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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

  společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tu
čnou kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního 
textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování
konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé
jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných odd
ělení.
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1 Úř. věst. C …,…, s. ….
2 Úř. věst. C …,…, s. …
3 Úř. věst. C …,…, s. …

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o slu
žbách na vnitřním trhu
(10003/2006 – C6-0000/2006 –2004/0001(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (10003/2006 – C6-0000/2006),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2004)0002)2  

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0160)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spot
řebitelů (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 30
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(30) V současnosti již existuje rozsáhlý
soubor právních předpisů Společenství
týkajících se činností poskytování služeb.
Tato směrnice je založena na acquis Spole
čenství a doplňuje ho. Mezi touto směrnicí
a jinými nástroji Společenství byly zjištěny 
rozpory, na něž tato směrnice reaguje, 
mimo jiné pomocí výjimek. Je však 
nezbytné stanovit pravidlo pro jakékoliv 
zbývající a mimořádné případy rozporu 
mezi touto směrnicí a jiným nástrojem 
Společenství. Existence takového rozporu 
by měla být určena v souladu s pravidly 
Smlouvy týkajícími se práva usazování a 
volného pohybu služeb.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že znění Rady nepřináší přidanou hodnotu k ustanovením článku 3, a 
s cílem zabránit právní nejistotě je třeba tento bod odůvodnění vypustit.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odstavce 6 a 7

6. Touto směrnicí není dotčeno pracovní
právo, tedy jakákoli právní nebo smluvní
ustanovení týkající se podmínek zam
ěstnávání, pracovních podmínek, včetně
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
vztahů mezi zaměstnavateli a pracovníky, 
která členské státy používají podle 
vnitrostátního práva, jež je v souladu s 
právem Společenství. Touto směrnicí rovně
ž nejsou dotčeny právní předpisy členských 
států v oblasti sociálního zabezpečení.

6. Touto směrnicí není dotčeno pracovní
právo, tedy jakákoli právní nebo smluvní
ustanovení týkající se podmínek zam
ěstnávání, pracovních podmínek, včetně
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
vztahů mezi zaměstnavateli a pracovníky, 
která členské státy používají podle práva 
Společenství a podle vnitrostátního práva 
a postupů. Touto směrnicí rovněž nejsou 
dotčeny právní předpisy členských států v 
oblasti sociálního zabezpečení.
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7. Touto směrnicí není dotčen výkon 
základních práv uznávaných v členských 
státech a v právu Společenství. Touto sm
ěrnicí není rovněž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a 
práva na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání podle vnitrostátních právních p
ředpisů a postupů, které jsou v souladu s 
právem Společenství.

7. Touto směrnicí není dotčen výkon 
základních práv uznávaných v členských 
státech a v právu Společenství. Touto sm
ěrnicí není rovněž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a 
práva na protestní akce v kolektivním 
vyjednávání podle práva Společenství a
vnitrostátních právních předpisů a postupů, 
zejména pravidla týkající se vztahů mezi 
sociálními partnery v členských státech.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh respektuje novou strukturu vzniklou na základě pozměněného 
návrhu Komise, který poté přijala Rada, týkajícího se odstavců 6 a 7 článku 1 (k pracovnímu 
právu se vztahuje odstavec 6, zatímco odstavec 7 se týká základních práv). S cílem získat co 
nejširší podporu občanek i občanů Evropské unie je však nezbytné provést v textu několik 
úprav. Proto pozměňovací návrh respektuje požadavek, aby na Listinu základních práv 
odkazoval pouze bod odůvodnění 15, pokud článek 1 uvede formulaci, která doslovně
zachycuje článek 28 Listiny. V souladu s čl. 126 odst. 2 Smlouvy o ES musí zároveň být v
ěnována zvláštní pozornosti vnitrostátním právním předpisům a postupům, zejména těm, jimiž
se v členských státech řídí vztahy mezi sociálními partnery.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 2 písm. a)

a) služby obecného zájmu nehospodářské
povahy;

a) služby obecného zájmu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně opakuje postoj Evropského parlamentu v prvním čtení. 
Vede patrně ke kompromisu s postojem Rady s tím, že přejímá znění návrhu pozměněného 
Komisí. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 2 písm. j)
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j) 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;

j) sociální služby v oblasti sociálního 
bydlení, péče o děti a podpory rodin a osob, 
které se trvale nebo dočasně nacházejí ve 
stavu nouze, a podpory právních režimů a 
doplňujících režimů sociální ochrany, 
které pokrývají základní životní rizika, 
poskytované státem, státem pověřenými či 
uznávanými poskytovateli nebo 
charitativními organizacemi;

Odůvodnění

Ačkoli tento pozměňovací návrh přejímá nové znění Rady, které poskytuje lepší právní
definici sociálních služeb, a tudíž více právní jistoty, bere zároveň v úvahu nedávno přijaté sd
ělení Komise o sociálních službách obecného zájmu (KOM (2006) 177 v konečném znění).
Tento pozměňovací návrh nepředjímá výsledky probíhající konzultace, ani jim nebrání. 
Komise rozhodne o dalším postupu v tomto procesu a vezme v úvahu nejlepší přístup, který je 
třeba sledovat, včetně toho, že vezme v úvahu nezbytnost a právní možnost legislativního 
návrhu.

Pozměňovací návrh 5
Článek 3

Vztah k ostatním právním předpisům Spole
čenství

Vztah k ostatním právním předpisům Spole
čenství

1. V případě rozporu ustanovení této sm
ěrnice s ustanoveními jiných předpisů Spole
čenství, které upravují zvláštní aspekty p
řístupu k činnosti poskytování služeb nebo 
jejího výkonu v konkrétních odvětvích nebo 
pro konkrétní profese, mají tato ustanovení
jiných předpisů Společenství přednost a pou
žijí se na dotyčná konkrétní odvětví nebo 
profese. Jedná se zejména o tyto předpisy:

1. V případě rozporu ustanovení této sm
ěrnice s ustanoveními jiných předpisů Spole
čenství, které upravují zvláštní aspekty p
řístupu k činnosti poskytování služeb nebo 
jejího výkonu v konkrétních odvětvích nebo 
pro konkrétní profese, mají tato ustanovení
jiných předpisů Společenství přednost a pou
žijí se na dotyčná konkrétní odvětví nebo 
profese. Jedná se zejména o tyto předpisy:

a) směrnice 96/71/ES; a) směrnice 96/71/ES;

b) nařízení (EHS) č. 1408/71; b) nařízení (EHS) č. 1408/71;
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c) směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 
října 1989 o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států
upravujících provozování televizního 
vysílání ;

c) směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. 
října 1989 o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států
upravujících provozování televizního 
vysílání ;

d) směrnice 2005/36/ES. d) směrnice 2005/36/ES.

2. Tato směrnice se nedotýká pravidel 
mezinárodního práva soukromého, zejména 
pravidel, jimiž se řídí rozhodné právo pro 
smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy, 
včetně těch, která zaručují, že spotřebitelé
požívají ochrany, kterou jim poskytují
právní předpisy v oblasti ochrany spot
řebitele platné v jejich členských státech.

2. Tato směrnice se nedotýká pravidel 
mezinárodního práva soukromého, zejména 
pravidel, jimiž se řídí rozhodné právo pro 
smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy, 
včetně těch, která zaručují, že spotřebitelé
požívají ochrany, kterou jim poskytují
právní předpisy v oblasti ochrany spot
řebitele platné v jejich členských státech.

2a. Tato směrnice nezbavuje spotřebitele 
ochrany, již mu zajišťují právní předpisy 
týkající se ochrany spotřebitelů platné
v jeho členském státě, v souladu s právem 
Společenství.

3. Členské státy použijí ustanovení této sm
ěrnice v souladu s ustanoveními Smlouvy 
týkajícími se  práva usazování a volného 
pohybu služeb.

3. Členské státy použijí ustanovení této sm
ěrnice v souladu s ustanoveními Smlouvy 
týkajícími se  práva usazování a volného 
pohybu služeb.

Odůvodnění
(Změna odstavce 1 – netýká se českého znění)

Tento pozměňovací návrh respektuje v článku 3 nové znění Rady. V souladu s čl. 153 odst. 5 
Smlouvy o ES se tento pozměňovací návrh také snaží zachovat citlivou rovnováhu, již
Parlament nalezl při prvním čtení. 

Pozměňovací návrh 6
Článek 28

Vzájemná pomoc – obecné povinnosti Vzájemná pomoc – obecné povinnosti
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1. Za účelem zajištění dohledu nad 
poskytovateli a službami, které poskytují, si 
členské státy poskytují vzájemnou pomoc a 
zavedou opatření pro účinnou vzájemnou 
spolupráci.

1. Za účelem zajištění dohledu nad 
poskytovateli a službami, které poskytují, si 
členské státy poskytují vzájemnou pomoc a 
zavedou opatření pro účinnou vzájemnou 
spolupráci.

2. Pro účely této kapitoly určí členské státy 
jedno nebo více styčných míst a jejich 
kontaktní údaje sdělí ostatním členským stát
ům a Komisi. Komise seznam styčných míst 
zveřejní a pravidelně ho aktualizuje.

2. Pro účely této kapitoly určí členské státy 
jedno nebo více styčných míst a jejich 
kontaktní údaje sdělí ostatním členským stát
ům a Komisi. Komise seznam styčných míst 
zveřejní a pravidelně ho aktualizuje.

3. Žádosti o informace a žádosti o 
provedení jakýchkoli kontrol, inspekcí a šet
ření podle této kapitoly musí být řádně od
ůvodněné, zejména uvedením důvodů
žádosti. Poskytnuté informace se použijí
pouze pro účely, ke kterým byly vyžádány.

3. Žádosti o informace a žádosti o 
provedení jakýchkoli kontrol, inspekcí a šet
ření podle této kapitoly musí být řádně od
ůvodněné, zejména uvedením důvodů
žádosti. Poskytnuté informace se použijí
pouze pro účely, ke kterým byly vyžádány.

4. Pokud členské státy obdrží od příslu
šných orgánů jiného členského státu žádost 
o pomoc, zajistí, aby poskytovatelé usazení
na jejich území poskytli jejich příslušným 
orgánům veškeré informace nezbytné pro 
dohled nad jejich činnostmi v souladu s 
jejich vnitrostátními právními předpisy.

4. Pokud členské státy obdrží od příslu
šných orgánů jiného členského státu žádost 
o pomoc, zajistí, aby poskytovatelé usazení
na jejich území poskytli jejich příslušným 
orgánům veškeré informace nezbytné pro 
dohled nad jejich činnostmi.

5. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o 
této skutečnosti neprodleně uvědomí do
žadující členský stát s cílem najít řešení.

5. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o 
této skutečnosti neprodleně uvědomí do
žadující členský stát s cílem najít řešení.

6. Členské státy poskytují informace, o něž
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickou cestou a v co nejkratší možné
době.

6. Členské státy poskytují informace, o něž
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickou cestou a v co nejkratší možné
době.

7. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé zapisováni a do 
kterých mají možnost nahlížet příslušné
orgány v rámci jejich území, měly za 
stejných podmínek možnost nahlížet také
odpovídající příslušné orgány ostatních 
členských států.

7. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé zapisováni a do 
kterých mají možnost nahlížet příslušné
orgány v rámci jejich území, měly za 
stejných podmínek možnost nahlížet také
odpovídající příslušné orgány ostatních 
členských států.
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8. Členské státy Komisi sdělí informace o p
řípadech, kdy jiné členské státy neplní svou 
povinnost vzájemné pomoci. V případě
nutnosti přijme Komise příslušná opatření, 
včetně řízení podle článku 226 Smlouvy, s 
cílem zajistit, aby dotyčné členské státy 
svou povinnost vzájemné pomoci plnily.
Komise členské státy pravidelně informuje 
o fungování ustanovení o vzájemné pomoci.

8. Členské státy Komisi sdělí informace o p
řípadech, kdy jiné členské státy neplní svou 
povinnost vzájemné pomoci. V případě
nutnosti přijme Komise příslušná opatření, 
včetně řízení podle článku 226 Smlouvy, s 
cílem zajistit, aby dotyčné členské státy 
svou povinnost vzájemné pomoci plnily.
Komise členské státy pravidelně informuje 
o fungování ustanovení o vzájemné pomoci.

Odůvodnění

S cílem dosáhnout větší jasnosti a právní jistoty vypouští tento pozměňovací návrh v odstavci 
4 odkaz na použitelné „vnitrostátní právní předpisy“. Za prvé by toto téma nemělo být uvád
ěno v článku týkajícím se obecných ustanovení, který se týká především obecných povinností
členských států, pokud žádají o vzájemnou pomoc, a nikoli používaných právních předpisů. 
Navíc v odstavci 4 není dostatečně jasné ustanovení, které by umožňovalo s jistotou určit, jaké
vnitrostátní právo se používá. Výraz „jejich vnitrostátní právní předpisy“ může být odkazem 
pouze na vnitrostátní právo „členských států usazení“. Záměrem tohoto pozměňovacího 
návrhu je odstranit jakoukoli nejednoznačnost, která by spočívala v domněnce, že kontrola 
činností poskytovatele je pouze v souladu s vnitrostátními předpisy členského státu usazení.

Pozměňovací návrh 7
Článek 29

Vzájemná pomoc – obecné povinnosti 
členského státu usazení

Vzájemná pomoc – obecné povinnosti 
členského státu usazení

1. Pokud jde o poskytovatele poskytující
služby v jiném členském státě, poskytne 
členský stát usazení informace o 
poskytovatelích usazených na jeho území, 
je-li o to požádán jiným členským státem, 
zvláště pak potvrzení o tom, že 
poskytovatel je usazen na jeho území a 
podle jeho vědomí svoji činnost 
nevykonává protiprávním způsobem.

1. Pokud jde o poskytovatele poskytující
služby v jiném členském státě, poskytne 
členský stát usazení informace o 
poskytovatelích usazených na jeho území, 
je-li o to požádán jiným členským státem, 
zvláště pak potvrzení o tom, že 
poskytovatel je usazen na jeho území a 
podle jeho vědomí svoji činnost 
nevykonává protiprávním způsobem.
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2. Členský stát usazení provede kontroly, 
inspekce a šetření požadovaná jiným 
členským státem a uvědomí jej o jejich 
výsledcích a případných přijatých opat
řeních. Příslušné orgány přitom jednají v 
rozsahu pravomocí, které jsou jim v jejich 
členském státě svěřeny. Příslušné orgány 
mohou rozhodnout o nejvhodnějších opat
řeních pro každý jednotlivý případ tak, aby 
vyhověly žádosti jiného členského státu.

2. Členský stát usazení provede kontroly, 
inspekce a šetření požadovaná jiným 
členským státem a uvědomí jej o jejich 
výsledcích a případných přijatých opat
řeních. Příslušné orgány přitom jednají v 
rozsahu pravomocí, které jsou jim v jejich 
členském státě svěřeny. Příslušné orgány 
mohou rozhodnout o nejvhodnějších opat
řeních pro každý jednotlivý případ tak, aby 
vyhověly žádosti jiného členského státu.

3. Poté, co se členský stát usazení dozví o 
jakémkoli chování nebo o konkrétních 
činech poskytovatele usazeného na jeho 
území, který poskytuje služby v jiných 
členských státech, jež by podle jeho vědomí
mohly vážně poškodit zdraví nebo ohrozit 
bezpečnost osob nebo životní prostředí, uv
ědomí o tom v co nejkratší možné době v
šechny ostatní členské státy a Komisi.

3. Poté, co se členský stát usazení dozví o 
jakémkoli nezákonném chování týkajícím 
se činnosti v oblasti poskytování služeb 
nebo o jakýchkoli konkrétních činech 
poskytovatele usazeného na jeho území, 
který poskytuje služby v jiných členských 
státech, jež by podle jeho vědomí mohly vá
žně poškodit zdraví nebo ohrozit bezpe
čnost osob nebo životní prostředí, uvědomí
o tom v co nejkratší možné době všechny 
ostatní členské státy a Komisi.

Odůvodnění

Je důležité, aby členský stát usazení informoval ostatní členské státy o jakémkoli konkrétním 
činu poskytovatele služeb usazeného na jeho území, který by vedl k poškození zdraví nebo 
k ohrožení bezpečnosti osob nebo životního prostředí. Navíc tento pozměňovací návrh, který z
části opakuje postoj Parlamentu v prvním čtení, bere v úvahu jiné možné nezákonné chování
poskytovatele a zejména problém nepřihlášené práce a „falešných samostatně výdělečně
činných osob“.

Pozměňovací návrh 8
Článek 30

Dohled členského státu usazení
v případě dočasného přemístění

poskytovatele
do jiného členského státu

Dohled členského státu usazení
v případě dočasného přemístění

poskytovatele 
do jiného členského státu
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1. Pokud jde o případy, na něž se 
nevztahuje čl. 31 odst. 1, zajistí členský
stát usazení dohled nad dodržováním 
svých požadavků v souladu s 
pravomocemi dohledu stanovenými v jeho 
vnitrostátních právních předpisech,
zejména prostřednictvím opatření dohledu v 
místě usazení poskytovatele.

1. Členský stát usazení odpovídá za 
kontrolu poskytovatele na svém území, 
zejména prostřednictvím opatření dohledu v 
místě usazení poskytovatele.

2. Členský stát usazení nesmí odmítnout p
řijmout opatření dohledu nebo donucovací
opatření na svém území z toho důvodu, že 
služba byla poskytována nebo způsobila 
škodu v jiném členském státě.

2. Členský stát usazení nesmí odmítnout p
řijmout opatření dohledu nebo donucovací
opatření na svém území z toho důvodu, že 
služba byla poskytována nebo způsobila 
škodu v jiném členském státě.

3. Povinnost stanovená v odstavci 1 
neznamená povinnost členského státu 
usazení vykonávat kontroly skutkového 
stavu a dohled na území členského státu, 
v němž je služba poskytována. Takové
kontroly a dohled vykonávají orgány 
členského státu, ve kterém poskytovatel do
časně vykonává svou činnost, na žádost 
orgánů členského státu usazení v souladu 
s článkem 31.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy v kapitole týkající se správní spolupráce respektují novou strukturu 
vypracovanou Radou, která umožňuje jasně vnímat úkoly a povinnosti členských států usazení
a členských států, ve kterých je služba poskytována. Tento pozměňovací návrh však znovu 
uvádí postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Podle postoje Parlamentu tak členský stát 
usazení odpovídá za dohled nad poskytovateli služeb na svém území a nemůže odmítnout p
řijmout opatření z toho důvodu, že služba byla poskytována v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 9
Článek 31

Dohled členského státu,
v němž je služba poskytována,
v případě dočasného přemístění

poskytovatele

Dohled členského státu,
v němž je služba poskytována,
v případě dočasného přemístění

poskytovatele
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1. Pokud jde o vnitrostátní požadavky, 
které mohou být stanoveny podle článků
16 nebo 17, odpovídá členský stát, v němž
je služba poskytována, za dohled nad 
činností poskytovatele služeb na svém 
území. V souladu s právními předpisy Spole
čenství členský stát, v němž je služba 
poskytována,

1. Členský stát, v němž je služba 
poskytována, odpovídá za dohled nad 
činností poskytovatele služeb na svém 
území. V souladu s právními předpisy Spole
čenství členský stát, v němž je služba 
poskytována,

a) přijme veškerá nezbytná opatření k zajišt
ění toho, aby poskytovatel splnil tyto po
žadavky, pokud jde o přístup k činnosti a 
její výkon;

a) přijme veškerá nezbytná opatření k zajišt
ění toho, aby poskytovatel splnil po
žadavky, pokud jde o přístup k činnosti a 
její výkon;

b) provádí kontroly, inspekce a šetření
nezbytné k dohledu nad poskytovanou slu
žbou.

b) provádí kontroly, inspekce a šetření
nezbytné k dohledu nad poskytovanou slu
žbou, včetně těch, které požaduje členský
stát usazení.

2. Pokud jde o jiné požadavky, než po
žadavky uvedené v odstavci 1, přesune-li 
se poskytovatel dočasně do jiného 
členského státu za účelem poskytování slu
žeb, aniž by byl v tomto státě usazen, 
podílí se příslušné orgány tohoto 
členského státu na dohledu nad tímto 
poskytovatelem v souladu s odstavci 3 a 4.

vypouští se

3. Na žádost členského státu usazení
provedou příslušné orgány členského státu, 
v němž je služba poskytována, veškeré
kontroly, inspekce a šetření nezbytné pro 
zajištění účinného dohledu ze strany 
členského státu usazení. Příslušné orgány p
řitom jednají v rozsahu pravomocí, které
jsou jim v jejich členském státě svěřeny. P
říslušné orgány mohou rozhodnout o 
nejvhodnějších opatřeních pro každý
jednotlivý případ tak, aby vyhověly žádosti 
členského státu usazení.

3. Pokud o to členský stát usazení požádá,
provedou příslušné orgány členského státu, 
v němž je služba poskytována, veškeré
kontroly, inspekce a šetření nezbytné pro 
zajištění účinného dohledu ze strany 
členského státu usazení. Příslušné orgány p
řitom jednají v rozsahu pravomocí, které
jsou jim v jejich členském státě svěřeny. P
říslušné orgány mohou rozhodnout o 
nejvhodnějších opatřeních pro každý
jednotlivý případ tak, aby vyhověly žádosti 
členského státu usazení.

4. Příslušné orgány členského státu, v němž
je služba poskytována, mohou z vlastního 
podnětu provádět kontroly, inspekce a šet
ření na místě za předpokladu, že tyto 
kontroly, inspekce a šetření nejsou 
diskriminační, nezakládají se na skutečnosti, 
že poskytovatel je usazen v jiném členském 
státě, a jsou přiměřené.

4. Příslušné orgány členského státu, v němž
je služba poskytována, mohou provádět 
kontroly, inspekce a šetření na místě za p
ředpokladu, že tyto kontroly, inspekce a šet
ření nejsou diskriminační, nezakládají se na 
skutečnosti, že poskytovatel je usazen v 
jiném členském státě, a jsou přiměřené.



PR\629484CS.doc 15/20 PE 376.648v02-00

CS

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy v kapitole týkající se správní spolupráce respektují novou strukturu 
vypracovanou Radou, která umožňuje jasně vnímat úkoly a povinnost členských států usazení
a členských států, ve kterých je služba poskytována. Tento pozměňovací návrh však znovu 
uvádí postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Podle postoje Parlamentu tak členský stát 
usazení odpovídá za dohled nad poskytovateli služeb na svém území, zatímco členský stát, kde 
je služba poskytována, nad ním provádí dohled při poskytování služeb na svém území.

Pozměňovací návrh 10
Článek 39

Vzájemné hodnocení Vzájemné hodnocení

Do …* předloží členské státy Komisi 
zprávu obsahující informace uvedené v t
ěchto ustanoveních:

Do …* předloží členské státy Komisi 
zprávu obsahující informace uvedené v t
ěchto ustanoveních:

a) čl. 9 odst. 2 o povolovacích režimech; a) čl. 9 odst. 2 o povolovacích režimech;

b) čl. 15 odst. 5 o požadavcích 
podléhajících hodnocení;

b) čl. 15 odst. 5 o požadavcích 
podléhajících hodnocení;

c) čl. 25 odst. 3 o víceoborových 
činnostech.

c) čl. 25 odst. 3 o víceoborových 
činnostech.

2. Komise zašle zprávy uvedené v odstavci 
1 členským státům, které ke každé zprávě
do šesti měsíců od jejich obdržení předloží
své připomínky. Ve stejné lhůtě Komise 
tyto zprávy projedná se zúčastněnými 
stranami.

2. Komise zašle zprávy uvedené v odstavci 
1 členským státům, které ke každé zprávě
do šesti měsíců od jejich obdržení předloží
své připomínky. Ve stejné lhůtě Komise 
tyto zprávy projedná se zúčastněnými 
stranami.

3. Komise předloží zprávy a připomínky 
členských států výboru uvedenému v čl. 40 
odst. 1, který může vznést připomínky.

3. Komise předloží zprávy a připomínky 
členských států výboru uvedenému v čl. 40 
odst. 1, který může vznést připomínky.

4. S ohledem na připomínky podle odstavců
2 a 3 předloží Komise do …** souhrnnou 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě, p
řípadně doplněnou o návrhy na dodatečné
iniciativy.

4. S ohledem na připomínky podle odstavců
2 a 3 předloží Komise do …** souhrnnou 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě, p
řípadně doplněnou o návrhy na dodatečné
iniciativy.
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5. Do …*** předloží členské státy Komisi 
zprávu o vnitrostátních požadavcích, jejichž
uplatňování by mohlo spadat do působnosti 
čl. 16 odst. 1 třetího pododstavce a čl. 16 
odst. 3 první věty, s uvedením důvodů, pro
č podle jejich názoru uplatňování těchto po
žadavků splňuje kritéria podle čl. 16 odst. 1 
třetího pododstavce a čl. 16 odst. 3 první v
ěty.

5. Do …*** předloží členské státy Komisi 
zprávu o vnitrostátních požadavcích, jejichž
uplatňování by mohlo spadat do působnosti 
čl. 16 odst. 1 třetího pododstavce a čl. 16 
odst. 3 první věty, s uvedením důvodů, pro
č podle jejich názoru uplatňování těchto po
žadavků splňuje kritéria podle čl. 16 odst. 1 
třetího pododstavce a čl. 16 odst. 3 první v
ěty.

Členské státy následně Komisi předloží ve
škeré změny svých požadavků uvedených 
výše, včetně nových požadavků, spolu s 
uvedením důvodů pro tyto požadavky.

Členské státy následně Komisi předloží ve
škeré změny svých požadavků uvedených 
výše, včetně nových požadavků, spolu s 
uvedením důvodů pro tyto požadavky.

Komise předložené požadavky sdělí
ostatním členským státům. Jejich předložení
nebrání členským státům v přijetí daných p
ředpisů.

Komise poté každoročně předloží analýzy 
uplatňování těchto předpisů a směry pro 
jejich uplatňování v kontextu této sm
ěrnice.

Komise předložené požadavky sdělí
ostatním členským státům. Jejich předložení
nebrání členským státům v přijetí daných p
ředpisů.

* Tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

* Tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

** Čtyři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

** Čtyři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

*** Tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

*** Tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Odůvodnění

Tyto „analýzy a směry“ neumožňují hodnocení nebo předběžnou konzultaci, která by mohla 
zpochybnit pravomoc Rady a Evropského parlamentu spolurozhodovat v legislativních zále
žitostech. Výklad právních předpisů Společenství kromě toho nadále spadá pod Soudní dvůr 
Evropských společenství. Zpravodajka se domnívá, že Evropská komise může vždy poskytnout 
pomoc členským státům s cílem vypracovat společnou metodu hodnocení, aby respektovaly 
své povinnosti předložit zprávu v souladu s tímto článkem. 

Pozměňovací návrh 11
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Článek 41

Do …* a následně každé tři roky předloží
Komise Evropskému parlamentu a Radě
souhrnnou zprávu o uplatňování této sm
ěrnice. Tato zpráva se v souladu s čl. 16 
odst. 4 zabývá především uplatňováním 
článku 16. Posoudí rovněž potřebu dalších 
opatření pro záležitosti vyloučené z oblasti 
působnosti této směrnice. Tato zpráva se p
řípadně doplní o návrhy na změnu této sm
ěrnice za účelem dotvoření vnitřního trhu 
služeb.

Do …* a následně každé tři roky předloží
Komise Evropskému parlamentu a Radě
souhrnnou zprávu o uplatňování této sm
ěrnice. Tato zpráva se v souladu s čl. 16 
odst. 4 zabývá především uplatňováním 
článku 16. Kromě témat uvedených v
článku 38 tato zpráva posoudí rovněž pot
řebu dalších harmonizačních nebo jiných 
opatření pro záležitosti vyloučené z oblasti 
působnosti této směrnice. V souladu s čl.
16 odst. 4 posoudí také vhodnost 
harmonizačních opatření u činností
týkajících se služeb, které tato směrnice již
upravuje. Tato zpráva se případně doplní o 
návrhy na změnu této směrnice za účelem 
dotvoření vnitřního trhu služeb.

* Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost. * Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh respektuje nové znění předložené Radou, zároveň se však snaží
zajistit koherenci ustanovení o přezkumu s ostatními ustanoveními směrnice, kde se již p
ředpokládají harmonizační opatření, konkrétně v čl. 16 odst. 4 a v článku 38. Tento pozmě
ňovací návrh bere kromě toho v úvahu články 45 a 95 Smlouvy o ES, které stanoví, že 
spoluzákonodárci přijímají opatření týkající se sbližování právních ustanovení členských stát
ů, jejichž cílem je zřízení a fungování vnitřního trhu. 
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VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ

Úvod1.

Po dvou letech dlouhých diskusí a usilovné práce Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
přijal Evropský parlament svůj postoj při prvním čtení dne 16. února 2006. 

Kompromis, jehož Parlament dosáhl, uklidnil obavy a polemiky vyvolané původním návrhem 
Komise a zároveň vyjasnil nedorozumění, jež obklopovala takzvanou „Bolkesteinovu směrnici
“. 

Pětadvacet tisíc demonstrujících, kteří během diskuse v plénu zaplnili ulice Štrasburku, kladně
přijalo radikální a podstatné změny, které učinil Parlament a díky nimž se text stal přijatelným 
pro většinu. Komise a Rada uznaly kompromis Parlamentu jako významný pokrok, který
rakouské předsednictví označilo za „rozhodující v historii evropské demokracie“ a který
vytvořil základ politické dohody týkající se směrnice o službách. Tímto legislativním procesem 
vzaly evropské orgány v úvahu, že je nezbytné, aby Evropa byla sociální. 

Také Rada od doby přijetí návrhu Komise vykonala mnoho technické práce, a to za irského, 
nizozemského, lucemburského a britského předsednictví. Politická dohoda přijatá na zasedání
Rady pro hospodářskou soutěž dne 29. května t.r., kde se žádný členský stát nevyslovil proti, 
byla pozoruhodným zakončením rakouského předsednictví rok po francouzském referendu o 
návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.

Komise a Rada připustily, že kompromis, jehož Parlament dosáhl v citlivých bodech, jako jsou 
oblast působnosti, zrušení zásady země původu, naprosté vynětí pracovního práva a 
soukromého mezinárodního práva nebo kapitoly o správní spolupráci, je velmi křehký a neměl 
by být zpochybněn. 

Zpravodajka si je dobře vědoma, že politická dohoda Rady představuje rovněž vyvážený a k
řehký kompromis, který je ve své podstatě velmi blízky postoji Parlamentu v prvním čtení. 
Zpravodajka přesto předpokládá, že druhé čtení v Parlamentu bude nezbytné k tomu, aby text 
získal větší právní jistotu a jasnost a aby tak byla zajištěna naprostá podpora občanek i občanů
Evropské unie.

Za tímto účelem zpravodajka navrhuje omezený počet pozměňovacích návrhů v těchto klí
čových odvětvích: pracovní právo, vynětí sociálních služeb, ochrana spotřebitelů, správní
spolupráce, vzájemné hodnocení a ustanovení o přezkumu. Předložené pozměňovací návrhy se 
zaměřují na články a v zájmu koherence si vyžádají další pozměňovací návrhy k příslušným bod
ům odůvodnění. 

Na závěr by zpravodajka ráda upozornila na velké administrativní zatížení a byrokratické po
žadavky obsažené v textu Rady, ačkoli v této souvislosti se nepředkládá žádný pozměňovací
návrh. 
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Zpravodajka se pokouší dojít ke shodě s Radou, která by co nejrychleji vedla k přijetí směrnice 
o službách na vnitřním trhu, která přinese skutečné ekonomické výhody a nové příležitosti 
podnikům a zároveň zachová vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. 

Pozměňovací návrhy zpravodajky2.

Pracovní právo, článek 1a)

Je třeba zdůraznit předchozí shodu všech tří orgánů, pokud jde o naprosté vynětí pracovního 
práva z oblasti působnosti směrnice, včetně toho, co se týká vysílání pracovníků. Aby však 
bylo možné zaručit co nejširší podporu občanek i občanů Evropské unie, zpravodajka se 
domnívá, že je prvořadé provést v textu navrženém Radou některé drobné úpravy. Ačkoli 
rozhodně souhlasí, aby byl odkaz na Listinu základních práv ponechán pouze v příslušném 
bodu odůvodnění, článek 1 by měl odrážet přesnou formulaci článku 28 Listiny. Kromě toho 
by měla být věnována zvláštní pozornost vnitrostátním zákonům a postupům, zejména těm, 
které se týkají vztahů mezi sociálními partnery v členských státech.

Proto pozměňovací návrh navrhuje nahradit text Rady výrazem „podle práva Společenství a 
podle vnitrostátního práva a postupů“, přičemž toto znění odpovídá Smlouvě a užívá se 
v Listině a v četných dalších nástrojích týkajících se pracovního práva Společenství. 

b) Sociální služby, článek 2

Právní definice Rady zajišťuje vyšší právní jistotu a jeví se jako přijatelná. Evropská komise 
kromě toho přijala dne 26. dubna 2006 sdělení o sociálních službách obecného zájmu, které by 
mělo být náležitě vzato v úvahu. Zpravodajka se domnívá, že směrnice o službách na vnitřním 
trhu by neměla předjímat výsledky probíhající konzultace na základě sdělení Komise, ani jim 
bránit. 

c) Ochrana spotřebitelů, článek 3

Ke shodě došlo rovněž ohledně nezbytnosti vytvořit touto směrnicí skutečné hospodářské
výhody pro podniky s tím, že zároveň bude zvýšen stupeň ochrany spotřebitelů, kteří budou 
moci využívat vyšší kvalitu a širší dostupnost poskytovaných služeb. Zpravodajka proto vítá
nové znění navržené Radou pro článek 3 týkající se ochrany spotřebitelů. Předložený pozmě
ňovací návrh kromě toho vede k správné rovnováze tím, že v souladu s článkem 153 Smlouvy 
o ES tato směrnice nebrání žádnému členskému státu v tom, aby zachoval nebo zavedl přísnější
opatření ochrany spotřebitelů v souladu s právem Společenství. 

d) Správní spolupráce 

Pozměňovací návrhy v kapitole týkající se správní spolupráce respektují novou strukturu 
vypracovanou Radou, která umožňuje jasně vnímat úkoly a povinnosti členských států usazení
a členských států, kde je služba poskytována. 

Přesto je nezbytný určitý počet pozměňovacích návrhů, které by odrážely celkový kompromis, 
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jehož bylo dosaženo ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, v němž byly posíleny mo
žnosti kontroly činnosti poskytovatele ze strany členského státu, kde je služba poskytována. 
Podle postoje Parlamentu je tak členský stát usazení odpovědný za kontrolu poskytovatele na 
svém území, zatímco členský stát, kde je služba poskytována, nad ním provádí dohled při 
poskytování služeb na svém území. Dále se zpravodajka domnívá, že v kapitole o správní
spolupráci by se nemělo odkazovat na zákon, který lze uplatnit na poskytovatele, vzhledem 
k tomu, že tuto otázku řeší článek 16 prostřednictvím vypuštění zásady země původu a prost
řednictvím nových ustanovení týkajících se volného pohybu služeb. 

e) Čl. 39 odst. 5 analýzy a směry uplatňování článku 16 

Rada zavádí postup, v rámci nějž předkládají členské státy Komisi zprávu o vnitrostátních po
žadavcích, jejichž provádění by mohlo spadat pod třetí pododstavec čl. 16 odst. 1 a čl. 16 odst. 
3. Komise tyto požadavky sděluje ostatním členským státům a v rámci směrnice poskytuje 
analýzy a směry jejich uplatňování. 

Zpravodajka se domnívá, že výklad právních předpisů Společenství spadá do působnosti 
Soudního dvora Evropských společenství, a přeje si zachovat institucionální práva Evropského 
parlamentu a Rady, pokud jde o další postup v procesu hodnocení. 

f) Ustanovení o přezkumu a harmonizačních opatřeních, článek 41

Zpravodajka přijímá nové znění navržené Radou. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu 
je zajistit soudržnost „ustanovení o přezkumu“ s ostatními ustanoveními směrnice, v nichž jsou 
již stanovena harmonizační opatření, tj. s čl. 16 odst. 4 a s článkem 38. Zpravodajka se 
domnívá, že kromě této směrnice přijímají spoluzákonodárci opatření týkající se sbližování
právních ustanovení členských států, jejichž cílem je zavedení a fungování vnitřního trhu 
v souladu se Smlouvou.

Postupy vzájemného hodnocení3.

Zpravodajka by chtěla zdůraznit své obavy ohledně byrokratického zatížení administrativy 
členských států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, k němuž postupy vzájemného 
hodnocení zavedené zněním Rady povedou.

Kromě velkého počtu vnitrostátních zákonů, které bude třeba upravit pro dosažení souladu 
s touto směrnicí, budou muset členské státy podávat Komisi zprávy o svých povolovacích re
žimech (čl. 9 odst. 2), o svých požadavcích týkajících se svobody usazování (článek 15) a o 
svých požadavcích týkajících se mnohooborových činností (čl. 25 odst. 3).

Pro dosažení urychleného kompromisu s Radou se však zpravodajka rozhodla respektovat 
rozhodnutí členských států a nepředkládat pozměňovací návrhy, jejichž cílem by bylo obnovit 
postoj Parlamentu z prvního čtení, který tuto byrokratickou zátěž odstraňoval. Zpravodajka 
doufá, že tyto nákladné požadavky na vnitrostátní administrativy budou moci přinejmenším sní
žit na minimum byrokratické zatížení a také administrativní náklady pro poskytovatele.

Kromě těchto vzájemných hodnotících postupů, které původně stanovil návrh Komise, zavedla 
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Rada nový hodnoticí postup týkající se vnitrostátních požadavků, které členské státy mohou 
uplatňovat podle článku 16.

Zpravodajka uznává, že tato nová informační povinnost je klíčovou součástí znění
vypracovaného Radou, neboť členské státy by tyto vnitrostátní požadavky mohly používat 
s cílem blokovat přeshraniční poskytování služeb. Zpravodajka proto přijímá tuto podmínku pr
ůhlednosti, ačkoli se tím zvyšuje byrokracie. 


