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I. ÚVOD

1. Komise přijala svůj původní návrh1 dne 13. ledna 2004 s cílem vytvořit právní rámec, 

který by odstranil překážky svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného 

pohybu služeb mezi členskými státy tím, že poskytovatelům i příjemcům služeb poskytne 

právní jistotu nutnou pro výkon těchto dvou základních svobod zakotvených ve Smlouv

ě. Návrh byl během jednotlivých předsednictví přezkoumán a důkladně projednán v Radě

a jejích přípravných orgánech.

2. Výbor regionů zaujal své stanovisko dne 30. září 20042.

3. Evropský hospodářský a sociální výbor zaujal své stanovisko dne 10. února 20053.

4. Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 16. února 2006.

5. Komise přijala svůj pozměněný návrh dne 4. dubna 2006. Pozměněný návrh vychází do 

značné míry ze stanoviska Parlamentu a z jednání vedených v Radě.

6. Dne 29. května 2006 Rada ve složení pro konkurenceschopnost dosáhla politické

dohody o kompromisním znění s cílem přijmout svůj společný postoj, přičemž Belgie a 

Litva se zdržely hlasování.

7. Rada přijala svůj společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne 24.

července 2006.
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II. CÍLE

Cíle návrhu této směrnice jsou:

- zlepšit základ pro hospodářský růst a zaměstnanost v EU,

- dosáhnout skutečného vnitřního trhu služeb odstraněním právních a správních překážek 

rozvoje a výkonu činnosti poskytování služeb,

- posílit práva příjemců služeb,

- zavést právně závazné povinnosti účinné správní spolupráce mezi členskými státy.

III. SPOLEČNÝ POSTOJ

Společný postoj přijatý Radou odráží do značné míry stanovisko Evropského parlamentu při 

prvním čtení. Většina změn Parlamentu již byla zahrnuta do pozměněného návrhu Komise, jeho

ž klíčové prvky byly začleněny do společného postoje. Podstatný počet změn Parlamentu byl 

proto ve společném postoji zcela nebo částečně zohledněn. Společný postoj rovněž obsahuje n

ěkterá nová ustanovení, o nichž se Rada domnívá, že jsou nezbytné pro zajištění účinného 

provádění směrnice a k řádnému fungování vnitřního trhu.

Všechny úpravy pozměněného návrhu Komise navržené ve společném postoji Rady byly 

Komisí přijaty.
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Analýza společného postoje

Obecná ustanovení (články 1 až 4)

Zvláštní oblasti práva (článek 1)

Pokud jde o předmět směrnice a jeho vztah ke zvláštním oblastem práva (základní práva, 

pracovní právo, trestní právo, ochrana nebo podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 

plurality sdělovacích prostředků), společný postoj v široké míře odráží změny Parlamentu 

(7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, příslušná část 72). Byl doplněn nový 10. bod odůvodnění

objasňující řadu předpisů obecné povahy, které jsou nezávislé na přístupu k činnosti 

poskytování služeb nebo na jejím výkonu. Cílem mnohých menších formulačních změn v článku 

1 je jasnější a jednoznačnější vyjádření jeho obsahu.

Oblast působnosti (článek 2)

Rada ve svém společném postoji sjednotila a dále upřesnila oblast působnosti směrnice se z

řetelem na značnou míru změn přijatých Parlamentem při prvním čtení. Přesněji vyjádřeno, 

společný postoj odráží obsah změn přijatých Parlamentem (zejména změny 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 

232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 a příslušné části zm

ěn 72 a 289).

V čl. 2 odst. 2 písm. a) přispívá vložení slov „nevýdělečné povahy“ k vyjasnění pojmu „služby 

obecného zájmu“, který členské státy neužívají vždy jednotným způsobem. Další p

řeformulování čl. 2 odst. 2 písm. c), f) a i) slouží k objasnění a reaguje na různé obavy vyjád

řené členskými státy.
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Pokud jde o vyloučení příslušných sociálních služeb, odkazuje čl. 2 odst. 2 písm. j) společného 

postoje na sociální služby v oblasti sociálního bydlení, péče o děti a podpory rodin a osob, 

které se trvale nebo dočasně nacházejí ve stavu nouze, poskytované státem, státem pověřenými 

poskytovateli nebo státem uznávanými charitativními organizacemi. Rada rovněž přidala novou 

větu do 28. bodu odůvodnění , která zdůrazňuje, že daná směrnice by neměla ovlivnit zásadu 

univerzální služby v rámci sociálních služeb členských států.

Rada nemůže přijmout změnu 75, neboť 20. bod odůvodnění již obsahuje příslušné vysvětlení

telekomunikačních služeb. Změna 77 ohledně vynětí právních služeb nebyla přijata, neboť

článek 3 již pro případ rozporu ustanovení směrnice o službách s ustanoveními jiných nástrojů

Společenství, které upravují zvláštní aspekty činnosti poskytování služeb, stanoví, že tyto jiné

nástroje mají přednost.

Souvislost směrnice s ostatními právními předpisy Společenství (článek 3)

Společný postoj sleduje přístup změn Parlamentu 21, 83, 219, 307 s výhradou menšího p

řeformulování, aby bylo jasně uvedeno, že v případě rozporu s jinými příslušnými nástroji 

Společenství budou mít přednost příslušná ustanovení těchto nástrojů. Čl. 3 odst. 1 zahrnuje 

orientační seznam těchto nástrojů Společenství. Společný postoj v čl. 3 odst. 2 rovněž zdůraz

ňuje, že tato směrnice se netýká mezinárodního práva soukromého, a zejména pravidel zaru

čujících, že spotřebitelé v zásadě požívají ochrany, kterou jim poskytují právní předpisy 

v oblasti ochrany spotřebitele platné v jejich členských státech.

Definice (článek 4)

Společný postoj odráží změny 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94 a 97-98 s výhradou menšího p

řeformulování, 39, 84, 88 až 90, 95 a 308 v zásadě, avšak přepracované tak, aby znění

odpovídalo stávajícím právním předpisům Společenství nebo oblasti působnosti směrnice.
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Kromě toho společný postoj doplnil 37. a 40. bod odůvodnění a vložil nový 38. bod odůvodn

ění. Rada nepřevzala změny 4, 85 a 86 týkající se definice „služby“ a „povinností veřejné služby

“. Změna 96 týkající se definice „pracovníka“ se považuje za nadbytečnou ve vztahu k nově

definované oblasti působnosti, a není proto do společného postoje zahrnuta. Změna 92 ohledně

pojmu „příslušné orgány“ a změna 87 týkající se pojmu „poskytovatele“ nebyla převzata z d

ůvodu slučitelnosti s ostatními právními předpisy Společenství. Společný postoj konečně

nezahrnuje změnu 22 o vypuštění seznamu služeb upravených směrnicí a obsažených v 33. bod

ě odůvodnění, který zůstává s menšími formulačními úpravami zachován s cílem zohlednit zm

ěněnou oblast působnosti.

Správní zjednodušení (články 5 až 8)

Společný postoj v široké míře odráží příslušné změny Evropského parlamentu (27, 29-30, 31, 

32, 33, 99, příslušné části změn 100, 104, 105-106 a 108-111, 309). V čl. 6 odst. 1 se Rada 

použitím vazby „prostřednictvím“ namísto „na“ snaží vyjasnit, že úloha jednotných kontaktních 

míst se může omezovat na jednání v postavení zprostředkovatele mezi poskytovateli služeb a p

říslušnými orgány.

Společný postoj stanoví, že vytvoření evropských formulářů se uskuteční postupem 

projednávání ve výborech, a doplňuje nový 45. bod odůvodnění naznačující řadu úvah, ke 

kterým by členské státy mohly přihlédnout při přezkoumání potřeby zjednodušit postupy a 

formality.

Rada nemohla přijmout určité změny, které podle jejího názoru nebyly v souladu s přístupem 

Rady, například změnu 102, neboť formální registrace u jednotných kontaktních míst by p

ředstavovala zbytečnou administrativní zátěž, nebo změnu 103, protože evropské jednotné

kontaktní místo by představovalo zbytečnou správní strukturu a bylo by v rozporu se zásadou 

subsidiarity.
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Změna 310 nebyla převzata, neboť odkaz na kontrolu souladu se směrnicí 96/71/ES, která není

dotčena tímto návrhem, se nepovažuje za vhodný.

Společný postoj nezahrnuje změnu 107, protože by se tak odstranila povinnost poskytovat 

informace elektronickými prostředky, jež jsou podstatným nástrojem správního zjednodušení, 

změnu 111, kromě revidovaného časového plánu, nebo změnu 32, protože elektronické

postupy jsou zásadním opatřením správního zjednodušení a mohou být také použity pro p

ůvodní dokumentaci, jelikož doklad pravosti lze poskytnout pomocí elektronických prostředk

ů.

Svoboda usazování pro poskytovatele služeb (články 9 až 15)

Společný postoj odráží změny 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 a 117, 118-122, 

124-127, 128 a 129, část změn 30 a 130, 131-133 a 136-137, 138, 140, 141, 142 a 143, 

144-145, 146, 147-149, 150 a 242. Z důvodu jasnosti se v některých případech považovalo za 

nezbytné provést menší formulační změny a Rada je toho názoru, že podstata změn 

Evropského parlamentu není dotčena.

V čl. 14 odst. 6 se doplňuje, že zákaz konzultace konkurenčních hospodářských subjektů se 

netýká konzultace veřejnosti jako celku, a v čl. 14 odst. 7 se doplňuje, že členský stát může po

žadovat buď pojištění nebo finanční záruky, ačkoli v daném členském státě žádná taková

povinnost pro poskytovatele služeb neexistuje.

Společný postoj nepřijímá změny 134 a 28, neboť zásada tichého povolení (v případě

neposkytnutí odpovědi ze strany orgánů) je klíčem k usnadnění svobody usazování, ani změnu 

135, neboť by vedla k dodatečnému zatížení žadatelů a znesnadnila soudní přezkoumání. Spole

čný postoj zavádí některé změny v odstavcích 3 a 4 článku 13 a v 63. bodě odůvodnění ohledn

ě tichého povolení, a to zejména tím, že umožňuje členským státům 
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žádat o prodloužení lhůty pro povolovací postup v případech odůvodněných složitostí případu 

a za předpokladu, že žadatel bude o prodloužení lhůty a o jeho důvodech řádně informován.

Cílem je transparentnost povolovacích režimů a jejich přístupnost hospodářským subjektům, 

aniž by vnitrostátní správní orgány byly zbaveny určitého prostoru pro posouzení. 63. bod od

ůvodnění obsahuje dodatek vysvětlující, že možnost, aby členské státy mohly přijmout jiná opat

ření pro povolovací postupy, které jsou opodstatněné naléhavými důvody převažujícího ve

řejného zájmu, může zahrnovat pravidla stanovující, že v případě neposkytnutí odpovědi v ur

čité lhůtě se žádost považuje za zamítnutou a že toto tiché zamítnutí je napadnutelné u soudů.

Společný postoj zavádí některé změny v čl. 15 odst. 4 ohledně provádění procesu hodnocení

v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž cílem je vyjasnit, že stanovený

mechanismus hodnocení by neměl bránit plnění úkolů svěřených službám obecného hospodá

řského zájmu, a reagovat na obavy Evropského parlamentu, který dal přednost úplnému vylou

čení služeb obecného hospodářského zájmu z procesu hodnocení. Společný postoj obsahuje zn

ění čl.15 odst. 6 a 7, jehož cílem je snížit zátěž členských států vyplývající z povinností

stanovených v tomto článku a reagovat na obavy Evropského parlamentu, který chtěl jít ještě

dále a vypustit oznamovací povinnost. Společný postoj zejména vypouští z odstavce 6 větu „a 

pokud nebude potřebný z důvodu nových okolností“. V odstavci 7 společný postoj z důvodů

právní jistoty doplňuje větu vysvětlující, že oznámení v souladu se směrnicí 98/34/ES rovněž

splní oznamovací povinnost podle této směrnice.

Rada nepřevzala změny 116 a 209, neboť povinnost vyhodnotit povolovací režimy a podat 

o nich zprávu je podstatným opatřením pro usnadnění přístupu k činnosti poskytování služeb 

a jejího výkonu. Společný postoj však upřesňuje v novém 58. bodě odůvodnění, že povinnost 

podávat zprávy se týká pouze existence povolovacích režimů a nikoli kritérií a podmínek pro 

udělení povolení. Rada nemůže přijmout změnu 114, o níž se domnívá, že by snížila 

srozumitelnost znění.
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Změna 120 navrhuje nový 61. bod odůvodnění, který byl zahrnut do společného postoje 

s cílem upřesnit, že požadavek na vyloučení duplicity nebrání členským státům v uplatňování

vlastních podmínek, nýbrž od nich pouze požaduje, aby přihlédly k rovnocenným podmínkám, 

které již poskytovatel v jiném členském státě splnil. Společný postoj kromě toho odráží

podstatu změny 121, avšak s odlišným zněním. Společný postoj však nezahrnuje změnu 122, 

protože pokud by rozhodnutí udělit povolení byla vyňata z povinnosti uvádět odůvodnění, 

stalo by se soudní přezkoumání správních rozhodnutí, zejména pro třetí strany, méně účinným 

či dokonce prakticky nemožným. Podobně společný postoj nepřejímá změnu 151, neboť vypušt

ění oznamovací povinnosti by se mohlo vážně dotknout procesu hodnocení.

Volný pohyb služeb a související odchylky (články 16 až 18)

Pokud jde o volný pohyb služeb (článek 16), společný postoj plně odráží změny Evropského 

parlamentu (45 až 47, 152 a 293/rev4). Doplňuje se nový 82. bod odůvodnění, aby se vyjasnilo 

uplatňování předpisů členských států ohledně podmínek zaměstnávání. Pokud jde o další

odchylky od volného pohybu služeb (článek 17), společný postoj přebírá změny Parlamentu 

(53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 a 175, 400, 404) s menší

úpravou v odstavci 12 týkající se přepravy odpadů. Článek 18 původního návrhu o p

řechodných odchylkách byl vypuštěn v souladu s příslušnou změnou Parlamentu.

Změny 164, 167 a 168 se nepovažují za podstatné s ohledem na změny v článku 16. Rada nep

řevzala změnu 176, neboť individuální odchylky týkající se výkonu zdravotnické profese, ve

řejného zdraví a veřejného pořádku jsou nadbytečné v důsledku vyloučení zdravotnických slu

žeb z oblasti působnosti a nového znění článku 16.
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Práva příjemců služeb (články 19 až 21)

Pokud jde o práva příjemců služeb, společný postoj v široké míře odráží odpovídající změny 

Parlamentu (178, 180, 247, 55 částečně) s menšími úpravami nebo doplňky.

Rada však nemůže přijmout doplnění slova „pouze“ (změna 177) v doložce o zákazu 

diskriminace stanovené v článku 20, neboť by to mohlo být vykládáno jako povolení

diskriminace na základě jiných důvodů. Změna 179, kterou se stanoví nový článek 22a, nemůže 

být převzata, neboť kapitola o správním zjednodušení obsahuje dostatečně podrobné údaje 

týkající se úlohy jednotných kontaktních míst. Pokud jde o úhradu nákladů na zdravotní péči 

poskytnutou v jiném členském státě (článek 23 původního návrhu), společný postoj přebírá zm

ěny 56 až 62 a 180/247, vypouštějící článek 23 a příslušné body odůvodnění.

Pokud jde o ustanovení týkající se vysílání pracovníků a vysílání státních příslušníků třetích 

zemí (články 24 a 25 původního návrhu), společný postoj sleduje přístup Parlamentu (změny 

181, 182/248, 63-64, 183/249 a 65-66) a vypouští články 24 a 25 původního návrhu.

Kvalita služeb (články 22 až 27)

Pokud jde o ustanovení o kvalitě služeb, společný postoj v široké míře odráží přístup 

Parlamentu (změny 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196). Z důvodu jasnosti článek 22 p

řeskupuje všechny požadavky na informace, uvedené v jiných částech směrnice. Článek 23 

společného postoje potvrzuje, že pojištění profesní odpovědnosti není povinné. Postup v případ

ě selhání pojistného trhu není zahrnut, neboť se stal se zbytečným poté, co pojištění profesní

odpovědnosti už není povinné.
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Společný postoj nezahrnuje změny 184 a 186, neboť by znamenaly zbytečnou zátěž pro 

poskytovatele služeb. Nebyla převzata ani změna 191, neboť příslušné informace 

o poprodejních zárukách musí příjemcům poskytnout poskytovatelé služeb. Změna 192 nemů

že být přijata, neboť vazba na ostatní právní předpisy Společenství o poprodejních zárukách 

musí být výslovně zmíněna. Společný postoj nepřijímá změny 193 a 210, neboť Rada je toho 

názoru, že povinnost vyhodnotit omezení víceoborových činností a podat o nich zprávu je 

podstatným opatřením pro usnadnění přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu.

Správní spolupráce (články 28 až 36)

Společný postoj odráží plně nebo v podstatě odpovídající změny Evropského parlamentu 

(zejména změny 68-69, 197-198, 200-203), avšak s některými úpravami, které byly nutné z d

ůvodu nového uspořádání kapitoly o volném pohybu služeb.

Konvergenční program a závěrečná ustanovení (články 37 až 46)

Společný postoj zahrnuje, s menšími formulačními úpravami, změny Parlamentu (zejména zm

ěny 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Doplňuje se nový 114. bod odůvodnění

popisující cíl kodexů chování.

Důležitým prvkem, který společný postoj zavádí v čl. 39 odst. 5, je proces, při kterém členské

státy předloží Komisi zprávu o vnitrostátních požadavcích, jejichž uplatnění by mohlo spadat 

pod čl. 16 odst. 1 třetí pododstavec a čl. 16 odst. 3. Komise tyto požadavky sdělí ostatním 

členským státům a poskytne analýzy a směry pro jejich uplatnění v souvislosti se směrnicí.

Rada se domnívá, že toto ustanovení, jež je klíčovým prvkem celkové vyváženosti 

dohodnutého znění, vytváří účinný systém sledování vnitrostátních právních předpisů, které
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by mohly představovat překážku volného pohybu služeb. Přestože by za určitých okolností

mohla tato povinnost znamenat počáteční zatížení pro vnitrostátní správní orgány, 

minimalizovala by nicméně administrativní zátěž a výdaje poskytovatelů služeb a tím, že by 

napomáhala členským státům identifikovat stávající překážky, by usnadnila provádění dané sm

ěrnice.

V článku 40 společný postoj zavádí regulativní výbor. Společný postoj zavádí nový článek 43 o 

ochraně osobních údajů. V čl. 44 odst. 1 společný postoj přebírá změnu Parlamentu a prodlu

žuje dobu provádění na 3 roky. Společný postoj rovněž obsahuje nový bod odůvodnění, který

vybízí členské státy, aby vypracovaly tabulky dokládající srovnání mezi touto směrnicí a provád

ěcími opatřeními.

IV. ZÁVĚR

Rada se domnívá, že její společný postoj, který je výsledkem rozsáhlé přípravné práce a 

jednání od roku 2004 a který má plnou podporu Komise, je zcela v souladu s cíli navrhované

směrnice. Společný postoj tedy usiluje o vytvoření jasně definovaného právního rámce, který

by poskytovatelům i příjemcům služeb zvýšil právní jistotu i možnost využívat základních 

svobod zakotvených ve Smlouvě.

Rada vzala v úvahu stanovisko Parlamentu v prvním čtení a pozměněný návrh Komise. Bere 

na vědomí skutečnost, že došlo k významnému sblížení postojů mezi těmito třemi orgány, 

zejména pokud jde o zásadní ustanovení návrhu směrnice. Toto sblížení se dobře odráží ve 

společném postoji.

________________________


