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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Sektor služieb je dnes v spoločenstve zodpovedný za takmer 70% HDP a obrovskú väčšinu 
pracovných miest. Zároveň je to sektor s obrovským rastovým potenciálom, ktorý dosahuje 
ciele lisabonskej agendy. Je preto poľutovaniahodné, že teraz, celé desaťročie po 
predpokladanom dokončení vnútorného trhu, sme ďaleko od dokončenia spoločného 
európskeho trhu pre služby. Poskytovatelia služieb často zisťujú, že ich prístup na trhy 
v iných členských štátoch je blokovaný zložitými a často nepochopiteľnými formalitami, 
zdvojením požiadaviek a nepomerných národných reštrikcií. Inovačné spoločnosti – a hlavne 
malé a stredné podniky – sú obmedzené ich rozšírením možností. A spotrebitelia zo svojej 
strany trpia vysokými cenami a nedostatkom skutočnej voľby.

Vytvorenie vnútorného trhu pre služby je o zlepšení flexibility v hospodárstve, podporovaní 
konkurencieschopnosti a vytváraní blahobytu a pracovných miest.

Zakiaľ čo sú už niektoré sektory priemyselných odvetví služieb (telekomunikácie, 
audiovizuálne a finančné služby, atď.) sú už pokryté špecifickými smernicami, zostávajúce 
priemyselné odvetvia sú tak odlišné a tak dynamické, pokiaľ ide o ich charakter, že sa nedajú 
špecificky definovať. Preto je výber rámcovej smernice ako právneho nástroja správny. Ale 
heterogenita a výsledná šírka rozsahu navrhovanej rámcovej smernice tiež vytvára určité 
problémy definície, nejasnosti, pokiaľ ide o rozsah, nezámerné vedľajšie účinky pre sektory 
menšín, nevyhnutné potreby pre špeciálne ustanovenia a výnimky z pravidiel. V záujme 
správneho zákonodarstva ako aj fungovania navrhovanej smernice je dôležité, aby boli tieto 
definície a vymedzenia tak jasné, ako je to len možné.

Návrh stavia na „krajine pôvodu“ - princípe, ktorým produkt (alebo v tomto prípade: služba) 
poskytovaný zákonne v jednom členskom štáte nebude vystavený reštrikciám iného členského 
štátu v rozsahu, v akom by to viedlo k neoprávnenej obchodnej bariére. Tento princíp je 
rozhodujúci pre fungovanie vnútorného trhu a preto by mal byť jasne definovaný smernicou, 
čo v súčasnosti nie je ten prípad. Princíp by nemal byť znehodnotený výnimkami napriek 
širokému rozsahu návrhu. Samozrejme, to si vyžaduje efektívnu administratívnu spoluprácu 
medzi orgánmi členských štátov, aby sa zabezpečil efektívny dohľad a ochrana spotrebiteľa.
Zároveň je nutné sa vyhnúť nadmerným bremenám pre poskytovateľov služieb. Spoločenstvo 
už prijalo niekoľko krokov, aby sa umožnila administratívna spolupráca cez hranice 
a zredukovala miera „byrokracie“ (t.j. prostredníctvom podpory služieb elektronickej vlády), 
a návrh obsahuje ďalšie iniciatívy zamerané na zjednodušovanie a zefektívňovanie správy.
Všetky tieto iniciatívy sú vítané vašim navrhovateľom. Avšak, viac by sa dalo vykonať 
zavedením harmonizovaných európskych foriem pre atestácie a certifikáty, ako aj databázy 
s pokrytím celej EÚ, ktoré obsahujú informácie o uznávaných poskytovateľoch služieb, ktoré 
umožňujú orgánom, aby mali prostredníctvom elektronickej vlády lepšiu kontrolu.

Žiaden členský štát nemôže byť nútený podľa tejto smernice liberalizovať alebo privatizovať 
ďalšie verejné služby.

Hoci je to tento prípad, nepochopenia vznikli v otázke dopadu liberalizácie na práva 
pracovníkov a na citlivé sektory, ako napríklad služby súvisiace so zdravím. Preto by malo 
istú cenu objasniť, čím navrhované opatrenie nie je, a čo nerobí.



AD\565442SK.doc 4/31 PE 350.237v02-00

SK

Váš navrhovateľ navrhuje ustanovenie špecifikujúce, že „smernica neovplyvňuje opatrenia 
prijaté na úrovni spoločenstva alebo národnej úrovni, aby sa podporila kultúrna a lingvistická 
diverzita a zabezpečila obrana pluralizmu“.

Po prvé, navrhovaná smernica neredukuje práva pracovníkov alebo inak neumožňuje 
„sociálny dumping“. Akékoľvek vysielanie pracovníkov do iného členského štátu musí 
rešpektovať podmienky pracovného pomeru daného štátu, vrátane minimálnych miezd, 
pracovných hodín a pravidiel čerpania dovolenky.

Po druhé, navrhovaná smernica nebráni prijímajúcemu štátu, aby definoval a uplatňoval 
príslušné národné štandardy. Naďalej by mohol vykonávať kontroly na mieste a žiadať všetky 
relevantné informácie od spoločnosti, ktorá tam vyslala zamestnancov, alebo od relevantných 
orgánov v krajine pôvodu. Koniec koncov, všetko zahrňujúci prístup s ohľadom na jasne 
definované výnimky Európskeho súdneho dvora je vašim navrhovateľom vítaný. Je to 
podmienka pre dokončenie spoločného trhu.

Nakoniec, predpokladáme, že „zásada krajiny pôvodu“ sa bude uplatňovať na postupy 
schvaľovania služby v prijímajúcich krajinách, ale že kontrola modalít, za akých sa služba 
poskytuje, bude naďalej riadená zákonmi prijímajúcich krajín.

Aby sa stal tento prístup použiteľný pre všetky členské štáty a všetky sektory, jeden možný 
prístup by mohol byť postupné zavádzanie zásady krajiny pôvodu v určitých citlivých 
otázkach s jasne presne stanovenými konečnými termínmi, aby sa umožnilo, že mechanizmy 
správnej spolupráce budú spoľahlivo vytvorené.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, ako gestorský výbor, aby do svojej správy prijal nasledujúce pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Konkurenčný trh v službách je 
nevyhnutný pre hospodársky rast a 
zamestnanosť v EÚ. V súčasnosti celý rad 
bariér na vnútornom trhu bráni mnohým 
spoločnostiam poskytujúcim služby, hlavne 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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malým a stredným podnikom, prerásť 
národné hranice a plne ťažiť z vnútorného 
trhu. Toto ohrozuje nielen globálnu 
konkurencieschopnosť poskytovateľov 
služieb z EÚ, ale aj priemysel, ktorý je stále 
viac závislý na vysoko kvalitných službách.
Okrem toho, nediskriminačný trh s 
povinnosťou členských štátov eliminovať 
reštrikcie vo využívaní cezhraničných 
služieb v kombinácii s väčšou 
transparentnosťou a informačnými 
požiadavkami na poskytovateľov služieb by 
poskytol európskym spotrebiteľom lepšie 
služby za nižšie ceny, pri zachovaní ich 
užívateľských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Je nevyhnutné uznať dôležitosť úlohy 
profesijných organizácií a združení v 
regulácii aktivít v oblasti služieb a rozvoja 
profesionálnych pravidiel.

(7) Je nevyhnutné uznať dôležitosť úlohy 
profesijných organizácií a združení v 
regulácii aktivít v oblasti služieb a rozvoja 
profesionálnych pravidiel, ale tieto pravidlá 
nesmú predstavovať žiadnu prekážku 
zvýšenej konkurencii viacerých 
prevádzkovateľov.

Odôvodnenie

It is important to stress that the basic aim of the directive is to increase competition, even if 
special circumstances are recognised.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7a (nové)

Táto smernica sa nevzťahuje na 
financovanie služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu a nie je 
uplatniteľná na schémy pomoci členských 
štátov, ktoré sú zahrnuté v pravidlách 
súťaže ustanovených v hlave VI, článku 1 
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Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7b (nové)

(7b) Ak chce Európa dosiahnuť 
konkurencieschopnosť, potrebuje vytvoriť 
možnosti a odstrániť prekážky pre 
celoživotné vzdelávanie v súkromnom 
sektore.

Justification

In order to achieve the objectives of the Lisbon Strategy, a strong boost needs to be given to 
lifelong learning for professionals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7c (nové)

(7c) Čo sa týka služieb všeobecného 
záujmu, táto smernica pokrýva len služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu, t.j. 
služby hospodárskej povahy. Okrem toho,
určité služby všeobecného  hospodárskeho 
záujmu, ako napríklad v oblasti dopravy, sú 
vylúčené z rozsahu uplatnenia tejto 
smernice. Smernica neovplyvňuje slobodu 
členských štátov definovať, v súlade s 
právom Spoločenstva, čo považujú za 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu 
a  určiť, ako by mali byť tieto služby 
organizované a financované a uložiť určité 
povinnosti, ktorým majú podliehať. Táto 
smernica sa nezaoberá  dôsledkami bielej 
knihy Komisie o službách všeobecného 
záujmu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12

(12) Keďže dopravné služby sú už pokryté 
sadou nástrojov Spoločenstva špecifických 
pre danú oblasť, mali by byť vyňaté 
z pôsobnosti tejto smernice v rozsahu, 
v akom sú riadené inými inštrumentmi 
spoločenstva prijatými podľa článkov 71 
a 80 odsek 2 Zmluvy. Táto smernica sa však 
vzťahuje na služby, ktoré nie sú regulované 
špecifickými nástrojmi týkajúcimi sa 
dopravy, ako napríklad preprava peňazí
alebo doprava telesných pozostatkov.

(12) Keďže dopravné služby sú už pokryté 
nástrojov Spoločenstva spoločenstva 
špecifických pre danú oblasť, mali by byť 
vyňaté z pôsobnosti tejto smernice. Táto 
smernica sa však vzťahuje na prepravu 
peňazí a dopravu telesných pozostatkov, za 
predpokladu, že boli v tejto oblasti 
identifikované problémy vnútorného trhu.

Justification

It should be clear what kinds of transport are excluded from the scope of the Directive. Simply 
stating “to the extent that they are governed by other Community instruments” is less than 
accurate. Since the Commission does not wish to include the transport sector as a whole, it is 
more logical to exclude it as a whole. Otherwise this sector will be governed by unnecessarily 
complex rules with transport under 3.5 tons falling under the application of the current 
Directive and transport over 3.5 tons falling under other Community rules, which again could 
lead to unfair competition.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 13

(13) Existuje už rozsiahly súbor právnych 
predpisov Spoločenstva o činnosti služieb, 
najmä regulovaných profesií, poštových 
služieb, televízneho vysielania, služieb 
informačnej spoločnosti a služieb týkajúcich 
sa cestovania, dovoleniek a turistických 
zájazdov. Činnosti služieb sú tiež pokryté 
inými nástrojmi, ktoré sa nezaoberajú 
osobitnou kategóriou služieb, ako napríklad 
tie, ktoré sa vzťahujú sa na ochranu 
spotrebiteľa. Táto smernica stavia na, a 
zároveň dopĺňa, acquis Spoločenstva. Tam, 
kde je činnosť služby už pokrytá jedným 
alebo viacerými nástrojmi Spoločenstva, sa 
uplatnia tieto nástroje a táto smernica, 
pričom sa požiadavky uložené jednými 
doplnia k požiadavkám iných nástrojov.

(13) Existuje už rozsiahly súbor právnych 
predpisov Spoločenstva o činnosti služieb, 
najmä regulovaných profesií, poštových 
služieb, televízneho vysielania, služieb 
informačnej spoločnosti a služieb týkajúcich 
sa cestovania, dovoleniek a turistických 
zájazdov. Činnosti služieb sú tiež pokryté 
inými nástrojmi, ktoré sa nezaoberajú 
osobitnou kategóriou služieb, ako napríklad 
tie, ktoré sa vzťahujú sa na ochranu 
spotrebiteľa. Táto smernica stavia na, a 
zároveň dopĺňa, acquis Spoločenstva. Tam, 
kde je činnosť služby už pokrytá jedným 
alebo viacerými nástrojmi Spoločenstva, sa 
uplatnia tieto nástroje a táto smernica, 
pričom sa požiadavky uložené jednými 
doplnia k požiadavkám iných nástrojov.
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Preto by mali byť formulované vhodné 
ustanovenia, vrátane ustanovení pre 
odchýlky na účely zabránenia 
nezlučiteľnosti a zabezpečenia súdržnosti 
medzi všetkými nástrojmi Spoločenstva.

Preto by mali byť formulované vhodné 
ustanovenia, vrátane ustanovení pre 
odchýlky na účely zabránenia 
nezlučiteľnosti a zabezpečenia súdržnosti 
medzi všetkými nástrojmi Spoločenstva..

Táto smernica neovplyvňuje žiaden z týchto 
existujúcich nástrojov Spoločenstva ani 
možnosť Spoločenstva revidovať tieto 
nástroje a zmeniť rozsah ich uplatnenia 
alebo úroveň harmonizácie Spoločenstva.

Justification

It should be made clear that the Services Directive affects neither existing directives or 
regulations nor any future changes thereof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 16a (nové)

(16a) Táto smernica sa tiež neuplatňuje na 
profesie a zamestnania, ktoré sú trvale 
alebo príležitostne spojené s vykonávaním 
úradnej moci v členskom štáte a tieto sú 
preto pokryté vínimkami uvedenými v 
článku 45 Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 19a (nové)

(19a) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
Európskych spoločenstiev je rozhodujúci 
faktor pri určovaní, či má trhový 
prevádzkovateľ nárok na slobodu 
poskytovania služieb alebo slobodu 
usadenia sa skutočnosť, či  má trhový 
prevádzkovateľ sídlo  v členskom štáte, v 
ktorom poskytuje danú službu. Ak  
prevádzkovateľ má sídlo v členskom štáte, v 
ktorom poskytuje službu, má nárok na 
uplatnenie slobody usadenia sa. Na druhej 
strane, ak trhový prevádzkovateľ nemá 
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sídlo v členskom štáte, v ktorom je služba 
využívaná, stáva sa cezhraničným 
poskytovateľom služieb, ktorý si uplatňuje 
slobodu poskytovať služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 27a (nové)

(27a)Podľa judikatúry Súdneho dvora 
Európskych Spoločenstiev predstavujú ciele 
verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, 
zdravia zvierat a mestského životného 
prostredia základný dôvod súvisiaci s 
verejným záujmom, ktorý môže odôvodniť 
uplatňovanie schvaľovacích systémov  a 
iných obmedzení platných pre zdravotnícku 
starostlivosť alebo sociálne služby. Žiaden z 
týchto schvaľovacích systémov však nesmie 
diskriminovať v otázke krajiny pôvodu 
uchádzača, alebo byť vytvorený spôsobom 
obmedzujúcim cezhraničné služby, ktoré sú 
v súlade s požiadavkami členských štátov. 
Ďalej je potrebné vždy dodržiavať kritériá 
potrebnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 28

(28)V prípadoch, v ktorých je množstvo 
oprávnení dostupných pre činnosť 
limitované kvôli nedostatku prírodných 
zdrojov alebo technických možností, čo 
môže byť situácia, napríklad, vzhľadom na 
udelenie analógových rádiových frekvencií 
alebo využitie vodnej elektrárne, potom 
musí byť prijatý postup na výber spomedzi 

(28) V prípadoch, v ktorých je množstvo 
oprávnení dostupných pre činnosť 
limitované kvôli nedostatku prírodných 
zdrojov alebo technických možností, čo 
môže byť situácia, napríklad, vzhľadom na 
využitie vodnej elektrárne, potom musí byť 
prijatý postup na výber spomedzi 
niekoľkých možných kandidátov, s cieľom 
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niekoľkých možných kandidátov, s cieľom 
rozvoja kvality a podmienok pre 
poskytovanie služieb dostupných 
užívateľom prostredníctvom otvorenej 
súťaže. Takýto postup musí poskytnúť 
záruky transparentnosti a nestrannosti a 
takto udelené oprávnenie nesmie mať 
prílišnú trvalosť ani byť automaticky 
obnovené ani udeľovať úspešnému 
poskytovateľovi žiadne  výhody. Najmä 
dĺžka trvania udeleného oprávnenia musí 
byť pevne stanovená spôsobom, ktorý 
neobmedzuje otvorenú súťaž nad 
nevyhnutnú mieru, ktorá umožní 
poskytovateľovi získať späť investičné 
náklady  a mať primeranú návratnosť z 
investovaného kapitálu. Prípady, v ktorých 
je počet oprávnení limitovaný z dôvodov 
iných ako nedostatok prírodných zdrojov 
alebo technické možnosti, podliehajú v 
každom prípade iným ustanoveniam tejto 
smernice týkajúcej sa schvaľovacích 
systémov.

rozvoja kvality a podmienok pre 
poskytovanie služieb dostupných 
užívateľom prostredníctvom otvorenej 
súťaže. Takýto postup  musí poskytnúť 
záruky transparentnosti a nestrannosti a 
takto udelené oprávnenie nesmie mať 
prílišnú trvalosť ani byť automaticky 
obnovené ani udeľovať úspešnému 
poskytovateľovi žiadne  výhody. Najmä 
dĺžka trvania udeleného oprávnenia musí 
byť pevne stanovená spôsobom, ktorý 
neobmedzuje otvorenú súťaž  nad 
nevyhnutnú mieru , ktorá umožní 
poskytovateľovi získať späť investičné 
náklady  a mať primeranú návratnosť z 
investovaného kapitálu. Prípady, v ktorých 
je počet oprávnení limitovaný z dôvodov 
iných ako nedostatok prírodných zdrojov 
alebo technické možnosti, podliehajú v 
každom prípade iným ustanoveniam tejto 
smernice týkajúcej sa schvaľovacích 
systémov.

Justification

Rules regarding the award of radio frequencies is already dealt with within the community 
framework for electronic communications services and networks, and associated facilities and 
services. The Telecom package is excluded from the scope of the Services Directive. This 
should also apply with respect to the award of radio frequencies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 29

(29) Základné dôvody súvisiace s verejným 
záujmom, na ktorý sa odvolávajú určité  
harmonizačné ustanovenia tejto smernice, sú 
dôvody uznané Súdnym dvorom v súlade s 
Článkom 43 a 49 Zmluvy, a to hlavne
ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb, 
pracovníkov a mestského prostredia..

(29) Základné dôvody súvisiace s verejným 
záujmom, na ktoré sa odvolávajú určité 
harmonizačné ustanovenia tejto smernice, sú 
dôvody uznané Súdnym dvorom a vzťahujú 
sa konkrétne na verejnú politiku, verejnú 
bezpečnosť, verejné zdravie, sociálnu 
politiku a kultúrnu politiku, ochranu 
spotrebiteľa, príjemcov služieb, 
pracovníkov, životné prostredie, vrátane
mestského prostredia, zdravie zvierat, 
duševné vlastníctvo a ochranu národného 
historického a umeleckého dedičstva.
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Justification

ECJ case law should be taken in its entirety, including social policy and cultural policy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 33a (nové)

(33a) Výsledok spoločného hodnotiaceho 
procesu sa bude líšiť podľa charakteru 
aktivít a dotknutého verejného záujmu, 
Hlavne, podľa judikatúry Súdneho dvora 
by požiadavky podliehajúce tomuto 
spoločnému hodnoteniu mohli byť plne 
odôvodnené, keď sledujú ciele zdravia 
verejnosti alebo sociálne politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 34

(34) Obmedzenia, ktoré by mali byť 
preskúmané, zahŕňajú vnútorštátne 
predpisy, ktoré si z dôvodov, iných ako tie, 
ktoré sa vzťahujú na profesionálnu 
kvalifikáciu, vyhradzujú prístup k aktivitám 
ako sú hazardné hry pre určitých 
poskytovateľov. Podobne patria k 
požiadavkám na preskúmanie pravidlá 
“povinného šírenia” (must-carry) , ktoré sa 
vzťahujú na káblových operátorov, ktorí, 
udelením povinnosti poskytovateľovi 
sprostredkovateľských služieb sprístupniť 
určité služby dodávané určitými 
poskytovateľmi služieb, ovplyvňujú jeho 
slobodu voľby, prístup k programom a výber 
príjemcov.

(34) K požiadavkám na preskúmanie patria 
pravidlá “povinného šírenia” (must-carry) , 
ktoré sa vzťahujú na káblových operátorov, 
ktorí, udelením povinnosti poskytovateľovi 
sprostredkovateľských služieb sprístupniť 
určité služby dodávané určitými 
poskytovateľmi služieb, ovplyvňujú jeho 
slobodu voľby, prístup k programom a výber 
príjemcov.

Justification

"Must carry" rules are already covered by Directive 2002/22/EC (Universal Service). Since 
"must carry" rules serve to safeguard cultural diversity and media pluralism they should not 
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be affected by the Services Directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 35

(35)Je vhodné, aby sa ustanovenia tejto 
smernice, týkajúce sa slobody zakladania 
podnikov uplatňovali len do tej miery, aby 
príslušné aktivity boli otvorené voči 
konkurencii, čím nenútia členské štáty zrušiť 
existujúce monopoly, hlavne v lotérii, alebo 
privatizovať určité sektory..

(35)Je vhodné, aby sa ustanovenia tejto 
smernice, týkajúce sa slobody zakladania 
podnikov uplatňovali len do tej miery, aby 
príslušné aktivity boli otvorené voči 
konkurencii, čím nenútia členské štáty 
liberalizovať služby všeobecného  
hospodárskeho záujmu, privatizovať 
verejné subjekty poskytujúce takéto služby 
alebo zrušiť existujúce monopoly pre ďalšie 
aktivity, hlavne lotérie a určité distribučné 
služby;

Justification

This directive does not apply to public services.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 38a (nové)

(38a) Dohliadacia zodpovednosť 
kompetentných orgánov členských štátov 
pôvodu neznamená povinnosť, že samotné  
orgány krajiny pôvodu majú vykonávať 
inšpekcie a kontroly na území cieľovej 
krajiny. Tieto kontroly a inšpekcie 
vykonávajú orgány cieľovej krajiny v 
súlade s požiadavkami vzájomnej 
administratívnej asistencie a partnerstiev 
založených touto smernicou, vrátane 
elektronickej spolupráce medzi orgánmi 
jednotlivých štátov.

Justification

Requires clarification.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 41a (nové)

(41a) Vylúčenie zo zásady krajiny pôvodu 
pre záležitosti pokryté smernicou č. 
96/71/ES zahŕňa právo pre členské štáty, 
kde sa poskytuje služba, určiť existenciu 
pracovnoprávneho vzťahu ta rozdiel medzi 
samostatne zárobkovo činnými osobami 
a zamestnanými osobami, vrátane 
„falošných samostatne zárobkovo činných 
osôb“. V danom ohľade, podľa judikatúry 
Súdneho dvora je základná charakteristika 
pracovnoprávneho vzťahu v rámci 
významu článku 39 Zmluvy skutočnosťou, 
že počas určitého časového obdobia osoba 
poskytuje služby pre inú osobu alebo pod 
usmernením inej osoby za úplatu;
akákoľvek aktivita, ktorú osoba vykonáva 
mimo vzťah podriadenosti, musí byť 
klasifikovaná ako aktivita vykonávaná 
v rámci samostatnej zárobkovej činnosti na 
účely článku 43 a 49 Zmluvy.

Justification

This recital clarifies the scope of the derogation in article 17§5 concerning the posting of 
workers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 47a (nové)

(47a)Uplatnenie zásady krajiny pôvodu v 
sektore zdravotnej starostlivosti by malo 
byť obmedzené nie prinajmenšom kvôli 
etablovaniu mnohých zdravotných služieb 
v členskom štáte, v ktorom je služba 
poskytovaná a takáto služba preto nemôže 
podliehať krajine pôvodu. Okrem toho, v 
prípade poskytovania cezhraničných 
zdravotných služieb existujú dôležité 
všeobecné výnimky zo zásady krajiny 
pôvodu, napríklad týkajúce sa 
profesionálnej kvalifikácie alebo 
hygienických predpisov. Ďalej, vzhľadom 
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na dôležitosť ochrany verejnej bezpečnosti, 
by si členské štáty mali zachovať možnosť 
intervencie na základe jednotlivých 
prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 57a (nové)

(57a) Keďže sú podmienky platné pre 
dočasných pracovníkov pokryté článkom 3 
odsekom 9 smernice č. 96/71/ES, sú vyňaté 
z uplatňovania zásady krajiny pôvodu 
v tejto smernici. Ďalej, podmienky týkajúce 
sa prenájmu pracovníkov, vrátane 
podmienok týkajúcich sa dodávania 
pracovníkov agentúrami dočasného 
zamestnávania, sú vyňaté, čo znamená, že 
reštrikcie alebo zákazy hosťujúceho 
členského štátu sa môžu uplatňovať, okrem 
iného na prenajatých pracovníkov, 
obmedzenia čo do maximálnej dĺžky 
dočasného pracovného pomeru, atď.

Justification

This recital clarifies the scope of the provisions concerning the posting of workers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 59a (nové)

(59a) Zákaz vyžadovania predloženia 
vyhlásenia orgánom členského štátu, kde sa 
služba poskytuje, bráni členským štátom iba  
vyžadovať systematické predchádzajúce 
vyhlásenia v každom prípade vyslania 
pracovníka a nebráni im vyžadovať, aby 
poskytovatelia služieb predkladali 
vyhlásenia alebo vypĺňali formuláre 
týkajúce sa špecifických pracovnoprávnych 
záväzkov, ktoré musia byť rešpektované, 
ako napríklad formuláre súvisiace 
s príspevkami do fondov, ktoré sa zaoberajú  
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dovolenkami, za predpokladu, že takéto 
vyhlásenia môžu byť vydané po začiatku 
poskytovania služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 59b (nové)

(59b) Táto smernica bráni členským štátom 
vyžadovať od poskytovateľom služieb, ktorí 
vysielajú pracovníkov na ich územie, 
povinnosť systematicky doručovať všetky 
pracovnoprávne dokumenty, ktoré sú 
obvykle uchovávané na mieste prevádzky 
spoločnosti, na ich územie a uchovávať ich 
tam; táto smernica sa ale neuplatňuje na 
dokumenty, ktoré sa vytvárajú a 
uchovávajú počas normálneho priebehu 
práce na pracovisku, ako napríklad 
pracovných výkazov, ani nebráni orgánom 
hosťujúceho štátu vyžadovať od 
poskytovateľa služieb, aby priamo 
predkladal dokumenty v prípade inšpekcie 
alebo kontroly a vynucovať si dané 
požiadavky v prípadoch nesúladu.

Justification

It is important to clarify that Article 24 (2) does not prevent the host MS from obliging the 
service provider or his workers to  present as quickly as possible the documents with 
information mentioned under Article 24 (2)  (a) to (f) if requested by the competent authority 
of the host country.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 60a (nové)

(60a) Požiadavky týkajúce sa vysielania 
pracovníkov sa tiež vzťahuje na vysielanie 
štátnych príslušníkov tretích krajín.

Justification
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It is necessary to clarify that requirements concerning the posting of workers also apply in 
case of posting of third country nationals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 66 a (nové)

(66a) Predpokladom spolupráca medzi 
členskými štátmi je dobre fungujúci 
elektronický informačný systém, ako 
napríklad IDA, aby mali kompetentné 
orgány možnosť ľahko určiť svojich 
dôležitých partnerov v iných členských 
štátoch a aby mohli spolu efektívne 
komunikovať. Členské štáty a Komisia by 
mali podporovať opatrenia, najmä dohody 
a nariadenia na európskej úrovni, na 
vytvorenie právneho rámca pre uznanie a 
uplatnenie v administratívnych prípadoch.

Justification

If the Directive is to operate effectively it is essential that all penalties in trade and labour 
market supervision should be directly enforceable even if the offenders are not in the territory 
of the authorities applying the penalties.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odôvodnenie 71a (nové)

(71a) Spoločenstvo môže najmä prijať 
právne opatrenia zaväzujúce členské štáty, 
aby spolupracovali efektívne 
o administratívnych aspektoch 
cezhraničného zdieľania informácií 
a kontroly. Spoločenstvo môže prijímať 
právne opatrenia, aby sa predišlo zdvojeniu 
kontrol alebo dohľadu a zdvojeniu 
dokumentácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 1

Táto smernica určuje všeobecné 
ustanovenia, ktoré umožňujú uplatnenie 
slobody usadenia sa pre poskytovateľov 
služieb a voľný pohyb služieb.

Táto smernica určuje všeobecné 
ustanovenia, ktoré umožňujú uplatnenie 
slobody usadenia sa pre poskytovateľov 
služieb a voľný pohyb služieb.
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Táto smernica sa nevzťahuje ani na 
liberalizáciu služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ani na privatizáciu 
verejných podnikov poskytujúcich takéto 
služby. Je nezáväzná voči opatreniam 
Spoločenstva o hospodárskej súťaži a 
pomoci.
Táto smernica sa nezaoberá ani zrušením 
monopolov poskytujúcich služby ani 
pomocnými prostriedkami poskytnutými 
členskými štátmi, čo pokrývajú pravidlá o 
súťaži uvedené v Zmluve ES.

Táto smernica neovplyvňuje opatrenia 
vykonávané na národnej úrovni alebo 
úrovni Spoločenstva na ochranu a podporu 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti alebo 
plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 2 odsek 2 bod (a)

(a) finančné služby ako je uvedené v 
Článku 2 ods. b Smernice č. 2002/65/ES;

(a) bankovníctvo, úvery, poisťovníctvo, 
zamestnanecký a osobný dôchodok, 
investičné a platobné služby;

Justification

Financial services are excluded from the scope of the Directive. However, it is important that 
it is clear exactly what the term "financial services" includes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 2 odsek 2 bod (c)

(c)dopravné služby v rozsahu, v akom sú 
riadené inými nástrojmi Spoločenstva, 
ktorých právnym základom je Článok 71 
alebo Článok 80 ods. 2 Zmluvy.

(c)dopravné služby, s výnimkou prepravy 
telesných pozostatkov a prepravy peňazí, a 
za  podmienky dodržania národných 
hygienických a bezpečnostných noriem;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 2 odsek 2 bod (c a) (nový)

(ca) energetické služby v rozsahu, v akom 
sú riadené inými nástrojmi Spoločenstva;
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Justification

In order to avoid legal uncertainty, activities covered by the gas and electricity directives 
should not fall under this directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 2 odsek 2 bod (c b) (nový)

(c b) činnosti súvisiace s hazardnými hrami

Justifiaction

Gambling is not an EU competence and should not be covered by this directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 2 odsek 2 bod (c c) (nový)

(c c) služby všeobecného záujmu

Justification

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 2 odsek 2 písmeno (c d) (nové)

(cd) činnosti, ktoré pokrýva Článok 45 
Zmluvy a súvisia, hoci príležitostne, s 
uplatňovaním úradnej moci.

Justification

The scope of this directive should not include activities covered by Article 45 of the Treaty, 
which stipulates that freedom of establishment does not apply to activities connected with the 
exercise of official authority, with these being regulated by the Member States in accordance 
with the principle of subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 2 odsek 2 bod (c e) (nový)

(ce) služby všeobecného hospodárskeho
záujmu.
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Justification

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 2 bod (3)

(3) Táto smernica sa nevzťahuje na daňovú 
oblasť, s výnimkou Článkov 14 a 16 v 
rozsahu, v akom v nich definované 
obmedzenia nie sú pokryté nástrojom 
Spoločenstva o daňovej harmonizácii.

(3) Táto smernica sa nevzťahuje na daňovú 
oblasť.

Justification

The proposed version of the Article 2 par. 3 suggests that the Commission considers levying 
taxes as a burden to the free movement of services. I do not agree with this starting point and 
on the contrary I am convinced that the tax competition represents an important impetus for 
the development of the free movement of services. The consequence of the proposed 
formulation would be that only the country of origin would have the right to levy taxes.
Therefore it would be better to exclude taxation in general.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 3 odsek 2

Uplatnenie tejto smernice nezabráni 
uplatneniu ustanovení iných nástrojov 
Spoločenstva, čo sa týka služieb, riadených 
tými ustanoveniami.

Táto smernica je nezáväzná pre iné 
uplatniteľné nástroje Spoločenstva riadiace 
určité služby.

Justification
The Directive, in its current drafting, applies to the major part of the gas activity chain 
(supply, distribution, construction and operation of infrastructures as well as to other related 
services).
It is therefore crucial that the Directive takes into account and is reconciled with the pre-
existing and specific EU rules applicable to the energy sector which have been elaborated at 
length on the basis of the specificities of this sector and ensure a balance between all the 
interests.

It is of the essence to prioritize the specific rules of the sectorial directives.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek 2a (nový)

Nástroje Spoločenstva riadiace slobodu 
podnikania a slobodu poskytovania služieb 
v rámci vnútorného trhu v určitých 
sektoroch alebo profesiách majú prednosť 
pred touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 3 a (nový)

Článok 3a
Túto smernicu nemožno interpretovať v 
takom zmysle, že by ovplyvňovala 
akýmkoľvek spôsobom uplatňovanie 
základných práv, ktoré sú uznané 
členskými štátmi a Chartou základných 
práv.

Justification
This directive should not inhibit the legal guarantee of fundamental rights, including the right 
or freedom to collective action.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 4 bod 10

10) “nemocničná starostlivosť” znamená 
lekársku starostlivosť, ktorá môže byť 
poskytnutá len v rámci lekárskeho 
zariadenia a  ktorá zvyčajne vyžaduje 
ubytovanie osoby prijímajúcej starostlivosť, 
pričom názov, organizácia a financovanie 
tohto zariadenia sú irelevantné za účelom 
klasifikovania takejto starostlivosti ako 
nemocničnej starostlivosti;

vypúšťa sa

Justification
Hospital care should be mentioned only in connection with reimbursement claims (Article 
23).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 5 odsek 3

3.Odsek 2 sa neuplatňuje na dokumenty 
uvedené v článku 46 Smernice č. ../..ES 
Európskeho parlamentu a Rady alebo v 
Článku 45(3) Smernice ../..ES Európskeho 

3.Odsek 2 sa neuplatňuje na dokumenty 
uvedené v článku 46 Smernice č. ../..ES 
Európskeho parlamentu a Rady o uznaní 
profesionálnych kvalifikácií, v Článku 
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parlamentu a Rady.. 45(3) Smernice 2004/18/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo dňa 31.marca 2004 o 
koordinácii postupov na udelenie zmlúv na 
verejné práce, zmlúv na verejné dodávky a 
zmlúv na verejné služby a  v článku 3(2) 
Smernice 90/5/ES Európskeho parlamentu 
a Rady zo dňa 16.februára 1998 na 
uľahčenie vykonávanie profesie právnika 
na trvalom základe v členskom štáte inom 
ako je štát, v ktorom bola kvalifikácia 
získaná.
-----------

Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s.114, zmenené 
a doplnené nariadením Komisie (ES) 
č.1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s.
17).
Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s.36, zmenené a 
doplnené Prístupovou zmluvou z roku 2003

Justification
This amendment clarifies the exceptions and defines them more clearly

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 5 odsek 3a (nový)

3a.Členské štáty zavedú, tam kde je to 
vhodné, harmonizované európske 
formuláre, ktoré budú slúžiť ako ekvivalent 
certifikátov, atestácií alebo akéhokoľvek 
iného dokumentu vo vzťahu k prevádzke.

Justification
The development of an harmonised European form will contribute to co-operation between 
supervising authorities in the country of origin and the host country. However, given that the 
procedures are very different between Member State legal systems and that the objective is 
not to harmonise them, the development of an harmonised European form would be feasible 
only in  limited cases.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 6 odsek 1

Členské štáty zabezpečia, aby pre 
poskytovateľa služieb existovala najneskôr 
do 31. decembra 2008 možnosť dokončiť 
všetky postupy a formality na kontaktnom 
mieste nazývanom „jednotné kontaktné 

Členské štáty zabezpečia, aby pre 
poskytovateľa služieb existovala najneskôr 
do 31. decembra 2008 možnosť dokončiť 
všetky postupy a formality na kontaktnom 
mieste, buď v štáte pôvodu alebo členskom 
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miesto“: štáte, v ktorom sa poskytuje služba, podľa 
voľby poskytovateľa služby, nazývanom 
„jednotné kontaktné miesto“:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 6 odsek 1a (nový)

Vytvorenie jednotných kontaktných miest v 
členských štátoch neovplyvní rozdelenie 
povinností v členských štátoch.

Justification

The Directive does not encroached on the competences of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 7 bod 1 bod (a)

(a) požiadavky uplatniteľné voči 
poskytovateľom so sídlom na ich území, 
obzvlášť tie požiadavky, týkajúce sa  
postupov a formalít, ktoré treba doplniť za 
účelom prístupu a vykonávania činnosti 
služieb;

(a) požiadavky uplatniteľné voči 
poskytovateľom so sídlom na ich území, 
obzvlášť požiadavky týkajúce sa sociálneho, 
pracovného práva a odborových práv, 
záležitostí ochrany životného prostredia a 
ochrany spotrebiteľa  ako aj požiadavky , 
týkajúce sa  postupov a formalít, ktoré treba 
doplniť za účelom prístupu a vykonávania 
činnosti služieb;

Justification

The single points of contact should provide this information to ensure that service providers 
have access to the applicable collective agreements, social legislation, environmental rules 
and consumer protection systems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 8 odsek 2

2. Odsek 1 by sa nemal uplatniť na kontrolu 
prevádzky, kde je služba poskytovaná alebo 
vybavenia používaného poskytovateľom 
alebo lekárskej prehliadky na zistenie 
schopností poskytovateľa..

2. Odsek 1 by sa nemal uplatniť na kontrolu 
prevádzky, kde je služba poskytovaná alebo 
vybavenia používaného poskytovateľom 
alebo lekárskej prehliadky na zistenie 
schopností poskytovateľa, ale členské štáty 
by mali zabezpečiť, že akékoľvek takéto 
postupy kontroly a osvedčenia sú 
jednoduché, nekomplikované a 
nediskriminačné.
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Justification
Inspection and certification procedures should not be burdensome for the service provider 
and should not be used as a means of discriminating against service providers from another 
Member State.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 9 odsek 1 bod (a)

(a) schvaľovací systém nediskriminuje 
predmetného poskytovateľa;

(a) schvaľovací systém nediskriminuje 
predmetného poskytovateľa v porovnaní
s domácimi poskytovateľmi. Príslušné 
schvaľovacie systémy z krajiny pôvodu 
poskytovateľa služieb sú akceptované.

Justification

It should be made clearer that the aim is to create a level playing field for domestic and 
foreign service providers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 10 odsek 5

5. Schválenie sa povolí čo najskôr po tom, 
ako sa v primeranej previerke zistí splnenie 
podmienok schválenia.

5. Schválenie sa povolí čo najskôr po tom, 
ako sa v primeranej previerke zistí splnenie 
podmienok schválenia a môže ho odvolať 
len orgán, ktorý ho povolil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 16 odsek 1 pododsek 2

Odsek 1 pokrýva ustanovenia 
vnútroštátneho práva súvisiace s prístupom 
k a výkonom služobnej činnosti, najmä 
požiadavky upravujúce správanie 
poskytovateľa, kvalitu a obsah služby, 
zmluvy o reklame a zodpovednosť 
poskytovateľa. 

Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú na 
povolenie k prístupu a výkonu služobnej 
činnosti. Služobné činnosti poskytované v 
cieľovej krajine budú aj naďalej 
upravovať nariadenia a dozor cieľovej 
krajiny v súvislosti s otázkami verejného 
zdravia, bezpečnosti a osobnej bezpečnosti, 
ak sú primerané.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 16 odsek 3 úvodná časť

3. Členské štáty neumožnia prístup ani 
vykonávanie činnosti služby na ich území, 
ktorá sa zhoduje s diskriminačnými 
požiadavkami, ktoré sú založené priamo 
alebo nepriamo na národnosti alebo mieste 
registrovaného sídla.

3. Členské štáty nesmú, z dôvodov 
spadajúcich do koordinovanej oblasti, 
obmedzovať slobodu poskytovania služieb 
v prípade poskytovateľa so sídlom v inom 
členskom štáte, obzvlášť udeľovaním
ktorýchkoľvek z nasledovných 

požiadaviek:

Členské štáty nesmú, z dôvodov spadajúcich 
do koordinovanej oblasti, obmedzovať 
slobodu poskytovania služieb v prípade 
poskytovateľa so sídlom v inom členskom 
štáte.

Nasledovné požiadavky budú preto 
zakázané:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 16a (nový)

Článok 16a
Uplatnenie smernice o službách v dvoch 

etapách

(1) Okrem ustanovení uvedených v 
nasledovných článkoch, vstúpi zásada 
krajiny pôvodu do platnosti v dvoch 
etapách. 
(2) Pri službách týkajúcich sa nových a 
neregulovaných zamestnaní sa uplatní 
článok 45 tejto smernice.
(3) Pri službách, ktoré podliehajú prísnejšej 
regulácii v členských štátoch, napríklad z 
dôvodu požadovania dlhších období 
školenia alebo špecifických skúšok alebo 
certifikátov od národných poskytovateľov 
na oprávnenie alebo poskytovanie 
relevantnej činnosti služby, môže Rada 
najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice rozhodnúť o zavedení dvoch 
prechodných období piatich rokov (skupina 
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A) a desiatich rokov (skupina B), v ktorých 
sa smernica musí uplatniť aj na tieto 
služobné činnosti .
(4) Rada rozdelí skupiny uvedené v odseku 
3 do dvoch skupín (A a B) Pri služobných 
činnostiach v skupine A (slabo regulované 
zamestnania) neprekročí prechodné 
obdobie 5 rokov a pri služobných 
činnostiach v skupine B neprekročí desať 
rokov po konečnom termíne ustanovenom v 
článku 45.
Ak Rada nedokáže upresniť skupiny 
uvedené v článkoch 3 a 4 pred dňom 
uvedeným v článku 45, neuplatnia sa 
žiadne prechodné obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 17 odseky 2 až 4

(2) služby distribúcie elektriny v zmysle 
bodu (5) Článku 2 Smernice č. 2003/54/ES 
Európskeho parlamentu a Rady;

(2). služby prenosu, distribúcie a dodávok 
elektriny v zmysle bodu (5) Článku 2 
Smernice č. 2003/54/ES Európskeho 
parlamentu a Rady;

(3) služby distribúcie plynu v zmysle 
bodu(5) Článku 2 Smernice č. 2003/55/ES 
Európskeho parlamentu a Rady;

(3). služby prenosu, distribúcie a dodávok 
plynu v zmysle bodu (5) Článku 2 Smernice 
č. 2003/55/ES Európskeho parlamentu 
a Rady;

(3) služby distribúcie vody; (4). služby distribúcie, dodávok a úpravy 
vody;

Odôvodnenie

Amendments clarifying the sectors exempt from the country of origin principle.

In the proposal the derogation from the country of origin principle only concerns the 
distribution of gas. There is no objective justification to such a limited derogation : Directive 
2003/55/EC which applies to all gas activity in the EU, encompasses indeed the transmission, 
distribution, supply and storage of natural gas according to its Article 1. Consequently, it is 
appropriate to extend the initial derogation to the above-mentioned gas activities in order to 
treat them on an equal basis and thus to avoid to having two different legal regimes for 
unjustified reasons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 17 bod (6a) (nový)

(6a) regulované profesie pri vykonávaní 
poslania ich úradnej moci alebo v ich 
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podporných zákonoch podliehajúcich 
úradnej moci;

Odôvodnenie

It must be specified that the general derogation from the country of origin principle applies to 
regulated professions in the exercise of their official authority mission, and also to all the acts 
intrinsic to that mission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 18 odsek 1 bod (b)

(b) činnosti súvisiace s hazardnými hrami,, 
ktoré zahŕňajú uzatváranie stávok 
s finančnou hodnotou v hazardných hrách, 
vrátane lotérií a stávkových transakcií;

vypúšťa sa

Justification
There are no grounds for excluding gambling activities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 23 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, že oprávnenie 
na náklady, predpokladané systémom 
sociálneho zabezpečenia  na nemocničnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte nebude odmietnuté, ak patrí sporné 
ošetrenie medzi výhody poskytované 
legislatívou členského štátu patriaceho do 
systému a keď takéto ošetrenie nemôže byť 
poskytnuté pacientovi v určitej časovej  
lehote, ktorá je prijateľná z lekárskeho 
hľadiska a z hľadiska súčasného 
zdravotného stavu pacienta a 
pravdepodobného vývoja choroby.

2. Oprávnenie na uplatnenie nemocničnej 
starostlivosti bude udelené v súlade 
s článkom 22 Smernice (EHS) č. 1408/71 
a článkom 20 Smernice (ES) č. 883/2004.
Nemocničná starostlivosť zahŕňa každé 
lekárske ošetrenie poskytnuté v nemocnici 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, pričom názov, organizácia 
a financovanie daného zariadenia sú 
nepodstatné na účel klasifikovania takejto 
starostlivosti ako nemocničnej 
starostlivosti.

Justification
This Amendment makes it clear that the criteria applied in the country of origin apply to 
assumption of the cost of hospital treatment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 24 odsek 1 pododsek 2

Ak však členský štát vyslania nemusí 
vystaviť poskytovateľa alebo vyslaného 
pracovníka ktorejkoľvek z týchto povinností, 

Ak však členský štát vyslania nemusí 
vystaviť poskytovateľa alebo vyslaného 
pracovníka ktorýmkoľvek povinnostiam,
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pokiaľ ide o záležitosti uvedené v bode 5 
článku 17:

ktoré presahujú požiadavky smernice č. 
96/71/ES.

(a) získanie súhlasu alebo registrácie od 
jeho vlastných príslušných orgánov, alebo 
splnenie akýchkoľvek iných rovnocenných 
požiadaviek;
(b) poskytnutie vyhlásenia iného než 
vyhlásenia súvisiaceho s aktivitou 
uvedenou v prílohe smernice č. 96/71/ES, 
ktoré môže byť zachovávané do 31. 
decembra 2008;
(c) zastúpenie na svojom území;
(d) držanie a uchovávanie pracovné 
dokumenty na svojom území alebo v súlade 
s podmienkami platnými na jeho území.

Odôvodnenie
Directive 96/71/EC has proved satisfactory in practice and should hence continue to apply.
Further, in order not to mix the reference to the existing provisions with new obligations for 
holding and providing documentation, it is more relevant to specify the documents to be held 
and the conditions under which they must be provided under Paragraph 2 of this Article.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 24 odsek 2 pododsek 1

2. Za okolností uvedených v odseku 1, 
členský štát pôvodu zabezpečí, že 
poskytovateľ prijme všetky opatrenia 
potrebné na to, aby dokázal oznámiť 
nasledovné informácie, a to svojim 
príslušným orgánom a orgánom členského 
štátu vyslania, a to v lehote dvoch rokov od 
konca vyslania:

2. Poskytovateľ predloží dôkaz svojej 
totožnosti a kópie licencií potrebných na 
poskytovanie predmetnej služby vydaných 
kompetentnými orgánmi krajiny pôvodu.
Tieto dokumenty musia byť vždy 
predkladané počas poskytovania služby.
Poskytovateľ predloží tieto dokumenty 
príslušnému orgánu hosťujúcej krajiny na 
požiadanie. Členský štát pôvodu zabezpečí, 
že poskytovateľ prijme všetky opatrenia 
potrebné na to, aby dokázal oznámiť 
nasledovné informácie, a to svojim 
kompetentným orgánom a orgánom 
členského štátu vyslania, a to v lehote dvoch 
rokov od konca vyslania:

(a) totožnosť vyslaného pracovníka; (a) totožnosť vyslaného pracovníka;
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(b) charakter úloh, ktoré sú mu pridelené, (b) charakter úloh, ktoré sú mu pridelené,
(c) kontaktné údaje príjemcu, (c) kontaktné údaje príjemcu,

(d) miesto vyslania, (d) miesto vyslania,
(e) dátumy začiatku a konca vyslania, (e) predpokladané dátumy začiatku a konca 

vyslania,
(f) podmienky pracovného pomeru 
a pracovné podmienky uplatnené na 
vyslaného pracovníka;

(f) podmienky pracovného pomeru 
a pracovné podmienky uplatnené na 
vyslaného pracovníka;

Justification

If requested by the competent authority of the host country, the provider should be able to 
present the minimum documentation, namely proof of identity and the relevant licenses if any.
The other documentation mentioned should be exchanged electronically (e.g. by IDA or other 
eGovernment services) between national administrations upon request, and it should 
therefore not be compulsory for the provider to carry this at all times.

The end date may not be known or may be indefinite at start of posting.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 25 odsek 2

2. Odsek 1 nie je záväzný voči možnosti 
členského štátu požadovať krátkodobé víza 
pre príslušníkov tretej krajiny, ktorí 
nespadajú do režimu vzájomného uznania, 
ktorý zabezpečuje Článok 21 dohovoru 
uplatňujúceho Schengenskú dohodu.

2. Odsek 1 nie je záväzný voči možnosti 
členského štátu požadovať krátkodobé víza 
pre príslušníkov tretej krajiny, ktorí 
nespadajú do režimu vzájomného uznania, 
ktorý zabezpečuje Článok 21 dohovoru 
uplatňujúceho Schengenskú dohodu, ale toto 
by nemalo byť bezdôvodne odoprené 
zamestnancom podnikov so sídlom inde 
v EÚ.

Odôvodnenie
It is costly and time consuming for a company which wants to bring in people from outside 
the EU to obtain separate work visas and residence permits for each country to which they 
are posting the worker.  It is important, therefore, that third country nationals should not be 
faced with unreasonable restrictions when posted to or from a country which is not party to 
the Schengen Agreement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 26 odsek 1 bod (e)

(e) v prípade regulovaných profesií, 
akákoľvek profesionálna organizácia alebo 

(e) v prípade regulovaných profesií, 
akákoľvek profesionálna organizácia alebo 
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podobná inštitúcia, v ktorej je poskytovateľ 
registrovaný, profesionálny titul a členský 
štát v ktorom mu titul bol udelený;

podobná inštitúcia, v ktorej je poskytovateľ 
registrovaný, registračné číslo, 
profesionálny titul a členský štát v ktorom 
mu titul bol udelený;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 26 odsek 1 bod (g a) (nový)

(ga) v prípadoch, keď má byť vydané 
zákonné poistenie profesionálnej 
zodpovednosti alebo poskytnutá iná záruka, 
informácie uvedené v článku 27 ods. 1 
a najmä údaje poisťovateľa alebo ručiteľa, 
profesné a územné pokrytie poistky a dôkaz 
doterajších poplatkov vyplatených 
poisťovateľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 26 odsek 4a (nový)

4a. Na zabezpečenie efektívneho dohľadu 
a efektívnej ochrany spotrebiteľa by 
členské štáty  mali tiež používať vládne 
opatrenia v elektronickej podobe, ako ich 
navrhla Komisia.

Registrácia všetkých cezhraničných 
poskytovateľov by mala byť vykonávaná 
pomocou štandardného formulára 
navrhnutého Komisiou a platného v rámci 
Spoločenstva.

Justification
Administrative cooperation between Member State should be improved in order to enhance 
supervision of service providers. At the same time, the formalities should be as simple and up-
to-date as possible in order to cut down bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 27 odsek 5

5. Na účely uplatňovania odseku 1, môže
Komisia, v súlade s postupom uvedeným 
v Článku 42 ods. 2, vytvoriť zoznam služieb, 
ktoré vykazujú charakteristiky uvedené 
v odseku 1 a vytvoriť spoločné kritériá na 
definovanie, čo je primerané pre charakter 

5. Na účely uplatňovania odseku 1, Komisia
vytvorí, v súlade s postupom uvedeným
v Článku 42 ods. 2, zoznam služieb, ktoré 
vykazujú charakteristiky uvedené v odseku 1 
a vytvorí spoločné kritériá na definovanie,
čo je primerané pre charakter a rozsah 
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a rozsah nebezpečenstva, na účel poistenia 
alebo záruk uvedených v tom odseku.

nebezpečenstva, na účel poistenia alebo 
záruk uvedených v tom odseku

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 35 odsek 3 pododsek 2

Po oboznámení sa s akýmkoľvek 
nezákonným správaním poskytovateľa alebo 
určitými skutkami, ktoré pravdepodobne 
môžu spôsobiť vážne škody v členskom 
štáte, členské štáty informujú členský štát 
pôvodu  v rámci najkratšej možnej časovej 
lehoty.

Po oboznámení sa s akýmkoľvek 
nezákonným správaním poskytovateľa alebo 
určitými skutkami, ktoré pravdepodobne 
môžu spôsobiť vážne škody v členskom 
štáte, členské štáty informujú členský štát 
pôvodu a členský štát vyslania v rámci 
najkratšej možnej časovej lehoty.

Justification
Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 36 odsek 2 pododsek 1

2. Na žiadosť členského štátu pôvodu, 
vykonajú zodpovedné orgány uvedené 
v odseku 1 všetky kontroly, inšpekcie 
a šetrenia potrebné na zabezpečenie 
efektívneho dohľadu členským štátom 
pôvodu. Pri vykonávaní tohto, budú 
kompetentné orgány konať v rozsahu, ktorý 
im dovoľujú právomoci im zverené v ich 
členskom štáte.

2. Zodpovedné orgány uvedené v odseku 1 
vykonajú, na žiadosť členského štátu 
pôvodu, všetky kontroly, inšpekcie 
a šetrenia potrebné na zabezpečenie 
efektívneho dohľadu. Pri vykonávaní tohto, 
budú kompetentné orgány konať v rozsahu, 
ktorý im dovoľujú právomoci zverené 
porovnateľným orgánom v členskom štáte 
pôvodu.

Justification
Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 37 odsek 2

2. Členský štát uvedený v odseku 1 požiada 
členský štát pôvodu, aby vykonal opatrenia 
ohľadom poskytovateľa služieb, na 
poskytnutie všetkých relevantných 
informácií o predmetnej službe 
a okolnostiach prípadu.
Členský štát pôvodu  v rámci čo najkratšej 
možnej časovej lehoty overí, či poskytovateľ 

2. Členský štát uvedený v odseku 1 požiada 
členský štát pôvodu o okamžité stanovisko a 
poskytnutie všetkých relevantných 
informácií o predmetnej službe 
a okolnostiach prípadu.
Členský štát pôvodu  v rámci čo najkratšej 
možnej časovej lehoty overí, či poskytovateľ 
pôsobí zákonne a overí fakty obsiahnuté 
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pôsobí zákonne a overí fakty obsiahnuté 
v žiadosti. Informuje žiadajúci členský štát 
v rámci čo najkratšej možnej časovej lehoty 
o opatreniach, ktoré vykonal alebo 
naplánoval alebo v opačnom prípade, 
o príčinách, prečo nevykonal žiadne 
opatrenia.

v žiadosti. Informuje žiadajúci členský štát 
v rámci čo najkratšej možnej časovej lehoty 
o opatreniach, ktoré by v takom prípade boli 
vykonané alebo plánované v členskom štáte 
pôvodu alebo v opačnom prípade, 
o príčinách, prečo by žiadne opatrenia 
nevykonal.

Or. de

Odôvodnenie
Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.
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