměly by 
být využívány jako prostředek diskriminace poskytovatelů služeb z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 44
Článek 9, odstavec 1, bod (a)

(a) povolovací schéma nediskriminuje 
daného poskytovatele;

(a) povolovací schéma nediskriminuje
daného poskytovatele ve srovnání 
s domácími poskytovateli a odpovídající 
povolovací schémata v zemi původu 
poskytovatele služby jsou uznávána.

Odůvodnění

Mělo by být podrobněji objasněno, že cílem je vytvořit hřiště stejné úrovně pro domácí i 
zahraniční poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 10 odst. 5

5. Povolení je uděleno, jakmile je na základě 
vhodného šetření zjištěno, že byly splněny 
podmínky pro udělení povolení.

5. Povolení je uděleno, jakmile je na základě 
vhodného šetření zjištěno, že byly splněny 
podmínky pro udělení povolení, a může být 
zrušeno, ale pouze orgánem, který je udělil.
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Amendment 46
Čl 16 odst. 1, pododstavec 2

Odstavec 1 se vztahuje na vnitrostátní 
ustanovení týkající se přístupu ke službám 
a jejich provozování, zejména požadavků, 
kterými se řídí jednání poskytovatele, 
kvalita nebo obsah služeb, reklama, 
smluvní právo a odpovědnost 
provozovatele.

Ustanovení této směrnice se vztahují na 
povolení přístupu ke službám a činnosti 
jejich provozování. Služby poskytované 
v zemi určení budou nadále podléhat 
předpisům a dozoru země určení, pokud jde 
o otázky veřejného zdraví, bezpečnosti a 
zabezpečení, a to v přiměřené míře. 

Pozměňovací návrh 47
Čl. 16 odst. 3 úvodní část

3. Členské státy neumožní vznik ani 
provozování služeb na svém území na 
základě diskriminačních požadavků 
založených přímo nebo nepřímo na 
národnosti nebo místu sídla společnosti.

3. Členské státy nejsou oprávněny, 
z důvodů, které spadají do koordinované 
oblasti, omezovat svobodu poskytovat 
služby v případě poskytovatelů se sídlem 
v jiném členském státě, zvláště z důvodů 
následujících požadavků:

Členské státy nejsou oprávněny, z důvodů, 
které spadají do koordinované oblasti, 
omezovat svobodu poskytovat služby v 
případě poskytovatelů se sídlem v jiném 
členském státě

Proto se zakazuje uplatňovat následující 
požadavky:

Pozměňovací návrh 48
Čl. 16a (nový)

Článek 16a
Použití směrnice o službách ve dvou 

etapách
(1) Kromě ustanovení v tomto oddíle, 
vstoupí zásada země původu v platnost ve 
dvou etapách.
(2) Pro služby týkající se nově 
registrovaných a neregulovaných povolání 
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se uplatní článek 45 této směrnice. 
(3) U služeb, které podléhají přísnějším 
předpisům v členských státech, například 
kvůli delšímu období výcviku nebo 
zvláštním zkouškám nebo osvědčením, 
které v současné době vnitrostátní 
poskytovatelé musejí mít kvůli povolení 
k provádění odpovídajících služeb, může 
Rada souhlasit, nejpozději v den, kdy tato 
směrnice vstoupí v platnost, se zavedením 
dvou přechodných období pěti let (skupina 
A) a deseti let (skupina B), v rámci kterých 
se musí tato směrnice uplatnit také pro 
takové služby.  
(4) Rada rozdělí činnosti služeb uváděné 
v odstavci 3 na dvě skupiny (A a B). U 
služeb skupiny A (povolání podléhající 
malé regulaci) toto přechodné období 
nepřesáhne pět let a pro služby skupiny B 
nepřesáhne deset let od lhůty stanovené 
v článku 45.

Pokud Rada neurčí skupiny podle odstavce 
3 a 4 před datem uvedeným v článku 45, 
nebudou žádná přechodná období.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 17 odst. 2 až 4

(2) služby související s rozvodem elektřiny
ve smyslu čl. 2 odst. 5 směrnice 2003/54/ES 
Evropského parlamentu a Rady;

(2) služby související s přenosem, rozvodem 
a dodávkami elektřiny ve smyslu čl. 2 odst. 
5 směrnice 2003/54/ES Evropského 
parlamentu a Rady;

(3) služby související s rozvodem plynu ve 
smyslu čl. 2 odst. 5 směrnice 2003/55/ES 
Evropského parlamentu a Rady;

(3) služby související s přenosem, 
rozvodem, dodávkami a skladováním plynu
ve smyslu čl. 2 odst. 5 směrnice 2003/55/ES 
Evropského parlamentu a Rady;

(3) služby související s rozvodem vody; (4) služby související se získáváním, 
rozvodem a čištěním vody;
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Odůvodnění

Změny objasňující odvětví vyloučené ze zásady země původu.V návrhu se výjimka ze zásady 
země původu pouze vztahuje na rozvod plynu. Neexistuje žádné objektivní zdůvodnění 
takového omezení: směrnice 2003/55/ES, která se vztahuje na veškeré plynárenské aktivity v 
Evropské unii, skutečně zahrnuje přenos, rozvod, dodávky a skladování zemního plynu v 
souladu s článek 1 této směrnice. Proto je správné, aby byly původní  výjimky rozšířeny i na 
výše uvedené plynárenské aktivity, aby se jim dostalo stejného zacházení a aby se tak 
zabránilo neodůvodněné existenci dvou různých právních režimů.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 17 bod. (6a) (nový)

(6a) regulované obory při výkonu úkolů 
úřední moci nebo pomocných úkonů
patřících k výkonu úřední moci;

Odůvodnění

Musí být uvedeno, že obecná  výjimka ze zásady země původu se vztahuje na regulované 
obory při výkonu úkolů úřední moci a dále na všechny úkony patřící k jejímu výkonu.

Pozměňovací návrh 51
Článek 18 odst. 1 písm. b)

(b) hazardní hry zahrnující uskutečnění 
peněžní sázky v rámci sázkové hry, včetně 
loterií a transakcí na sázky;

vypouští se

Odůvodnění

Není žádný důvod pro vyloučení hazardních her.

Pozměňovací návrh 52
Článek 23 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby v rámci jejich 
sociálního systému nebylo odmítnuto 
povolení k převzetí nákladů nemocniční 
péče poskytnuté v jiném členském státě, 
pokud řečená péče patří mezi výhody 

2. Povolení požadovat nemocniční péči 
musí být uděleno v souladu s článkem 22 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a článkem 20 
nařízení (ES) č. 883/2004. Nemocniční 
péče zahrnuje lékařskou péči poskytovanou 
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poskytované právními předpisy členského 
státu přidružení a pokud nelze tuto péči 
zajistit pacientovi ve lhůtě přijatelné 
z lékařského hlediska ve světle stávajícího 
zdravotního stavu pacienta 
a pravděpodobného vývoje nemoci.

v nemocnici v členském státě, kde je pacient 
pojištěn s tím, že jméno, organizace 
a financování tohoto zařízení nejsou pro 
účely třídění této péče jako nemocniční 
péče podstatné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že kritéria platná v zemi původu se vztahují na převzetí 
nákladů nemocniční péče.

Pozměňovací návrh 53
Článek 24, odstavec 1, pododstavec 2

Nicméně členský stát, do něhož je pracovník 
vyslán, nemůže zavazovat poskytovatele 
nebo vyslaného pracovníka k žádné 
z následujících povinností ohledně 
záležitostí, o nichž se zmiňuje bod (5) 
článku 17:

Nicméně členský stát, do něhož je pracovník 
vyslán, nemůže zavazovat poskytovatele 
nebo vyslaného pracovníka k žádné 
z povinností, které jdou nad rámec 
požadavků směrnice 96/71/EC.

(a) aby získal povolení od svých vlastních 
odpovědných orgánů nebo aby byl u nich 
registrován, nebo aby splňoval jakýkoli jiný 
ekvivalentní požadavek;
(b) aby poskytl prohlášení, jiné než 
prohlášení vztahující se k činnosti uvedené 
v příloze ke směrnici 96/71/EC, které by 
mohlo být zachováno až do 31. prosince 
2008;
(c) aby měl zástupce na jeho území;
(d) aby měl a uchovával doklady o 
zaměstnání ne jeho území nebo v souladu 
s podmínkami platnými na jeho území.

Odůvodnění

Směrnice 96/71/EC se uspokojivě osvědčila v praxi a měla by tedy nadále platit. Dále, aby 
nedocházelo ke směšování odkazů na stávající předpisy s novými povinnostmi pro uchovávání 
a poskytování dokumentace, je vhodnější specifikovat dokumenty, které je potřeba mít, a 
podmínky, za nichž musí být předloženy podle odstavce 2 tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 54
Článek 24, odstavec 2, pododstavec 1

2. Za okolností uvedených v odstavci 1 musí 
členská země původu zajistit, aby 
poskytovatel učinil veškerá nezbytná 
opatření, aby byl schopen sdělit následující 
informace, a to jak svým odpovědným 
orgánům, tak orgánům členské země, do 
které je pracovník vyslán, do dvou let po 
ukončení vyslání:

2. Poskytovatel musí mít u sebe doklad o 
své totožnosti a kopie licencí nezbytných 
pro poskytování dotyčných služeb 
vystavených příslušnými orgány země 
původu. Tyto dokumenty musí poskytovatel 
vždy mít u sebe po dobu poskytování služby. 
Poskytovatel musí na požádání předložit 
tyto dokumenty příslušným orgánům 
hostitelské země. 

Členská země původu musí zajistit, aby 
poskytovatel učinil veškerá nezbytná 
opatření, aby byl schopen sdělit následující 
informace, a to jak svým odpovědným 
orgánům, tak orgánům členské země, do 
které je pracovník vyslán, do dvou let po 
ukončení vyslání:

(a) totožnost vyslaného pracovníka; (a) totožnost vyslaného pracovníka; 

(b) povahu úkolů, kterými je pověřen, (b) povahu úkolů, kterými je pověřen,
(c) podrobné kontaktní údaje příjemce, (c) podrobné kontaktní údaje příjemce,

(d) místo, kde vyslaný pracovník pracuje, (d) místo vyslání,
(e) počáteční a konečné datum vyslání, (e) předpokládané počáteční a konečné 

datum vyslání,
(f) zaměstnanecké a pracovní podmínky, za 
nichž vyslaný pracovník pracuje;

(f) zaměstnanecké a pracovní podmínky, za 
nichž vyslaný pracovník pracuje;

Odůvodnění

Pokud to vyžaduje odpovědný orgán hostitelské země, poskytovatel by měl být schopen 
předložit minimální dokumentaci, konkrétně doklad o totožnosti a příslušné licence, pokud 
existují. Ostatní uvedená dokumentace by měla být mezi národními úřady vyměňována 
elektronicky (např. prostřednictvím IDA nebo jinou službou eGovernment) na vyžádání a 
nemělo by tedy být povinné, aby tak poskytovatel činil u každého případu.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 25 odst. 2

2. Ustanovením odst. 1 není dotčena 2. Ustanovením odst. 1 není dotčena 
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možnost, aby členské státy požadovaly od 
státních příslušníků třetích států krátkodobá 
víza, pokud nepodléhají režimu vzájemného 
uznávání v souladu s článkem 21 prováděcí 
úmluvy o schengenské dohodě.

možnost, aby členské státy požadovaly od 
státních příslušníků třetích států krátkodobá 
víza, pokud nepodléhají režimu vzájemného 
uznávání v souladu s článkem 21 prováděcí 
úmluvy o schengenské dohodě, ale toto by 
nemělo být nepřiměřeným způsobem 
odmítáno zaměstnancům se sídlem jinde 
v Evropské unii.

Odůvodnění

Pro společnosti, které chtějí přivést lidi ze zemí mimo EU, je velmi nákladné a časově náročné 
opatřit pro ně zvláštní pracovní povolení a povolení k pobytu pro každou jednotlivou zemi, 
kam je chtějí vyslat.  Proto je důležité, aby státní příslušníci třetích zemí nemuseli čelit 
nepřiměřeným omezením při vyslání do nebo ze země, která není smluvní stranou schengenské 
dohody.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 26 odst. 1 bod e)

(e) v případě regulovaných oborů, název 
odborného orgánu nebo podobné instituce 
u níž je poskytovatel registrován, profesní 
titul a členský stát, kde byl tento titul udělen;

(e) v případě regulovaných oborů, název 
odborného orgánu nebo podobné instituce 
u níž je poskytovatel registrován, číslo 
registrace, profesní titul a členský stát, kde 
byl tento titul udělen;

Pozměňovací návrh 57
Čl. 26 odst. 1 bod (ga) (nový)

(ga) v případech povinného uzavření 
pojištění odpovědnosti při výkonu povolání 
nebo poskytnutí podobného ručení, 
informace v souladu s čl. 27 odst. 1, 
a zvláště podrobný popis pojistitele nebo 
ručitele, profesního a územního pojistného 
krytí a aktuální doklad o zaplacení 
pojistného.
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Pozměňovací návrh 58
Čl. 26 odst. 4 a (nový)

4a. V zájmu zajištění účinného dohledu 
a účinné ochrany spotřebitele by měly 
členské státy též využívat opatření týkající 
se e-governmentu v souladu s doporučením 
Komise.
Registrace zahraničních poskytovatelů 
služeb by se měla uskutečňovat pomocí 
standardního formuláře, který navrhla 
Komise a který platí v celém Společenství.

Odůvodnění

Administrativní spolupráce mezi členskými státy by se měla zlepšit v zájmu rozvoje dohledu 
nad poskytovateli služeb. Současně by měly být formality v zájmu odstranění byrokracie co 
nejjednodušší a co nejmodernější.

Pozměňovací návrh 59
Čl. 27 odst. 5

5. Při plnění ustanovení odst. 1 je Komise 
oprávněna, v souladu s postupy uvedenými 
v čl. 42 odst. 2, vytvořit seznam služeb 
s charakteristikou v souladu s odst. 1 
a vytvořit společná kritéria, která budou 
sloužit pro účely pojištění nebo záruk, na 
které se odkazuje v daném odstavci,
k definování toho, co je vhodné vzhledem 
k povaze a rozsahu rizika.

5. Při plnění ustanovení odst. 1, Komise 
vytvoří, v souladu s postupy uvedenými 
v čl. 42 odst. 2, seznam služeb 
s charakteristikou v souladu s odst. 1 
a vytvořit společná kritéria, která budou 
sloužit pro účely pojištění nebo záruk, na 
které se odkazuje v daném odstavci,
k definování toho, co je vhodné vzhledem 
k povaze a rozsahu rizika.

Pozměňovací návrh 60
Čl. 35 odst. 3 pododst. 2

Pokud se dozvědí o nějakém nezákonném 
jednání nějakého poskytovatele nebo 
o konkrétních úkonech, které mohou 
v některém členském státě způsobit 
závažnou škodu, jsou členské státy povinny 
co nejdříve informovat členský stát původu.

Pokud se dozvědí o nějakém nezákonném 
jednání nějakého poskytovatele, nebo 
o konkrétních úkonech, které mohou 
v některém členském státě způsobit 
závažnou škodu, jsou členské státy povinny 
co nejdříve informovat členský stát původu
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a členský stát, do něhož je pracovník 
vyslán.

Odůvodnění

Dohled musí být úkolem členského státu, do něhož je pracovník vyslán, protože jen ten je 
skutečně motivován k výkonu kontroly.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 36 odst. 2 pododst. 1

2. Na požádání členského státu původu jsou 
příslušné orgány uvedené v odst. 1 povinny 
provádět kontroly, inspekce a šetření 
nezbytná k zajištění účinného dohledu ze 
strany členského státu původu. Přitom 
jednají příslušné orgány v rámci pravomocí, 
které mají ve svém členském státě.

2. Příslušné orgány uvedené v odst. 1 jsou
na požádání členského státu původu
povinny provádět kontroly, inspekce 
a šetření nezbytná k zajištění účinného 
dohledu. Přitom jednají příslušné orgány 
v rámci pravomocí, které mají srovnatelné 
orgány v členském státě původu.

Odůvodnění

Dohled musí být úkolem členského státu, do něhož je pracovník vyslán, protože jen ten je 
skutečně motivován k výkonu kontroly.

Pozměňovací návrh 62
Čl. 37 odst. 2

2. Členský stát uvedený v odst. 1 požádá 
členský stát původu, aby učinil opatření 
ohledně poskytovatele a poskytl veškeré 
podstatné informace o příslušné službě 
a o okolnostech případu.

2. Členský stát uvedený v odst. 1 požádá 
členský stát původu o bezprostřední 
stanovisko a o veškeré podstatné informace 
o příslušné službě a o okolnostech případu.

Členský stát původu je povinen co nejdříve 
zkontrolovat, zda poskytovatel podniká 
zákonným způsobem, a ověřit údaje uvedené 
v žádosti. Informuje žádající členský stát co 
nejdříve o opatřeních uskutečněných nebo 
předvídaných nebo, podle okolností, 
o důvodech proč nepřijal žádná opatření.

Členský stát původu je povinen co nejdříve 
zkontrolovat, zda poskytovatel podniká 
zákonným způsobem, a ověřit údaje uvedené 
v žádosti. Informuje žádající členský stát co 
nejdříve o opatřeních, která budou v daném 
případě uskutečněna nebo která jsou 
předvídaná v členském státě původu nebo, 
podle okolností, o důvodech proč nebudou 
přijata žádná opatření.
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Odůvodnění

Dohled musí být úkolem členského státu, do něhož je pracovník vyslán, protože jen ten je 
skutečně motivován k výkonu kontroly.
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