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PR_COD_2am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a 
článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.



PR\629484SK.doc 3/20 PE 376.648v02-00

SK

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 5

DÔVODOVÁ SPRÁVA 23



PE 376.648v02-00 4/20 PR\629484SK.doc

SK



PR\629484SK.doc 5/20 PE 376.648v02-00

SK

1 Ú. v. C ... , ..., s. ....
2 Ú. v. C ... , ..., s. ....
3 Ú. v. C ... , ..., s. ....

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o službách na vnútornom trhu
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (10003/2006 – C6-0000/2006),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2004)0002)2,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0160)3,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 30
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(30) V súčasnosti existuje veľké množstvo 
právnych predpisov Spoločenstva 
týkajúcich sa činností v oblasti služieb.
Táto smernica je založená na acquis 
Spoločenstva, a preto ho dopĺňa. Rozpory 
medzi touto smernicou a inými nástrojmi 
Spoločenstva boli preskúmané a sú v tejto 
smernici vyriešené okrem iného 
prostredníctvom odchýliek. Je však 
potrebné ustanoviť pravidlo pre akéko
ľvek zvyšné a výnimočné prípady, v 
ktorých dochádza k rozporu medzi 
ustanovením tejto smernice a 
ustanoveniami iného nástroja Spolo
čenstva. Výskyt takéhoto rozporu by sa 
mal stanoviť v súlade s pravidlami zmluvy 
o práve usadiť sa a voľnom pohybe slu
žieb.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže text Rady neprináša ustanoveniam článku 3 pridanú hodnotu a s cieľom vyhnúť sa 
právnej neistote je potrebné toto odôvodnenie zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odseky 6 a 7

6. Táto smernica neovplyvňuje pracovné
právo, ktorým sú akékoľvek právne alebo 
zmluvné ustanovenia o podmienkach 
zamestnávania, pracovných podmienkach 
vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci a vzťahy medzi zamestnávateľmi a 
pracovníkmi, ktoré členské štáty uplatňujú
v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré re
špektuje právo Spoločenstva. Táto 
smernica rovnako neovplyvňuje právne 
predpisy členských štátov o
sociálnom zabezpečení..

6. 6. Táto smernica neovplyvňuje pracovné
právo, ktorým sú akékoľvek právne alebo 
zmluvné ustanovenia o podmienkach 
zamestnávania, pracovných podmienkach 
vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci a vzťahy medzi zamestnávateľmi a 
pracovníkmi, ktoré členské štáty uplatňujú
v súlade s právom Spoločenstva a vnútro
štátnym právom a postupmi..  Táto 
smernica rovnako neovplyvňuje právne 
predpisy členských štátov o sociálnom 
zabezpečení.
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7. Táto smernica neovplyvňuje výkon 
základných práv, ako ich uznávajú členské
štáty a právo Spoločenstva. Neovplyvňuje 
ani právo vyjednávať, uzatvárať a uplat
ňovať kolektívne zmluvy a právo na protest 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi, ktoré rešpektujú
právo Spoločenstva.

7. Táto smernica neovplyvňuje výkon 
základných práv, ako ich uznávajú členské
štáty a právo Spoločenstva. Neovplyvňuje 
ani právo vyjednávať, uzatvárať a uplat
ňovať kolektívne zmluvy a právo na protest 
v súlade s právom spoločenstva a vnútro
štátnymi právnymi predpismi a postupmi, 
najmä pravidlá súvisiace so vzťahmi 
medzi sociálnymi partnermi v členských 
štátoch.

Odôvodnenie

Tento PDN dodržiava novú štruktúru, ktorú zaviedol pozmenený a doplnený návrh Komisie, 
ktorý neskôr prijala Rada, v odsekoch 6 a 7 článku 1. (Pracovným právom sa zaoberá odsek 
6, zatiaľ čo odsek 7 sa týka základných práv). Avšak s cieľom získať čo najväčšiu podporu ob
čianok a občanov Európskej únie je nevyhnutné urobiť v texte niekoľko úprav. PDN dodržiava
ť požiadavku, aby sa odkaz na Chartu základných práv nachádzal iba v odôvodnení 15 pod 
podmienkou, že do článku 1 sa zavedie formulácia, ktorá doslovne odráža článok 28 Charty.
Okrem toho v súlade s článkom 126 ods. 2 Zmluvy o ES  treba venovať osobitnú pozornosť
vnútroštátnemu právu a postupom, najmä tým, ktoré upravujú vzťahy medzi sociálnymi 
partnermi a členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 2 bod a

a) služby všeobecného záujmu 
nehospodárskeho charakteru;

a) služby všeobecného záujmu; 

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje stanovisko Parlamentu v prvom čítaní. Zdá sa, že návrat 
k textu pozmeneného a doplneného návrhu Komisie umožnil dospieť ku kompromisnému rie
šeniu so stanoviskom Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 2 bod j
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j) sociálne služby súvisiace so sociálnym 
ubytovaním, starostlivosťou o deti a 
podporou rodín a osôb v trvalej alebo do
časnej núdzi, ktoré sú poskytované štátom, 
poskytovateľmi poverenými štátom alebo 
charitatívnymi organizáciami uznanými ako 
takými štátom;

j) sociálne služby, ktoré sú poskytované
štátom, poskytovateľmi poverenými alebo 
uznanými štátom alebo charitatívnymi 
organizáciami poverenými alebo 
uznanými ako takými štátom, súvisiace so 
sociálnym ubytovaním, starostlivosťou o 
deti a podporou rodín a osôb v trvalej 
alebo dočasnej núdzi a so zákonnými a 
doplňujúcimi systémami sociálnej 
ochrany, ktoré pokrývajú základné životné
riziká; 

Odôvodnenie

Napriek tomu, že tento PDN preberá nový text Rady, ktorý zabezpečuje lepšiu právnu 
definíciu sociálnych služieb a teda väčšiu právnu istotu, zohľadňuje takisto nedávno prijaté
oznámenie Komisie o sociálnych službách všeobecného záujmu (KOM(2006)177 v konečnom 
znení). Tento PDN nepredbieha výsledky uskutočňovanej konzultácie ani o nich vopred 
nevytvára mienku. Komisia rozhodne o pokračovaní tohto procesu a zváži najlepší postup, pri
čom  zváži potrebu a právnu možnosť legislatívneho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3

Vzťah k iným ustanoveniam práva Spolo
čenstva

Vzťah k iným ustanoveniam práva Spolo
čenstva

1. Ak existuje rozpor medzi ustanoveniami 
tejto smernice a ustanovením iného aktu

Spoločenstva, ktorý upravuje osobitné
aspekty prístupu k činnosti v oblasti služieb 
alebo jej výkonu v osobitných oblastiach 
alebo v osobitných povolaniach, má
ustanovenie iného aktu Spoločenstva 
prednosť a uplatňuje sa na tieto osobitné
oblasti alebo povolania.

Patrí sem:

1. Ak existuje rozpor medzi ustanoveniami 
tejto smernice a ustanovením iného aktu 
Spoločenstva, ktorý upravuje osobitné
aspekty prístupu k činnosti v oblasti služieb 
alebo jej výkonu v osobitných oblastiach 
alebo v osobitných povolaniach, má
ustanovenie iného aktu Spoločenstva 
prednosť a uplatňuje sa na tieto osobitné
oblasti alebo povolania. Patrí sem najmä:

a) smernica 96/71/ES; a) smernica 96/71/ES;

b) nariadenie (EHS) č. 1408/71; b) nariadenie (EHS) č. 1408/71;
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c) smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 
1989 o koordinácii určitých ustanovení
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností
televízneho vysielania1;

c) smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 
1989 o koordinácii určitých ustanovení
zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch 
týkajúcich sa vykonávania činností
televízneho vysielania;

d) smernica 2005/36/ES. d) smernica 2005/36/ES;

2. Táto smernica sa netýka pravidiel 
medzinárodného práva súkromného, najmä
pravidiel, ktoré upravujú právo uplatniteľné
na zmluvné a mimozmluvné záväzky, 
vrátane tých, ktoré zaručujú, že 
spotrebitelia majú prospech z ochrany, 
ktorú im poskytujú pravidlá ochrany 
spotrebiteľa ustanovené v právnych 
predpisoch o ochrane spotrebiteľa platných 
v ich členskom štáte.

2. Táto smernica sa netýka pravidiel 
medzinárodného práva súkromného, najmä
pravidiel, ktoré upravujú právo uplatniteľné
na zmluvné a mimozmluvné záväzky, 
vrátane tých, ktoré zaručujú, že 
spotrebitelia majú prospech z ochrany, 
ktorú im poskytujú pravidlá ochrany 
spotrebiteľa ustanovené v právnych 
predpisoch o ochrane spotrebiteľa platných 
v ich členskom štáte.

2a. Táto smernica v súlade s právom 
Spoločenstva neukracuje spotrebiteľa o 
ochranu, ktorú mu zabezpečujú právne 
predpisy na ochranou spotrebiteľa  platné
v členských štátoch.

3. Členské štáty uplatňujú ustanovenia tejto 
smernice v súlade s pravidlami zmluvy, 
ktoré sa týkajú práva usadiť sa a voľného 
pohybu služieb.

3. Členské štáty uplatňujú ustanovenia tejto 
smernice v súlade s pravidlami zmluvy, 
ktoré sa týkajú práva usadiť sa a voľného 
pohybu služieb.

Odôvodnenie

Tento PDN rešpektuje nový text Rady k článku 3. Navyše v súlade s článkom 153 ods. 5 
Zmluvy o ES,  sa tento PDN snaží udržať citlivú rovnováhu, ktorú našiel Parlament v prvom 
čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 28

Vzájomná pomoc - všeobecné povinnosti Vzájomná pomoc - všeobecné povinnosti
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1. Členské štáty si navzájom poskytujú
pomoc a zavádzajú opatrenia na účinnú
vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť
dohľad nad poskytovateľmi a službami, 
ktoré poskytujú..

1. Členské štáty si navzájom poskytujú
pomoc a zavádzajú opatrenia na účinnú
vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť
dohľad nad poskytovateľmi a službami, 
ktoré poskytujú.

2. Na účely tejto kapitoly členské štáty ur
čia jedno alebo viacero kontaktných miest, 
ktorých kontaktné údaje oznámia ostatným 
členským štátom a Komisii. Komisia 
uverejní a pravidelne aktualizuje zoznam 
kontaktných miest.

2. Na účely tejto kapitoly členské štáty ur
čia jedno alebo viacero kontaktných miest, 
ktorých kontaktné údaje oznámia ostatným 
členským štátom a Komisii. Komisia 
uverejní a pravidelne aktualizuje zoznam 
kontaktných miest.

3. Žiadosti o informácie a žiadosti o 
vykonanie kontrol, inšpekcií a šetrení podľa 
tejto kapitoly musia byť riadne 
opodstatnené, najmä konkrétnym uvedením 
dôvodu žiadosti. Vymenené informácie sa 
používajú iba v súvislosti so záležitosťou, 
pre ktorú sa o tieto informácie žiadalo.

3. Žiadosti o informácie a žiadosti o 
vykonanie kontrol, inšpekcií a šetrení podľa 
tejto kapitoly musia byť riadne 
opodstatnené, najmä konkrétnym uvedením 
dôvodu žiadosti. Vymenené informácie sa 
používajú iba v súvislosti so záležitosťou, 
pre ktorú sa o tieto informácie žiadalo.

4. V prípade doručenia žiadosti o pomoc od 
príslušných orgánov v inom členskom štáte 
členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia usadení na ich území
poskytli ich príslušným orgánom všetky 
informácie potrebné na dohľad nad ich 
činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

4. V prípade doručenia žiadosti o pomoc od 
príslušných orgánov v inom členskom štáte 
členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia usadení na ich území
poskytli ich príslušným orgánom všetky 
informácie potrebné na dohľad nad ich 
činnosťami.

5. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti 
o informácie alebo s vykonávaním kontrol, 
inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát 
bezodkladne informuje žiadajúci členský
štát s cieľom nájsť riešenie.

5. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti 
o informácie alebo s vykonávaním kontrol, 
inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát 
bezodkladne informuje žiadajúci členský
štát s cieľom nájsť riešenie.

6. Členské štáty poskytujú informácie, po
žadované inými členskými štátmi alebo 
Komisiou, elektronickými prostriedkami a v 
čo najkratšom možnom čase.

6. Členské štáty poskytujú informácie, po
žadované inými členskými štátmi alebo 
Komisiou, elektronickými prostriedkami a v 
čo najkratšom možnom čase.

7. Členské štáty zabezpečia, aby mohli do 
registrov, v ktorých sú zapísaní
poskytovatelia a do ktorých môžu nahliadať
príslušné orgány na ich území, nahliadať za 
rovnakých podmienok aj rovnocenné príslu
šné orgány iných členských štátov.

7. Členské štáty zabezpečia, aby mohli do 
registrov, v ktorých sú zapísaní
poskytovatelia a do ktorých môžu nahliadať
príslušné orgány na ich území, nahliadať za 
rovnakých podmienok aj rovnocenné príslu
šné orgány iných členských štátov.
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8. Členské štáty oznámia Komisii 
informácie o prípadoch, keď ostatné
členské štáty neplnia svoju povinnosť
vzájomnej pomoci. Komisia prijme, v 
prípade potreby, primerané kroky, vrátane 
konaní stanovených v článku 226 zmluvy s 
cieľom zabezpečiť, aby dotknuté členské
štáty plnili svoju povinnosť vzájomnej 
pomoci. Komisia pravidelne informuje 
členské štáty o fungovaní ustanovení o 
vzájomnej pomoci..

8. Členské štáty oznámia Komisii 
informácie o prípadoch, keď ostatné
členské štáty neplnia svoju povinnosť
vzájomnej pomoci. Komisia prijme, v 
prípade potreby, primerané kroky, vrátane 
konaní stanovených v článku 226 zmluvy s 
cieľom zabezpečiť, aby dotknuté členské
štáty plnili svoju povinnosť vzájomnej
pomoci. Komisia pravidelne informuje 
členské štáty o fungovaní ustanovení o 
vzájomnej pomoci.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť väčšiu právnu jasnosť a istotu  vypúšťa tento PDN v odseku 4 odkaz na 
uplatniteľné „vnútroštátne právo”. V prvom rade by sa tento bod nemal preberať v článku o v
šeobecných ustanoveniach, ktorý sa zaoberá hlavne všeobecnými povinnosťami členských 
štátov, v prípade, že žiadajú o vzájomnú pomoc, a nie uplatniteľným právom. Navyše odsek 4 
nie je formulovaný dostatočne jasne, aby umožnil s istotou určiť, ktoré vnútroštátne právo sa 
uplatňuje. „S ich vnútroštátnymi právnymi predpismi” nemusí odkazovať len na vnútroštátne 
právne predpisy „členských štátov usadenia”. Tento PDN sa snaží vyhnúť akémukoľvek 
dvojznačnému vysvetleniu, z ktorého by vyplývalo, že kontrola činností poskytovateľa služieb 
sa riadi výlučne vnútroštátnym právom členského štátu usadenia..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 29

Vzájomná pomoc – všeobecné povinnosti 
členského štátu usadenia

Vzájomná pomoc – všeobecné povinnosti 
členského štátu usadenia

1. Vzhľadom na poskytovateľov 
poskytujúcich služby v inom členskom 
štáte, členský štát usadenia poskytuje 
informácie o poskytovateľoch usadených na 
jeho území, keď o ne požiada iný členský
štát, a najmä potvrdenie o tom, že 
poskytovateľ je usadený na jeho území a 
pokiaľ je mu známe, nevykonáva svoje 
činnosti nezákonným spôsobom.

1. Vzhľadom na poskytovateľov 
poskytujúcich služby v inom členskom 
štáte, členský štát usadenia poskytuje 
informácie o poskytovateľoch usadených na 
jeho území, keď o ne požiada iný členský
štát, a najmä potvrdenie o tom, že 
poskytovateľ je usadený na jeho území a 
pokiaľ je mu známe, nevykonáva svoje 
činnosti nezákonným spôsobom.
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2. Členský štát usadenia vykonáva kontroly, 
inšpekcie a šetrenia požadované iným 
členským štátom a informuje tento členský
štát o výsledkoch a v prípade potreby i o 
prijatých opatreniach. Príslušné orgány 
pritom konajú v rámci právomocí, ktoré im 
boli udelené v ich členskom štáte. Príslušné
orgány môžu rozhodnúť o najvhodnejších 
opatreniach, ktoré sa prijmú v každom 
jednotlivom prípade s cieľom vyhovieť
žiadosti iného členského štátu..

2. Členský štát usadenia vykonáva kontroly, 
inšpekcie a šetrenia požadované iným 
členským štátom a informuje tento členský
štát o výsledkoch a v prípade potreby i o 
prijatých opatreniach. Príslušné orgány 
pritom konajú v rámci právomocí, ktoré im 
boli udelené v ich členskom štáte. Príslušné
orgány môžu rozhodnúť o najvhodnejších 
opatreniach, ktoré sa prijmú v každom 
jednotlivom prípade s cieľom vyhovieť
žiadosti iného členského štátu.

3. Hneď ako sa členský štát usadenia 
dozvie o akomkoľvek konaní alebo 
konkrétnych skutkoch poskytovateľa 
usadeného na jeho území, ktorý poskytuje 
služby v iných členských štátoch, ktorými 
by sa podľa jeho poznatkov mohla spôsobiť
vážna ujma na zdraví alebo bezpečnosti 
osôb alebo na životnom prostredí, 
informuje o tom v čo najkratšom možnom 
čase všetky ostatné členské štáty a 
Komisiu.

3. Hneď ako sa členský štát usadenia 
dozvie o akomkoľvek nelegálnom konaní
súvisiacom s poskytovaním služieb alebo 
akýchkoľvek konkrétnych skutkoch 
poskytovateľa usadeného na jeho území, 
ktorý poskytuje služby v iných členských 
štátoch, ktorými by sa podľa jeho 
poznatkov mohla spôsobiť vážna ujma na 
zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo na 
životnom prostredí, informuje o tom v čo 
najkratšom možnom čase všetky ostatné
členské štáty a Komisiu.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty usadenia informovali ostatné členské štáty o akomkoľvek 
konkrétnom skutku spáchanom poskytovateľom služieb so sídlom na jeho území, ktorým 
spôsobil škody na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo životného prostredia. Navyše tento 
PDN, ktorý sčasti obnovuje stanovisko Parlamentu v prvom čítaní, zohľadňuje iné možné
nelegálne spôsoby správania poskytovateľa služieb a osobitne problém nelegálnej práce a „
fingovanej samostatnej zárobkovej činnosti”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 30

Dohľad členského štátu usadenia v prípade 
dočasného premiestnenia sa

poskytovateľa do iného členského štátu

Dohľad členského štátu usadenia v prípade 
dočasného premiestnenia sa poskytovateľa 

do iného členského štátu
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1. Pokiaľ ide o prípady, na ktoré sa nevz
ťahuje článok 31 ods. 1, členský štát 
usadenia zabezpečí, aby sa dohľad nad 
dodržiavaním jeho požiadaviek vykonával 
v súlade s právomocami dohľadu 
stanovenými v jeho vnútroštátnych 
právnych predpisoch, najmä
prostredníctvom opatrení dohľadu v mieste 
usadenia sa poskytovateľa.

1. Členský štát usadenia je zodpovedný za 
kontrolu poskytovateľa služieb na svojom 
území, najmä prostredníctvom opatrení doh
ľadu v mieste usadenia sa poskytovateľa.

2. Členský štát usadenia neupúšťa od 
prijatia opatrení dohľadu alebo opatrení na 
dodržiavanie predpisov na svojom území z 
toho dôvodu, že služba bola poskytnutá
alebo spôsobila škodu v inom členskom 
štáte.

2. Členský štát usadenia neupúšťa od 
prijatia opatrení dohľadu alebo opatrení na 
dodržiavanie predpisov na svojom území z 
toho dôvodu, že služba bola poskytnutá
alebo spôsobila škodu v inom členskom 
štáte.

3. Povinnosť ustanovená v odseku 1 
neznamená povinnosť členského štátu 
usadenia vykonávať faktické previerky a 
kontroly na území členského štátu, v 
ktorom sa poskytuje služba. Tieto 
previerky a kontroly vykonávajú orgány 
členského štátu, v ktorom poskytovateľ do
časne prevádzkuje svoju činnosť, na 
žiadosť orgánov členského štátu usadenia 
v súlade s článkom 31.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúcee a doplňujúce návrhy týkajúce sa administratívnej spolupráce rešpektujú novú
štruktúru stanovenú Radou, ktorá poskytuje jasnú predstavu o úlohách a povinnostiach 
členských štátov, v ktorých sa nachádza sídlo a v ktorých sa služba poskytuje. Avšak tento 
PDN  obnovuje pozíciu Parlamentu prijatú v prvom čítaní. To znamená, že podľa pozície 
Parlamentu je členský štát usadenia zodpovedný za kontrolu poskytovateľa na svojom území a 
nemôže odmietnuť prijať opatrenia z dôvodu, že služba bola poskytnutá v inom členskom 
štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 31

Dohľad členského štátu, v ktorom sa 
poskytuje služba, v prípade

dočasného premiestnenia sa poskytovateľa

Dohľad členského štátu, v ktorom sa 
poskytuje služba, v prípade dočasného 
premiestnenia sa poskytovateľa



PE 376.648v02-00 14/20 PR\629484SK.doc

SK

1. Pokiaľ ide o vnútroštátne požiadavky, 
ktoré možno uložiť podľa článkov 16 
alebo 17, členský štát, v ktorom sa 
poskytuje služba, zodpovedá za dohľad nad 
činnosťou, ktorú poskytovateľ vykonáva na 
jeho území. V súlade s právom Spolo
čenstva členský štát, v ktorom sa poskytuje 
služba:

1. Členský štát, v ktorom sa poskytuje slu
žba, zodpovedá za dohľad nad činnosťou, 
ktorú poskytovateľ vykonáva na jeho 
území. V súlade s právom Spoločenstva 
členský štát, v ktorom sa poskytuje služba:

a) prijíma všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby poskytovatelia spĺ
ňali tieto požiadavky, pokiaľ ide o prístup k 
činnosti v oblasti služieb a jej vykonávanie;

a) prijíma všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby poskytovatelia spĺ
ňali požiadavky, pokiaľ ide o prístup k 
činnosti v oblasti služieb a jej vykonávanie

b) vykonáva kontroly, inšpekcie a šetrenia 
potrebné na vykonávanie dohľadu nad 
poskytovanou službou.

b) vykonáva kontroly, inšpekcie a šetrenia 
potrebné na vykonávanie dohľadu nad 
poskytovanou službou vrátane tých, ktoré
požaduje členský štát usadenia.

2. V súvislosti s požiadavkami inými ako 
tými, ktoré sú uvedené v odseku 1, ak sa 
poskytovateľ dočasne premiestni do iného 
členského štátu s cieľom poskytovať slu
žbu bez toho, aby tam bol usadený, príslu
šné orgány daného členského štátu sa v 
súlade s odsekmi 3 a 4 zúčastňujú na doh
ľade nad týmto poskytovateľom.

vypúšťa sa

3. Na žiadosť členského štátu usadenia 
vykonávajú príslušné orgány členského 
štátu, v ktorom sa poskytujú služby, všetky 
kontroly, inšpekcie a šetrenia potrebné na 
zabezpečenie účinného dohľadu zo strany 
členského štátu usadenia. Príslušné orgány 
pritom konajú v rámci právomocí, ktoré im 
boli udelené v ich členskom štáte. Príslušné
orgány môžu rozhodnúť o najvhodnejších 
opatreniach, ktoré sa majú prijať v každom 
jednotlivom prípade s cieľom vyhovieť
žiadosti členského štátu usadenia.

3. Keď o to členský štát usadenia požiada,  
príslušné orgány členského štátu, v ktorom 
sa poskytujú služby, vykonávajú všetky 
kontroly, inšpekcie a šetrenia potrebné na 
zabezpečenie účinného dohľadu zo strany 
členského štátu usadenia. Príslušné orgány 
pritom konajú v rámci právomocí, ktoré im 
boli udelené v ich členskom štáte. Príslušné
orgány môžu rozhodnúť o najvhodnejších 
opatreniach, ktoré sa majú prijať v každom 
jednotlivom prípade s cieľom vyhovieť
žiadosti členského štátu usadenia.

4. Príslušné orgány členského štátu, v 
ktorom sa poskytuje služba, môžu z 
vlastnej iniciatívy vykonávať kontroly, in
špekcie a šetrenia na mieste, ak tieto 
kontroly, inšpekcie a šetrenia nie sú
diskriminačné a nie sú motivované skuto
čnosťou, že poskytovateľ je usadený v 
inom členskom štáte, a ak sú primerané.

4. Príslušné orgány členského štátu, v 
ktorom sa poskytuje služba, môžu 
vykonávať kontroly, inšpekcie a šetrenia na 
mieste, ak tieto kontroly, inšpekcie a 
šetrenia nie sú diskriminačné a nie sú
motivované skutočnosťou, že poskytovateľ
je usadený v inom členskom štáte, a ak sú
primerané.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúcee a doplňujúce návrhy týkajúce sa administratívnej spolupráce rešpektujú novú
štruktúru stanovenú Radou, ktorá poskytuje jasnú predstavu o úlohách a povinnostiach 
členských štátov, v ktorých sa nachádza sídlo a v ktorých sa služba poskytuje. Avšak tento 
PDN  obnovuje pozíciu Parlamentu prijatú v prvom čítaní. Podľa pozície Parlamentu, 
členský štát, v ktorm sa nachádza sídlo, je zodpovedný za kontrolu poskytovateľa na svojom 
území a členský štát, v ktorom je služba poskytovaná, ho kontroluje v prípade, že poskytovateľ
poskytuje služby na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 39

Vzájomné hodnotenie Vzájomné hodnotenie

1. Najneskôr do ...* predložia členské štáty 
Komisii správu, ktorá bude obsahovať
informácie uvedené v týchto ustanoveniach:

1. Najneskôr do ...* predložia členské štáty 
Komisii správu, ktorá bude obsahovať
informácie uvedené v týchto ustanoveniach:

a) článok 9 ods. 2, o systémoch udeľovania 
povolení;

a) článok 9 ods. 2, o systémoch udeľovania 
povolení;

b) článok 15 ods. 5, o požiadavkách 
podliehajúcich hodnoteniu;

b) článok 15 ods. 5, o požiadavkách 
podliehajúcich hodnoteniu;

c) článok 25 ods. 3, o viacodborových 
činnostiach.

c) článok 25 ods. 3, o viacodborových 
činnostiach.

2. Komisia postúpi správy, uvedené v 
odseku 1, členským štátom, ktoré ku každej 
správe predložia do šiestich mesiacov od 
ich prijatia svoje pripomienky. V rovnakej 
lehote uskutoční Komisia o týchto správach 
konzultácie so zainteresovanými stranami.

2. Komisia postúpi správy, uvedené v 
odseku 1, členským štátom, ktoré ku každej 
správe predložia do šiestich mesiacov od 
ich prijatia svoje pripomienky. V rovnakej 
lehote uskutoční Komisia o týchto správach 
konzultácie so zainteresovanými stranami.

3. Komisia predloží správy a pripomienky 
členských štátov výboru uvedenému v 
článku 40 ods. 1, ktorý ich môže 
pripomienkovať.

3. Komisia predloží správy a pripomienky 
členských štátov výboru uvedenému v 
článku 40 ods. 1, ktorý ich môže 
pripomienkovať.

4. Na základe pripomienok uvedených v 
odsekoch 2 a 3 Komisia najneskôr do ... ** 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu, v prípade potreby 
doplnenú návrhmi na ďalšie iniciatívy.

4. Na základe pripomienok uvedených v 
odsekoch 2 a 3 Komisia najneskôr do ... ** 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu, v prípade potreby 
doplnenú návrhmi na ďalšie iniciatívy.
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5. Najneskôr do ...∗ predložia členské štáty 
Komisii správu o vnútroštátnych po
žiadavkách, na uplatňovanie ktorých by sa 
mohol vzťahovať článok 16 ods. 1 tretí
pododsek a článok 16 ods. 3 prvá veta, a 
uvedú dôvody, prečo sa domnievajú, že 
uplatňovanie týchto požiadaviek spĺňa 
kritériá uvedené v článku 16 ods. 1 tretí
pododsek a v článku 16 ods. 3 prvá veta.

5. Najneskôr do ...∗ predložia členské štáty 
Komisii správu o vnútroštátnych po
žiadavkách, na uplatňovanie ktorých by sa 
mohol vzťahovať článok 16 ods. 1 tretí
pododsek a článok 16 ods. 3 prvá veta, a 
uvedú dôvody, prečo sa domnievajú, že 
uplatňovanie týchto požiadaviek spĺňa 
kritériá uvedené v článku 16 ods. 1 tretí
pododsek a v článku 16 ods. 3 prvá veta.

Potom členské štáty zašlú Komisii všetky 
zmeny svojich požiadaviek vrátane nových 
požiadaviek, ako je uvedené vyššie, spolu s 
ich odôvodnením.

Potom členské štáty zašlú Komisii všetky 
zmeny svojich požiadaviek vrátane nových 
požiadaviek, ako je uvedené vyššie, spolu s 
ich odôvodnením.

Komisia tieto zaslané požiadavky oznámi 
ostatným členským štátom. Toto zaslanie 
nebráni prijatiu predmetných ustanovení
členskými štátmi. Komisia potom každý
rok vypracuje analýzy a usmernenia o 
uplatňovaní týchto ustanovení v kontexte 
tejto smernice.

Komisia tieto zaslané požiadavky oznámi 
ostatným členským štátom.  Toto zaslanie 
nebráni prijatiu predmetných ustanovení
členskými štátmi.

* Troch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice.

* Troch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice.

** Štyroch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice..

** Štyroch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice.

*** Troch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice.

*** Troch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Tieto „analýzy a usmernenia” neumožňujú predbežné hodnotenie alebo konzultáciu, ktorá by 
mohla spochybniť spoluzákonodarné právomoci Rady a Európskeho parlamentu. Navyše 
výklad právnych predpisov Spoločenstva zostáva v právomoci Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev. Spravodajca sa domnieva, že Európska komisia môže naďalej poskytovať
členským štátom pomoc s cieľom vypracovať spoločnú metódu hodnotenia, aby sa dodržali 
ich povinnosti súvisiace s predložením správy v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 41
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Do ...+ a potom každé tri roky predloží
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu o uplatňovaní tejto 
smernice. V súlade s článkom 16 ods. 4 sa 
táto správa bude zaoberať najmä uplat
ňovaním článku 16. Taktiež sa v nej zváži 
potreba dodatočných opatrení v prípade 
záležitostí vyňatých z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice. K správe sa v prípade 
potreby pripoja návrhy na zmenu a 
doplnenie tejto smernice zamerané na 
dokončenie vnútorného trhu so službami.

Do ...+ a potom každé tri roky predloží
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu o uplatňovaní tejto 
smernice. V súlade s článkom 16 ods. 4 sa 
táto správa bude zaoberať najmä uplat
ňovaním článku 16. Okrem bodov 
uvedených v článku 38, táto správa skúma 
taktiež potrebu dodatočných harmoniza
čných alebo iných opatrení v prípade zále
žitostí vyňatých z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. V súlade s článkom 16(4) 
skúma tiež potrebu harmonizačných 
opatrení, ktoré súvisia s poskytovaním slu
žieb a na ktoré sa už vzťahuje táto 
smernica. K správe sa v prípade potreby 
pripoja návrhy na zmenu a doplnenie tejto 
smernice zamerané na dokončenie 
vnútorného trhu so službami.

+ Piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice

+ Piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúcií a doplňujúci návrh prijíma nový text predložený Radou a zároveň sa sna
ží zabezpečiť koherenciu doložky o preskúmaní s ostatnými ustanoveniami smernice, v ktorej 
sú už stanovené harmonizačné opatrenia, a to článok 16(4) a článok 38. Navyše tento PDN 
zohľadňuje články 47 a 95 Zmluvy o ES, ktoré stanovujú, že spoluzákonodarci prijímajú
opatrena súvisiace s priblížením právnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa 
vytvorenia a fungovania vnútorného trhu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod1.

Po dvoch rokoch dlhotrvajúcich diskusií a usilovnej práce Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, 16. februára 2006  Európsky parlament schválil svoju pozíciu v prvom čítaní.

Kompromis dosiahnutý Parlamentom pomohol zmierniť obavy a polemiky, ktoré vyvolal 
pôvodný návrh Komisie a pomohol vyjasniť nedorozumenia okolo tzv. Bolkesteinovej 
smernice.

25 000 manifestantov, ktorí zaplavili štrasburské ulice počas rozpravy v pléne, privítali 
podstatné radikálne úpravy prijaté Parlamentom, čím sa text stal prijateľným pre väčšinu.
Komisia a Rada uznali, že kompromis Parlamentu predstavuje veľký pokrok, ktorý rakúske 
predsedníctvo označilo za „rozhodujúci v histórii európskej demokracie“ a ktorý položil 
základ pre politickú dohodu o smernici o službách. Prostredníctvom tohto legislatívneho 
procesu európske inštitúcie uznali potrebu sociálnej Európy.

Od prijatia návrhu Komisie, počas írskeho, holandského, luxemburského a britského 
predsedníctva, Rada uskutočnila celú radu technických prác. Politická dohoda dosiahnutá po
čas Rady pre konkurencieschopnosť 29. mája, proti ktorej sa nepostavil žiadny členský štát, 
predstavuje znamenité ukončenie rakúskeho predsedníctva, ku ktorému došlo rok po 
francúzskom referende o návrhu Zmluvy o ústave pre Európu.

Komisia a Rada priznali, že kompromis, ktorý Parlament dosiahol v citlivých bodoch  ako pole 
pôsobnosti, odstránenie zásady krajiny pôvodu, úplné vylúčenie pracovného a medzinárodného 
súkromného práva alebo kapitola o administratívnej spolupráci, je veľmi krehký a nemal by byť
spochybnený. 

Spravodajkyňa uznáva, že politická dohoda Rady tiež predstavuje vyvážený a krehký
kompromis, ktorý je vo svojej podstate veľmi blízky pozícii Parlamentu v prvom čítaní. Avšak 
spravodajkyňa uvažuje tiež o potrebe druhého čítania v Parlamente s cieľom dodať textu väč
šiu právnu istotu a jasnosť, ktoré mu zaručia plnú podporu občianok a občanov Európskej 
únie.

V tomto zmysle spravodajkyňa navrhuje obmedzený počet  pozmeňujúcich  a doplňujúcich 
návrhov v nasledovných kľúčových sektoroch: v pracovnom práve, vylúčení sociálnych slu
žieb, ochrane spotrebiteľa, administratívnej spolupráci, vzájomnom hodnotení a doložke o 
preskúmaní. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa zameriavajú na články a v 
záujme koherencie vyžadujú ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa príslušných 
odôvodnení.

Na záver by spravodajkyňa tiež chcela upriamiť pozornosť na početné administratívne náklady 
a byrokratické požiadavky zaradené do textu Rady, aj keď v tejto oblasti nebol podaný žiadny 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
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Spravodajkyňa sa usiluje o dosiahnutie dohody s Radou s cieľom dospieť k urýchlenému 
prijatiu smernice o službách poskytovaných na vnútornom trhu, ktorá prinesie skutočné
hospodárske výhody a nové príležitosti pre podniky a zároveň zabezpečí vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podané spravodajkyňou2.

Pracovné právo, článok 1a)

Je potrebné zdôrazniť konsenzus v rámci troch inštitúcií pokiaľ ide o úplné vylúčenie 
pracovného práva z poľa pôsobnosti smernice vrátane vysielania pracovníkov. Avšak na 
zabezpečenie podpory čo najväčšieho počtu občianok a občanov Európskej únie, spravodajky
ňa považuje za prvoradé uskutočniť niekoľko menších zmien v texte navrhnutom Radou.
Súhlasí teda, aby odvolanie sa na Chartu základných práv bolo zachované len v príslušnom 
odôvodnení, článok 1 by mal odrážať presnú formuláciu článku 28 tejto Charty. Navyše by sa 
mala venovať špeciálna pozornosť vnútroštátnemu právu a postupom, predovšetkým tým, 
ktoré súvisia so vzťahmi medzi sociálnymi partnermi v členských štátoch.

Preto pozmeňujúci a doplňujúci návrh navrhuje nahradiť text Rady výrazom „v súlade s 
právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom a postupmi“, formuláciou, ktorá je v súlade so 
Zmluvou a je použitá v Charte a početných nástrojoch týkajúcich sa pracovného práva Spolo
čenstva.

b) Sociálne služby, článok  2

Právna definícia použitá Radou zabezpečuje väčšiu právnu istotu a zdá sa byť prijateľná.
Okrem toho Európska komisia 26. apríla 2006 prijala oznámenie o sociálnych službách v
šeobecného záujmu, ktoré by sa malo povinne brať do úvahy. Spravodajkyňa sa nazdáva, že 
smernica týkajúca sa služieb poskytovaných na vnútornom trhu by nemala vopred vytvárať
mienku o výsledkoch uskutočňovanej konzultácie zahájenej oznámením Komisie a ani im 
predchádzať.

c) Ochrana spotrebiteľa, článok 3

Ďalší konsenzus sa dosiahol v otázke potreby vytvoriť v tejto smernici skutočné hospodárske 
výhody pre podniky súčasne so zvyšovaním stupňa ochrany spotrebiteľa, ktorý bude môcť ťaži
ť z vysokej kvality a širšieho prístupu k ponúkaným službám. Preto spravodajkyňa privítala 
nový text článku 3, ktorý navrhla Rada a týka sa ochrany spotrebiteľa. Podaný pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh navyše vytvára správnu rovnováhu tým, že zabezpečuje, aby v súlade s 
článkom 153 Zmluvy o ES táto smernica nebránila žiadnemu členskému štátu zachovať alebo 
prijať prísnejšie opatrenia ochrany spotrebiteľa v súlade s právom Spoločenstva..

d) Administratívna spolupráca

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce kapitoly o administratívnej spolupráci rešpektujú
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novú štruktúru stanovenú Radou, ktorá poskytuje jasnú predstavu o úlohách a povinnostiach 
členských štátov usadenia a členských štátov, v ktorých sa služba poskytuje.

Na odzrkadlenie celkového kompromis v rámci Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebite
ľa je však potrebný určitý počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, v ktorých bola 
posilnená kontrola činnosti poskytovateľa služieb členským štátom, v ktorom sa služba 
poskytuje. Podľa pozície Parlamentu, členský štát usadenia je zodpovedný za kontrolu 
poskytovateľa na svojom území a členský štát, v ktorom sa služba poskytuje, ho kontroluje v 
prípade, že poskytovateľ poskytuje služby na jeho území. Spravodajkyňa tiež zastáva  názor, 
že kapitola o administratívnej spolupráci by sa nemala odvolávať na zákon uplatniteľný na 
poskytovateľa, pretože táto otázka bola vyriešená v článku 16 vďaka odstráneniu zásady 
krajiny pôvodu a novým ustanoveniam o voľnom poskytovaní služieb.

e) Článok 39(5), analýzy a usmernenia o uplatňovaní článku 16

Rada zaviedla postup, prostredníctvom ktorého členské štáty predkladajú Komisii správu 
o vnútroštátnych požiadavkách, ktorých uplatňovanie môže byť vznesené na základe tretieho 
pododseku článku 16(1) a článku 16(3). Komisia oznamuje tieto požiadavky iným členským 
štátom a poskytuje analýzy a usmernenia o ich uplatniteľnosti v kontexte smernice.

Spravodajkyňa zastáva názor, že výklad právnych predpisov Spoločenstva prináleží Súdnemu 
dvoru Európskych spoločenstiev a vyslovuje želanie zachovať inštitucionálne práva 
Európskeho parlamentu a Rady pokiaľ ide o pokračovanie v procese hodnotenia.

f)Doložka o preskúmaní a harmonizačné opatrenia, článok 41

Spravodajkyňa akceptuje nový text navrhnutý Radou. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh sa snaží zabezpečiť koherenciu doložky o preskúmaní s ostatnými ustanoveniami 
smernice, v ktorej sú už stanovené harmonizačné opatrenia, a to článok 16(4) a článok 38.
Spravodajkyňa sa domnieva, že mimo tejto smernice, spoluzákonodarcovia stanovujú
opatrenia týkajúce sa zbližovania legislatívnych ustanovení členských štátov, ktoré sú v súlade 
so Zmluvou a sú zamerané na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu .

Postupy vzájomného hodnotenia3.

Spravodajkyňa by chcela vyzdvihnúť svoje obavy týkajúce sa byrokratických požiadaviek 
vytvorených postupmi vzájomného hodnotenia,  ktoré sú stanovené v texte Rady a ktoré zaťa
žia správu členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Okrem väčšieho počtu vnútroštátnych zákonov, ktoré musia byť upravené, aby zodpovedali 
tejto smernici, členské štáty musia tiež podať Komisii správu o ich systémoch udeľovania 
povolení (článok 9.2), ich požiadavkách vzťahujúcich sa na  slobodu usadiť sa (článok 15) a 
ich požiadavkách  týkajúcich sa viacodborových činností (článok 25.3). 

Avšak v záujme dosiahnutia rýchleho kompromisu s Radou, spravodajkyňa sa rozhodla re
špektovať rozhodnutie členských štátov a nepodať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
zamerané na obnovu pozície Parlamentu v prvom čítaní, v ktorom bola táto byrokratická záťaž
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odstránená. Spravodajkyňa dúfa, že tieto nákladné požiadavky zaťažujúce vnútroštátne správy 
budú prinajmenšom môcť zredukovať na minimum byrokratickú záťaž a administratívne 
náklady poskytovateľov. 

Okrem týchto postupov vzájomného hodnotenia, pôvodne stanovených v návrhu Komisie, 
Rada zaviedla nový postup hodnotenia týkajúci sa vnútroštátnych požiadaviek, ktoré môžu 
členské štáty zaviesť podľa článku 16.

Spravodajkyňa uznáva, že táto nová povinnosť informovať je kľúčovým prvkom textu Rady, 
pretože členské štáty by mohli použiť tieto vnútroštátne požiadavky na zablokovanie 
poskytovania cezhraničných služieb. Preto spravodajkyňa prijíma túto podmienku 
transparentnosti, aj keď prináša viac byrokracie.
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