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I. ÚVOD

1. Komisia prijala 13. januára 2004 pôvodný návrh1, ktorého cieľom bolo zabezpečiť

právny rámec na odstránenie prekážok, ktoré bránia plnému uplatňovaniu slobody usadiť

sa zo strany poskytovateľov služieb a voľnému pohybu služieb medzi členskými štátmi, a 

poskytnúť poskytovateľom aj príjemcom služieb právnu istotu, ktorú potrebujú, aby 

mohli využívať tieto dve základné slobody ustanovené zmluvou. Rada a jej prípravné

orgány počas za sebou nasledujúcich predsedníctiev tento návrh preskúmali a zoširoka 

prerokovali.

2. Výbor regiónov zaujal stanovisko 30. septembra 20042.

3. Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 10. februára 20053.

4. Európsky Parlament prijal stanovisko na prvom čítaní 16. februára 2006.

5. Komisia prijala zmenený a doplnený návrh 4. apríla 2006. Tento zmenený a doplnený

návrh vychádza vo veľkej miere zo stanoviska Parlamentu a z rokovaní Rady.

6. Rada (konkurencieschopnosť) 29. mája 2006 dosiahla politickú dohodu o 

kompromisnom znení s cieľom prijať spoločnú pozíciu, pričom Belgicko a Litva sa zdr

žali hlasovania.

7. Rada prijala spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 Zmluvy o ES 24. júla 2006
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II. CIELE

Ciele tohto návrhu smernice sú:

- zlepšenie základu pre hospodársky rast a zamestnanosť v EÚ,

- vytvorenie skutočného vnútorného trhu so službami prostredníctvom odstránenia 

právnych a administratívnych prekážok v rozvoji a výkone činností v oblasti služieb,

- posilnenie práv príjemcov služieb,

- ustanovenie právne záväzných povinností v prospech účinnej administratívnej spolupráce 

medzi členskými štátmi.

III. SPOLOČNÁ POZÍCIA

Spoločná pozícia, ktorú Rada prijala, do značnej miery zohľadňuje stanovisko Európskeho 

parlamentu na prvom čítaní. Väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu sa už

začlenila do zmeneného a doplneného návrhu Komisie, ktorého kľúčové prvky sa začlenili do 

spoločnej pozície. Podstatné množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu sa 

teda v spoločnej pozícii odrazilo úplne alebo sčasti. Spoločná pozícia obsahuje aj určitý počet 

nových ustanovení, ktoré Rada považuje za zásadné na zabezpečenie účinného vykonávania 

smernice a riadneho fungovania vnútorného trhu.

Všetky úpravy zmeneného a doplneného návrhu Komisie, ktoré urobila Rada vo svojej spolo

čnej pozícii, Komisia prijala.
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Analýza spoločnej pozície

Všeobecné ustanovenia (články 1-4)

Osobitné oblasti práva (článok 1)

Pokiaľ ide o predmet úpravy smernice a jej vzťah k osobitným oblastiam práva (základné

práva, pracovné právo, trestné právo, ochrana alebo podpora kultúrnej a jazykovej 

rôznorodosti a pluralita médií), spoločná pozícia vo veľkej miere zohľadňuje pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy Parlamentu (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, podstatná časť návrhu 72)  

Doplnilo sa nové odôvodnenie 10 na vysvetlenie viacerých pravidiel všeobecnej povahy, ktoré

nezávisia od prístupu k činnosti v oblasti služieb ani od jej výkonu. Cieľom mnohých drobných 

štylistických zmien v článku 1 je urobiť jeho obsah jasnejší a jednoznačnejší.

Rozsah pôsobnosti (článok 2)

Rada v spoločnej pozícii skonsolidovala a bližšie objasnila rozsah pôsobnosti smernice, pričom 

do veľkej miery zohľadnila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijal Parlament na prvom 

čítaní. Spoločná pozícia konkrétnejšie zohľadňuje obsah pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov Parlamentu (konkrétne pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 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 podstatných častí

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 72 a 289).

Doplnenie slova „nehospodárskeho“ v článku 2 ods. 2 písm. a) slúži na vysvetlenie pojmu „slu

žby všeobecného záujmu“, ktorý členské štáty nie vždy používajú jednotne. Cieľom ostatných 

zmenených formulácií článku 2 ods. 2 písm. c), f) a i) je vysvetliť a uspokojiť rôzne obavy 

vyjadrené zo strany členských štátov.
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Pokiaľ ide o vylúčenie sociálnych služieb, spoločná pozícia v článku 2 ods. 2 písm. j) odkazuje 

na sociálne služby, ktoré súvisia so sociálnym bývaním, starostlivosťou o deti, podporou rodín 

a osôb v trvalej alebo prechodnej núdzi, ktoré poskytuje štát, poskytovatelia poverení štátom 

alebo charitatívne organizácie uznané ako také štátom. Rada tiež doplnila novú vetu do 

odôvodnenia 28 a zdôraznila tak, že smernica by nemala mať vplyv na zásadu univerzálnej slu

žby v rámci sociálnych služieb členských štátov. 

Rada nemôže prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75, keďže odôvodnenie 20 už obsahuje 

príslušné vysvetlenie o telekomunikačných službách. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77 o vylú

čení právnych služieb sa nezohľadnil, pretože článok 3 už stanovuje, že v prípade rozporu 

medzi ustanoveniami smernice o službách a ustanovením iného nástroja Spoločenstva, ktorým 

sa riadia osobitné aspekty činnosti v oblasti služieb, má prednosť ustanovenie iného nástroja.

Vzťah k iným ustanoveniam práva Spoločenstva (článok 3)

Spoločná pozícia sleduje prístup pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu 21, 83, 

219, 307 s výhradou drobného preformulovania s cieľom jasne uviesť, že v prípade rozporu 

s inými príslušnými nástrojmi Spoločenstva majú prednosť ustanovenia týchto iných nástrojov. 

Článok 3 ods. 1 obsahuje orientačný zoznam takýchto nástrojov Spoločenstva. Spoločná

pozícia taktiež v článku 3 ods. 2 zdôrazňuje, že smernica sa netýka pravidiel medzinárodného 

práva súkromného, najmä tých pravidiel, ktoré zaručujú, že spotrebitelia majú výhody z 

ochrany, ktorú im poskytujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa platné v členských 

štátoch.

Vymedzenie pojmov (článok 4)

Spoločná pozícia zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94 

a 97-98 s výhradou drobného preformulovania, 39, 84, 88 až 90, 95 a 308 v zásade, 

ale preformulované s cieľom zosúladiť znenie s existujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva 

alebo s rozsahom pôsobnosti tejto smernice.
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Spoločná pozícia okrem toho dokončila odôvodnenia 37 a 40 a doplnila nové odôvodnenie 38. 

Rada neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4, 85 a 86 k vymedzeniam pojmov „služba“ a 

„záväzky služieb verejného záujmu“. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96 týkajúci sa 

vymedzenia pojmu „pracovník“ sa vo vzťahu k novovymedzenému rozsahu uplatňovania pova

žuje za prebytočný, a preto sa do spoločnej pozície nezačlenil. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

92, pokiaľ ide o pojem „príslušné orgány“, a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87, pokiaľ ide o 

pojem „poskytovateľ“, neboli prijaté z dôvodu súdržnosti s ostatnými príslušnými právnymi 

predpismi Spoločenstva. Spoločná pozícia napokon neprijala ani pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 22, ktorý vypúšťa zoznam služieb obsiahnutých v smernici v odôvodnení 33, ktoré sa 

vrátilo do pôvodného stavu s drobnými štylistickými úpravami s cieľom zohľadniť zmenený a 

doplnený rozsah uplatňovania.

Administratívne zjednodušenie (články 5 – 8)

Spoločná pozícia vo veľkej miere zohľadňuje relevantné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

Európskeho parlamentu (27, 29-30, 31, 32, 33, 99, podstatné časti pozmeňujúcich a dopl

ňujúcich návrhov 100, 104, 105 – 106 a 108 – 111, 309). V článku 6 ods. 1 sa použitím predlo

žky „prostredníctvom“ namiesto predložky „na“ Rada snaží vysvetliť, že úlohu jednotných 

kontaktných miest možno obmedziť na funkciu sprostredkovateľa medzi poskytovateľom slu

žby a príslušnými orgánmi.

Spoločná pozícia stanovuje, že zavedenie európskych formulárov sa vykoná v súlade 

s komitologickým postupom, a dopĺňa nové odôvodnenie 45, ktorý obsahuje niekoľko úvah, 

ktoré členské štáty môžu zohľadniť pri posudzovaní potreby zjednodušenia postupov 

a formálnych náležitostí.

Rada nemohla prijať určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nepovažujú za návrhy v 

súlade s prístupom Rady, ako napríklad pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102, keďže registrácia 

pro forma na jednotných kontaktných miestach by predstavovala nepotrebnú administratívnu 

záťaž, alebo pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103, pretože jednotné európske kontaktné miesto 

by sa vyznačovalo nepotrebnou administratívnou štruktúrou a bolo by v rozpore so zásadou 

subsidiarity.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310 sa neprijal, keďže odkaz na dohľad nad zhodou so 

smernicou 96/71/ES, ktorá súčasným návrhom nie je dotknutá, sa nepovažuje za vhodný.

Táto spoločná pozícia nezahŕňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107, keďže by odstránil 

povinnosť poskytovať informácie elektronicky, čo je základným nástrojom administratívneho 

zjednodušenia, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111 okrem revidovaného časového rozvrhu ani 

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32, pretože elektronické postupy predstavujú základné

opatrenie administratívneho zjednodušenia a možno ich využiť i v prípade pôvodnej 

dokumentácie, keďže dôkaz o pravosti sa môže poskytnúť elektronicky.

Sloboda poskytovateľov usadiť sa (články 9 – 15)

Spoločná pozícia zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 

112 – 113, 115 a 117, 118 – 122, 124 – 127, 128 a 129, časť pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov 30 a 130, 131 – 133 a 136 – 137, 138, 140, 141, 142 a 143, 144 – 145, 146, 147 –

149, 150 a 242. V niektorých prípadoch sa z dôvodov jasnosti považovali za potrebné drobné

štylistické zmeny a Rada sa domnieva, že podstata pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Parlamentu tým nie je dotknutá.

V článku 14 ods. 6 sa dopĺňa, že zákaz konzultácií konkurenčných subjektov sa netýka 

konzultácií so širokou verejnosťou, a zmysle článku 14 ods. 7 môže členský štát požadovať bu

ď poistenie, alebo finančné záruky, hoci poskytovateľ usadený v tomto členskom štáte takúto 

povinnosť nemá.

Spoločná pozícia neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 134 a 28, pretože konkludentné

povolenie (v prípade absencie odpovede od orgánov) je kľúčovým prostriedkom na uľahčenie 

slobody usadiť sa, ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135, pretože by vytváral dodatočnú zá

ťaž pre žiadateľov a sťažoval by súdne preskúmanie. Spoločná pozícia v článku 13 zavádza 

niekoľko zmien v odsekoch 3 a 4 a v odôvodnení 63 o konkludentnom povolení najmä tým, že

členským štátom umožňuje žiadať o predĺženie lehoty postupu v prípadoch odôvodnených zlo

žitosťou danej záležitosti za podmienky, že žiadateľ je o predĺžení a jeho dôvodoch riadne 

informovaný. Cieľom toho je urobiť systémy udeľovania povolení hospodárskym subjektom 

transparentnejšími a riadne prístupnými bez toho, aby sa vnútroštátnym správam uberalo na ich 
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vážnosti. V odôvodnení 63 sa doplnil text s cieľom vysvetliť, že možnosť, ktorú majú členské

štáty, zaviesť iné opatrenia vo vzťahu k postupom pri udeľovaní povolenia, ak sú opodstatnené

závažným dôvodom verejného záujmu, môže zahŕňať pravidlá, podľa ktorých v prípade, že 

príslušný orgán na žiadosť v určitej lehote neodpovedal, sa táto považuje za zamietnutú, pri

čom toto zamietnutie možno napadnúť súdnou cestou.

Spoločná pozícia v článku 15 ods. 4 zavádza niekoľko zmien týkajúcich sa uplatňovania 

postupu hodnotenia na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI) s cieľom vysvetliť, 

že stanovený mechanizmus hodnotenia by nemal brániť plneniu úloh zverených službám v

šeobecného hospodárskeho záujmu, a upokojiť obavy Európskeho parlamentu, ktorý

uprednostňoval celkové vylúčenie SGEI z postupu hodnotenia. Spoločná pozícia obsahuje v

článku 15 ods. 6 a 7 znenie, ktorého cieľom je zmierniť záťaž členských štátov, pokiaľ ide 

o povinnosti podľa tohto článku, a upokojiť obavy Európskeho parlamentu, ktorý chcel zájsť

ďalej a oznamovaciu povinnosť vypustiť. Spoločná pozícia konkrétne vypúšťa z odseku 6 

výraz „a jej potreba vznikla z nových okolností“. Spoločná pozícia na účely právnej istoty v 

odseku 7 dopĺňa vetu, ktorá vysvetľuje, že oznamovanie v súlade so smernicou 98/34/ES splní

aj oznamovaciu povinnosť podľa tejto smernice.

Rada neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 116 a 209, pretože povinnosť hodnotiť

systémy udeľovania povolení a podávať o nich správy je prostriedkom nevyhnutným na uľah

čenie prístupu k činnostiam v oblasti služieb a ich vykonávania. Spoločná pozícia však 

v odôvodnení 58 presne uvádza, že povinnosť podávať správy sa týka iba existencie systémov 

udeľovania povolení, a nie kritérií a podmienok pre ich udeľovanie. Rada nemôže prijať pozme

ňujúci a doplňujúci návrh 114, pretože sa domnieva, že by znížil zrozumiteľnosť znenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120 navrhuje nové odôvodnenie 61, ktoré je zahrnuté do 

spoločnej pozície a ktorého cieľom je upresniť, že požiadavka neduplicity nebráni tomu, aby 

členské štáty uplatňovali vlastné podmienky, iba od nich vyžaduje, aby zohľadnili rovnocenné

podmienky, ktoré poskytovateľ už splnil v iných členských štátoch. Spoločná pozícia okrem 

toho v inom znení zohľadňuje podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 121. Spoločná

pozícia však nezahŕňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122, pretože ak by sa mali rozhodnutia 

o udelení povolení vylúčiť z povinnosti uviesť dôvody, súdne preskúmanie administratívnych 

rozhodnutí najmä pre tretie strany by bolo menej účinné alebo dokonca prakticky nemožné. 

Spoločná pozícia podobne neprijala pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151, pretože vypustenie 

oznamovacích povinností by vážne ovplyvnilo postup hodnotenia.

Sloboda poskytovať služby a súvisiace odchýlky (články 16 – 18)

Pokiaľ ide o slobodu poskytovať služby (článok 16), spoločná pozícia plne zohľadňuje pozme

ňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu (45 až 47, 152 a 293/rev. Doplnilo sa 

nové odôvodnenie 82, ktoré objasňuje uplatňovanie pravidiel členských štátov o podmienkach 

zamestnania. Pokiaľ ide o dodatočné odchýlky od slobody poskytovať služby (článok 17), 

spoločná pozícia prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu (53, 48, 50, 51, 54, 161, 

162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 a 175, 400, 404) s drobnou zmenou v odseku 12 

o preprave odpadu. Článok 18 pôvodného návrhu o prechodných odchýlkach sa vypustil v 

súlade s príslušným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 164, 167 a 168 sa nepovažujú za relevantné po zmenách v

článku 16. Rada neprijala pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176, pretože individuálne odchýlky 

vzťahujúce sa na výkon zdravotníckeho povolania, verejné zdravie a verejný poriadok sú v 

dôsledku vylúčenia služieb v oblasti zdravotníctva z rozsahu uplatňovania a nového znenia 

článku 16 nepodstatné.
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Práva príjemcov služieb (články 19 – 21)

Pokiaľ ide o práva príjemcov služieb, spoločná pozícia vo veľkej miere zohľadňuje 

zodpovedajúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu (178, 180, 247, sčasti 55) 

s drobnými zmenami alebo doplneniami.

Rada však nemôže prijať doplnenie slova „výhradne“ (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177) do 

doložky o nediskriminácii uvedenej v článku 20, pretože by sa potom mohla vykladať tak, že 

umožňuje diskrimináciu, ak sa zakladá na iných dôvodoch. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

179, ktorý stanovuje nový článok 22a, nemožno prijať, keďže kapitola o administratívnom 

zjednodušení obsahuje dosť podrobností o úlohe jednotných kontaktných miest.

Pokiaľ ide o náhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte (

článok 23 pôvodného návrhu), spoločná pozícia prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 56 a

ž 62 a 180/247 a vypustila článok 23 a zodpovedajúce odôvodnenia.

Pokiaľ ide o ustanovenia o vysielaní pracovníkov a vysielaní štátnych príslušníkov tretích krajín 

(články 24 a 25 pôvodného návrhu), spoločná pozícia sleduje prístup Parlamentu (pozme

ňujúce a doplňujúce návrhy 181, 182/248, 63 – 64, 183/249 a 65 – 66) a vypúšťa články 24 a 

25 pôvodného návrhu.

Kvalita služieb (články 22 – 27)

Pokiaľ ide o ustanovenia o kvalite služieb, spoločná pozícia vo veľkej miere zohľadňuje prístup 

Parlamentu (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 196).

Článok 22 z dôvodov jasnosti preusporiadava všetky požiadavky na informácie stanovené v 

iných častiach smernice. Článok 23 spoločnej pozície potvrdzuje, že poistenie profesijnej 

zodpovednosti nie je povinné. Postup v prípade zlyhania poistného trhu nie je zahrnutý, preto

že nie je potrebný, keďže poistenie profesijnej zodpovednosti už nie je povinné.
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Do spoločnej pozície neboli začlenené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 184 a 186, keďže by 

pre poskytovateľov služieb vytvárali nepotrebnú záťaž. Neprijal sa ani pozmeňujúci a dopl

ňujúci návrh 191, pretože príslušné informácie o popredajných zárukách musia príjemcom 

poskytovať poskytovatelia služieb. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192 nemožno prijať, preto

že prepojenie s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva o popredajných zárukách musí byť

výslovne uvedené. Spoločná pozícia neprijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 193 a 210, 

pretože Rada sa domnieva, že povinnosť hodnotiť a predkladať správy o obmedzeniach 

viacodborových činností je základným opatrením na uľahčenie prístupu k činnostiam v oblasti 

služieb a ich vykonávania.

Administratívna spolupráca (články 28 – 36)

Spoločná pozícia plne alebo v podstate zohľadňuje zodpovedajúce pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy Európskeho parlamentu (najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 68 – 69, 197 – 198, 

200 – 203), bolo ich však potrebné čiastočne preskupiť v dôsledku nového usporiadania 

kapitoly o slobode poskytovať služby.

Konvergenčný program a záverečné ustanovenia (články 37 – 46)

Do spoločnej pozície boli s drobným preformulovaním začlenené pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy Parlamentu (najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 

212, 213). Doplnilo sa nové odôvodnenie 114, ktoré opisuje cieľ kódexov správania.

Dôležitým prvkom, ktorý spoločná pozícia zavádza v článku 39 ods. 5 je postup, ktorým 

členské štáty predkladajú Komisii správu o vnútroštátnych požiadavkách, ktorých uplatňovanie 

by sa mohlo riadiť článkom 16 ods. 1 tretím pododsekom a článkom 16 ods. 3. Komisia 

oznámi tieto požiadavky ostatným členským štátom a poskytne analýzy a usmernenia k ich 

uplatňovaniu v súvislosti s touto smernicou. Rada sa domnieva, že toto ustanovenie, ktoré je k

ľúčovým prvkom celkovej vyváženosti dohodnutého znenia, vytvára 
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účinný systém monitorovania vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu predstavovať

prekážku pri slobode poskytovať služby. Napriek tomu, že za určitých okolností by táto 

povinnosť mohla vnútroštátnym správam spôsobiť počiatočnú záťaž, minimalizovala by však 

administratívne zaťaženie a náklady poskytovateľov služieb a pomohla by identifikovať

existujúce prekážky, čím by sa uľahčilo vykonávanie smernice.

Spoločná pozícia v článku 40 zavádza regulačný výbor. Spoločná pozícia zavádza nový článok 

43 o ochrane osobných údajov. Spoločná pozícia v článku 44 ods. 1 prijíma pozmeňujúci a 

doplňujúci návrh Parlamentu a predlžuje obdobie vykonávania na 3 roky. Spoločná pozícia 

obsahuje aj nové odôvodnenie, ktoré podporuje členské štáty, aby vypracovali tabuľky na 

znázornenie zhody medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

IV. ZÁVER

Rada sa domnieva, že spoločná pozícia, ktorá je výsledkom rozsiahlej prípravnej práce 

a rokovaní od roku 2004 a ktorú Komisia plne podporuje, je úplne v súlade s cieľmi 

navrhovanej smernice. Spoločná pozícia sa teda snaží vytvoriť dobre vymedzený právny 

rámec, ktorý by poskytovateľom, ako aj prijímateľom služieb posilnil právnu istotu a schopnos

ť vykonávať základné slobody ustanovené zmluvou.

Rada vzala stanovisko Parlamentu z prvého čítania a zmenený a doplnený návrh Komisie plne 

na vedomie. Poznamenáva, že medzi týmito tromi inštitúciami prevláda značné zblíženie 

pozícií, najmä pokiaľ ide o základné ustanovenia návrhu smernice. Toto zblíženie sa náležite 

zohľadňuje v spoločnej pozícii.

________________________


