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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice o službách 2006/123/ES
(2010/2053(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 9, 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu1,

– so zreteľom na informačnú poznámku Komisie z 18. mája 2010 určenú na zasadnutie 
Rady pre konkurencieschopnosť o stave vykonávania smernice o službách,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu 
(KOM(2010)0608),

– so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj 
(A7-0000/2010),

A. keďže cieľom smernice o službách je dokončenie vnútorného trhu so službami, pričom by 
sa mala zaručiť vysoká úroveň kvality a sociálnej súdržnosti,

B. keďže smernica o službách je nástrojom rastu v Európskej únii a keďže jej vykonávanie 
musí byť súčasťou rámca, ktorý tvorí stratégia Európa 2020 a Akt o jednotnom trhu,

C. keďže transpozícia smernice o službách je pre členské štáty, orgány verejnej správy a 
miestne orgány veľkou výzvou, pretože obsahuje ustanovenia o práve usadiť sa a 
poskytovať služby a o zriadení jednotných kontaktných miest, ktoré majú pomáhať 
poskytovateľom služieb,

D. keďže vplyv smernice na hospodárstvo, podniky a občanov bude možné vyhodnotiť až 
vtedy, keď bude smernica transponovaná vo všetkých členských štátoch Únie,

E. keďže kvalita vykonávania smernice členskými štátmi je rovnako rozhodujúca ako 
dodržiavanie lehôt stanovených pre jej vykonávanie,

1. pripomína bezprecedentnú verejnú a politickú diskusiu týkajúcu sa smernice o službách a 
kľúčovú úlohu Európskeho parlamentu v týchto rokovaniach; domnieva sa preto, že 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.



PE452.694v01-00 4/9 PR\838712SK.doc

SK

Európsky parlament musí zabezpečiť účinné monitorovanie postupu vykonávania 
smernice členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Parlament o 
stave transpozície;

2. víta skutočnosť, že vykonávanie smernice o službách vytvára neobvyklú dynamiku 
modernizácie vo všetkých členských štátoch, ktorá vedie k vzniku nových metód práce a 
hodnotenia; zdôrazňuje kľúčovú úlohu sociálnych partnerov a profesijných organizácií v 
procese transpozície; vyzýva Komisiu, aby do fázy vzájomného hodnotenia plne zapojila 
týchto partnerov a organizácie;

3. konštatuje, že väčšina členských štátov uprednostnila transpozíciu prostredníctvom 
horizontálnych právnych predpisov; poznamenáva však, že spôsob transpozície závisí od 
špecifickosti vnútornej organizácie členských štátov; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili transparentnosť procesu transpozície, najmä prostredníctvom lepšieho 
zapojenia národných parlamentov;

Postup hodnotenia

4. domnieva sa, že postup hodnotenia vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich 
slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby je jedným z pilierov smernice; konštatuje, 
že tento postup musí v záujme uľahčenia cezhraničného poskytovania služieb umožniť 
modernizáciu systémov udeľovania povolení a požiadaviek týkajúcich sa slobody usadiť 
sa a poskytovať služby;

5. pripomína, že členské štáty si môžu zachovať svoje systémy udeľovania povolení a 
niektoré požiadavky, pokiaľ sú nediskriminačné, nevyhnutné a primerané; zdôrazňuje, že 
členské štáty si v tejto súvislosti zachovali určitý počet systémov udeľovania povolení 
tým, že zvýšili ich dostupnosť a transparentnosť pre poskytovateľov služieb;

6. zdôrazňuje ťažkosti, ku ktorým dochádza v oblasti uznávania odborných kvalifikácií; 
pripomína, že smernica o službách sa nemôže vzťahovať na ustanovenia, ktoré sú už 
obsiahnuté v odvetvových smerniciach; vyzýva Komisiu, aby túto situáciu objasnila v 
rámci revízie smernice o odborných kvalifikáciách;

7. pripomína špecifickosť ustanovení o práve usadiť sa a ustanovení týkajúcich sa dočasného 
poskytovania služieb v inom členskom štáte; vyzýva Komisiu, aby túto špecifickosť plne 
zohľadnila vo svojom hodnotení;

8. zdôrazňuje, že postup hodnotenia vykonávaný v rámci smernice predstavuje pre 
vnútroštátne správne orgány značnú prácu a že túto záťaž treba zohľadniť pri hodnotení 
transpozície;

9. berie na vedomie úsilie členských štátov o realizáciu postupu vzájomného hodnotenia; 
domnieva sa, že vývoj postupu zatiaľ neumožňuje hodnotiť jeho účinnosť; želá si, aby
Komisia dôkladne preskúmala potenciál tejto novej metódy v rámci Aktu o jednotnom 
trhu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament a národné 
parlamenty nie sú väčšmi zapojené do postupu vzájomného hodnotenia;
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Jednotné kontaktné miesta

10. domnieva sa, že zriadenie jednotných kontaktných miest je jedným zo základných 
predpokladov účinného vykonávania smernice; uznáva, že vykonávanie smernice si 
vyžaduje výrazné úsilie členských štátov, pokiaľ ide o finančné, technické a organizačné 
aspekty; zdôrazňuje, že je nevyhnutné zapojiť doň sociálnych partnerov;

11. vyzýva členské štáty, aby aj naďalej zlepšovali prístupnosť jednotných kontaktných 
miest, ako aj kvalitu a primeranosť informácií pre poskytovateľov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili, že informácie poskytované jednotnými kontaktnými 
miestami budú k dispozícii vo viacerých jazykoch;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi poskytovateľmi služieb je naďalej veľmi málo 
známa existencia jednotných kontaktných miest; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo 
najskôr začali informačné kampane zamerané na všetkých dotknutých aktérov;

13. vyzýva členské štáty, aby poskytli štatistické údaje potrebné na hodnotenie činnosti 
jednotných kontaktných miest a ich vplyvu na európskej úrovni;

14. vyzýva Komisiu, aby posilnila synergie medzi jednotnými kontaktnými miestami 
zriadenými na národnej úrovni a aby vytvorila technické a operatívne nástroje, ktoré si 
tieto synergie vyžadujú;

Administratívna spolupráca

15. pripomína význam ustanovení týkajúcich sa administratívnej spolupráce a vzájomnej 
pomoci; domnieva sa, že vykonávanie týchto ustanovení je podmienkou pre zabezpečenie 
účinnej kontroly poskytovateľov služieb a vysokej úrovne kvality a bezpečnosti služieb v 
Európskej únii;

16. víta rastúci počet vnútroštátnych orgánov zodpovedných za kontrolu služieb 
zaregistrovaných v informačnom systéme o vnútornom trhu (IMI), ktorý tak umožňuje 
priamu, rýchlu a účinnú výmenu informácií;

17. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť opatrenia na odbornú prípravu úradníkov národných a 
regionálnych správnych orgánov, ktorí sú zodpovední za kontrolu služieb; vyzýva 
Komisiu, aby na tento účel zaviedla viacročný program;

Rozsah pôsobnosti 

18. berie na vedomie problémy, s ktorými sa stretávajú niektoré členské štáty pri presnom 
vymedzovaní rozsahu výnimiek stanovených v smernici, najmä pokiaľ ide o sociálne a 
zdravotnícke služby; pripomína, že tieto služby boli vylúčené z dôvodu ich špecifickosti a 
že si vyžadujú odvetvový legislatívny rámec Spoločenstva;

19. domnieva sa, že dodatočné opatrenia potrebné na dokončenie vnútorného trhu so 
službami treba plne zahrnúť do diskusií prebiehajúcich v súvislosti s Aktom o jednotnom 
trhu;
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20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

28. decembra 2006 nadobudla účinnosť európska smernica o službách (2006/123/ES). Cieľom 
smernice o službách je otvoriť trh pre poskytovateľov služieb v Európskej únii, odstrániť 
protekcionistické obmedzenia členských štátov pri vykonávaní činností v rámci poskytovania 
služieb a naplniť zásadu slobody pohybu, ktorá je základom spoločného trhu: stručne 
povedané, európski poskytovatelia služieb majú mať možnosť ponúkať svoju prácu bez 
byrokratických prekážok kdekoľvek v EÚ. 

Opakovane sa nesprávne uvádza, že smernica by odvetvie služieb deregulovala alebo 
liberalizovala. Nie je to pravda. Zmyslom a účelom smernice o službách je upraviť prístup na 
trhy členských štátov tak, aby sa odbúrali svojvoľné prekážky, resp. aby predpisy, ktoré 
zostanú v členských štátoch zachované, boli primerané a nediskriminačné. Výslovne bolo 
stanovené, že legislatívnym návrhom nebude dotknuté pracovné právo ani práva pracovníkov, 
čomu Európsky parlament pripisoval mimoriadny význam. 

Bolo tak možné zachovať európske a vnútroštátne výdobytky. Zásada krajiny pôvodu, podľa 
ktorej sa poskytovatelia služieb mali pri výkone činnosti v iných členských štátoch EÚ riadiť 
iba predpismi svojho domovského štátu a ktorú kritizovali za to, že vedie k sociálnemu 
dumpingu, bola zrušená a nahradila ju zásada krajiny určenia. Smernica teraz štátom 
umožňuje, aby uplatňovali vlastné predpisy týkajúce sa podmienok zamestnávania vrátane 
tých, ktoré sú ustanovené prostredníctvom všeobecne záväzných kolektívnych zmlúv. 

Treba poznamenať, že Európsky parlament sa stal hybnou silou zákonodarstva, a je 
výnimočné, že Rada sa zväčša jeho návrhmi riadila. Týka sa to najmä znenia článku 16, 
v ktorom sa zdôrazňuje: „Členskému štátu, do ktorého sa poskytovateľ premiestni, sa nebráni 
stanoviť požiadavky ..., ak sú opodstatnené dôvodom verejného poriadku, verejnej 
bezpečnosti, verejného zdravia alebo ochrany životného prostredia.... Členským štátom sa 
nebráni uplatňovať v súlade s právom Spoločenstva svoje pravidlá o podmienkach 
zamestnávania vrátane pravidiel ustanovených v kolektívnych zmluvách.“

Európsky parlament v súčasnosti pozoruje pri vykonávaní smernice o službách v členských 
štátoch oneskorenia a sčasti aj ostré diskusie. Rozhodol sa preto, že bude postup vykonávania 
pozorne sledovať a sprevádzať. Hovorilo sa o nedostatkoch pri vykonávaní, ako aj o otázkach 
týkajúcich sa výkladu a uplatňovania smernice. To bolo dôvodom vypracovania tejto správy. 

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti smernice o službách v zásade zahŕňa všetky komerčné služby, ktoré 
ponúkajú poskytovatelia služieb so sídlom v niektorom členskom štáte. Nie sú doň zahrnuté 
napr. služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru, finančné služby, dopravné 
služby, služby agentúr sprostredkujúcich krátkodobé zamestnanie, zdravotnícke služby a 
sociálne služby v oblasti starostlivosti, starostlivosti o deti a bytovej výstavby. Smernica 
nespochybňuje služby všeobecného záujmu a jej účelom v žiadnom prípade nie je narúšanie 
základných verejnoprospešných služieb. 
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Spravodajkyňa zdôrazňuje, že rozsah pôsobnosti smernice treba jasne a jednoznačne 
implementovať, lebo iba takto možno zabezpečiť právnu istotu. Spravodajkyňa podčiarkuje 
najmä to, že vykonávanie smernice o službách sa nesmie stať zámienkou na dereguláciu alebo 
privatizáciu v členských štátoch. Ak niektorá vláda zamýšľa uskutočniť dereguláciu, mala by 
aj prevziať zodpovednosť za svoje opatrenia. 

V priebehu vykonávania smernice sa ukázalo, že niektorým poskytovateľom služieb nie je 
jasné, či služba, ktorú poskytujú, patrí do rozsahu pôsobnosti smernice. Platí to najmä pre 
článok 2 ods. 2 písm. j). Na základe týchto ustanovení sú členské štáty vyzývané, aby 
používali a uplatňovali nástroje smernice, keď treba napr. vyňať starostlivosť o malé deti z 
rozsahu pôsobnosti smernice o službách. 

Spravodajkyňa ďalej zdôrazňuje, že je potrebné nielen jednoznačne rozlišovať medzi 
službami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a službami všeobecného záujmu, 
ale aj zabezpečiť ochranu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu prostredníctvom 
rámcových právnych predpisov. 

Jednotné kontaktné miesta

Pre poskytovateľov služieb je nesporne veľkou výhodou zjednodušenie administratívnych 
postupov a vytvorenie jednotných kontaktných miest. Tento nástroj, pokiaľ je správne 
nastavený, môže mať mimoriadny význam pre malé a stredné podniky. 

Na týchto kontaktných miestach by malo byť možné vybaviť všetky postupy a formality, 
ktoré sú potrebné na začatie a vykonávanie činnosti v rámci cezhraničného poskytovania 
služieb. Tu by mali byť k dispozícii presné, úplné a zrozumiteľné informácie o formalitách, 
administratívnych postupoch, príslušných zákonoch atď. Okrem toho by tu podnikatelia mali 
dostávať pomoc pri vybavovaní nevyhnutných správnych postupov. Postup by mal byť podľa 
možnosti prístupný elektronickou cestou.

Spravodajkyňa vychádza z toho, že na zriaďovaní jednotných kontaktných miest sa podieľali 
všetky zainteresované strany, t. j. popri podnikoch aj zástupcovia zamestnancov, aby sa 
zabezpečila možnosť poskytovať všetky relevantné informácie, okrem iného predovšetkým o 
platných pracovnoprávnych predpisoch, a aby sa tak čo najrýchlejšie a najjednoduchšie mohli 
vyriešiť prípadné problémy. 

Spravodajkyňa však považuje za nevhodné, aby sa jednotné kontaktné miesta obmedzovali 
výhradne na elektronickú formu postupov. Pravidlom by malo byť osobné poradenstvo 
poskytované kvalifikovanými pracovníkmi. Z tohto dôvodu by jednotné kontaktné miesta 
mali byť povinné informovať poskytovateľov služieb o platných predpisoch v oblasti 
pracovného a sociálneho práva. Iba tak možno zabrániť tomu, aby sa poskytovatelia služieb 
mohli odvolávať na neznalosť právnych noriem príslušnej krajiny. Ďalej by bolo potrebné 
koordinovať jednotlivé miesta, aby tak poskytovatelia služieb mohli dostávať najaktuálnejšie 
informácie.

Samozrejmosťou by malo byť aj to, že by ponuka mala byť k dispozícii vo viacerých 
jazykoch. 
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Administratívna spolupráca 

V súvislosti s administratívnou spoluprácou obsahuje smernica o službách jasné vymedzenie 
povinností členského štátu, v ktorom má poskytovateľ sídlo, a členského štátu, v ktorom sa 
služba poskytuje. Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) pritom pomáha príslušným 
orgánom v jednotlivých členských štátoch prekonávať praktické prekážky. IMI je vítaným 
nástrojom, pretože podporuje činnosť správnych orgánov tým, že rieši otázku rozdielnych 
administratívnych postupov, jazykových problémov alebo chýbajúcich informácií o 
kontaktných miestach v iných členských štátoch. Spravodajkyňa bude v budúcnosti 
dôslednejšie dbať o to, aby sa tento systém skutočne využíval. Zdá sa, že v tejto oblasti majú 
členské štáty ešte rezervy.

Vzájomné hodnotenie
Spravodajkyňa by chcela znovu zdôrazniť, že postup vzájomného hodnotenia zavedený 
Radou vedie k zbytočnej byrokratickej záťaži pre správne orgány členských štátov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Okrem značného počtu vnútroštátnych zákonov, ktoré bolo treba prispôsobiť smernici o 
službách, musia členské štáty informovať Komisiu o svojich systémoch udeľovania povolení 
(článok 9 ods. 2), o svojich požiadavkách týkajúcich sa slobody usadiť sa (článok 15) a o 
svojich požiadavkách v oblasti viacodborových činností (článok 25 ods. 3). 
Treba ešte dôsledne preskúmať možné prínosy tohto postupu, keďže dodatočná byrokratická 
záťaž a s ňou spojené administratívne náklady zostávajú podľa názoru spravodajkyne 
zachované.


