
 

PA\545927SK.doc  PE 349.888v01-00  

SK SK 

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

PREDBEŽNÉ ZNENIE 
2004/0001(COD) 

 

29.10.2004 

NÁVRH STANOVISKA 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o on services in the internal 
market 
(COM(2004)0002 – C6-00069/2004 – 2004/0001(COD)) 

Navrhovateľka: Kartika Tamara Liotard 



 

PA\545927SK.doc 2/38 PE 349.888v01-00 

SK 

PA_Leg 



 

PA\545927SK.doc 3/38 PE 349.888v01-00  

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Vaša navrhovateľka zdieľa názory početných organizácií aj jednotlivých odborníkov, že, ako 
to vyjadrila napríklad Britská lekárska asociácia, „Komisia by mala návrh stiahnuť 
a prepracovať text“. (BMA rámcová odpoveď na konzultácie DTI o službách na vnútornom 
trhu, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Tento návrh porušuje princíp 
proporcionality, keďže zavádza množstvo opatrení, ktoré sú očividne nepotrebné na 
dosiahnutie jednotného vnútorného trhu služieb, ako aj princíp subsidiarity, keďže členským 
štátom odopiera právomoc rozhodovať o veciach, ktoré sa priamo dotýkajú ich životných 
záujmov, a to aj v takých prípadoch, kedy by takéto rozhodnutia nijakým spôsobom 
nenarušovali zmluvu.  
 
Vzhľadom na povinnosti tohto Výboru, návrh, tak, ako je napísaný, vystavuje kľúčové 
verejné služby a verejnoprospešné služby (vrátane vodného a odpadového hospodárstva, 
zdravotnej starostlivosti a domovov dôchodcov) veľkej nepodmienečnej liberalizácii, čím 
vážne zasahuje do práv členských štátov riadiť tieto služby v ich vlastnej zodpovednosti 
a samostatne rozhodovať o vhodnom modeli vlastníctva, či už verejného, súkromného alebo 
ich kombinácii.  
Pre európsky sociálny model je charakteristické, že rozlišuje služby zamerané na všeobecný 
verejný záujem a služby, s ktorými možno primerane obchodovať ako s väčšinou tovarov, kde 
to najlepšie získavajú tí, čo si môžu dovoliť zaplatiť najviac. Ak sa verejnoprospešné služby 
poskytujú v rámci trhového modelu, požiadavky sú zväčša stanovené pre poskytovateľov 
služieb (napr. prostredníctvom univerzálnych povinností poskytnúť službu) s cieľom 
zabezpečiť prospešnosť pre verejnosť.  V zmysle ustanovení tejto smernice by sa to však 
veľmi sťažilo a v mnohých sektoroch priam znemožnilo, najmä v dôsledku princípu krajiny 
pôvodu. 
 
Tento princíp takisto vystavuje služby v niektorých členských štátoch nekalej konkurencii 
vďaka aplikácii princípu krajiny pôvodu a vytvára tlak zhora na environmentálne normy, 
keďže podnecuje istý druh „pretekov ku dnu“, kde si pri prilákaní investícií členské štáty 
navzájom konkurujú tým najhorším spôsobom. Návrh má víziu vnútorného trhu čo najmenej 
zaťaženého efektívnou reguláciou v záujme občana, spotrebiteľa, pracovníka alebo sociálne či 
environmentálne zodpovedného podniku.  
 
Preto navrhujem zmeny, ktoré by umožnili členským štátom i naďalej plniť svoje povinnosti 
voči spoločnosti a životnému prostrediu, pričom tieto zmeny sa netýkajú alebo zlepšujú tie 
prvky smernice, ktoré sú skutočne potrebné pre spravodlivú a nediskriminačnú konkurenciu v 
poskytovaní služieb, ktoré možno primerane vykonávať prostredníctvom trhových procesov. 
Pokúsila som sa zachovať prvok solidarity a uznať obmedzenia trhu, ktorými sa tento návrh 
zaoberá len málo, prípadne vôbec nie. Hoci by som uprednostnila, keby Komisia text stiahla a 
napísala odznova, pokúsila som sa vytvoriť tento návrh ako prostriedok, ktorý by umožnil 
vnútorný trh služieb, nie však na  úkor verejného prospechu, a to najmä v oblasti verejného 
zdravotníctva a ochrany životného prostredia.  
 
Navrhovaná smernica je v rozpore nielen s princípmi subsidiarity, proporcionality a sociálnej 
solidarity, ale aj s ustanoveniami zmluvy. Článok 43 hovorí, že sloboda etablovať sa v EÚ 
zahŕňa právo začať a vykonávať činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a založiť 
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a riadiť podniky „za podmienok stanovených pre svojich štátnych príslušníkov v práve štátu, 
kde sa podnik zakladá“. Smernice, ktoré zavádzajú slobodu etablovania sa, prijme Rada 
„vzhľadom na konkrétnu činnosť“. Aj v súvislosti so službami článok 52 Zmluvy o založení 
ES ustanovuje prijatie smerníc "za účelom dosiahnutia liberalizácie konkrétnej služby". 
Horizontálny návrh Komisie porušuje sektorový prístup - prístup, ktorý jasne uznáva, že trh 
nie je v každom prípade vhodným modelom pre poskytovanie kvalitných služieb všetkým, 
ktorí ich potrebujú.  
 
V zmysle článku 50 „môže osoba poskytujúca službu dočasne vykonávať svoju činnosť za 
týmto účelom v štáte, kde službu poskytuje, za rovnakých podmienok, ako tento štát nastoľuje 
pre svojich vlastných štátnych príslušníkov.“ Princíp krajiny pôvodu by si inak povedané 
vyžadoval novelizáciu zmluvy a nie jeden legislatívny akt, pretože by znamenal, že 
poskytovatelia služieb z ostatných členských štátov EÚ by už nemuseli fungovať za 
rovnakých podmienok ako štátni príslušníci. 
 
Zoširoka sa vyhýbam otázke protiústavnosti návrhu na ostatné oblasti, paľbu však sústredím 
na ohrozenie princípu krajiny pôvodu vzhľadom na normy pre životné prostredie a verejné 
zdravotníctvo, na potrebu rozlišovať rôzne druhy služieb, na potrebu ustanoviť výnimky 
v záujme občana, a na početné porušenia subsidiarity a proporcionality. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ako gestorský výbor, aby do svojej správy prijal 
nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Text navrhnutý Komisiou1 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
Odôvodnenie 1 

(1) Európska únia sa snaží vytvoriť čo 
najtesnejšie väzby medzi štátmi a národmi 
Európy a zabezpečiť hospodársky a sociálny 
pokrok. V súlade s článkom 14(2) zmluvy 
vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
služieb a sloboda etablovania sa. 
Odstránenie prekážok brániacich vzniku 

(1) Európska únia sa snaží vytvoriť čo 
najtesnejšie väzby medzi štátmi a národmi 
Európy a zabezpečiť hospodársky a sociálny 
pokrok. V súlade s článkom 14(2) zmluvy 
vnútorný trh tvorí oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
služieb a sloboda etablovania sa. 
Odstránenie prekážok brániacich vzniku 

                                                 
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku. 
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činností zameraných na poskytovanie 
služieb medzi členskými štátmi je 
nevyhnutné za účelom posilnenia integrácie 
národov Európy a pre podporu 
rovnomerného a udržateľného 
hospodárskeho a sociálneho pokroku. 

činností zameraných na poskytovanie 
služieb medzi členskými štátmi je 
nevyhnutné za účelom posilnenia integrácie 
národov Európy a pre podporu 
rovnomerného a udržateľného 
hospodárskeho a sociálneho pokroku. Pri 
odstraňovaní týchto prekážok je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby rozvoj činností 
poskytujúcich služby prispieval k splneniu 
úloh uvedených v článku 2 zmluvy, a to 
najmä úlohy podporovať “v rámci 
spoločenstva harmonický, vyvážený a 
udržateľný rozvoj ekonomických činností, 
vysokú mieru zamestnanosti a sociálnej 
ochrany, rovnosť medzi mužmi a ženami, 
udržateľný a neinflačný rast, vysokú mieru 
konkurencie a zbližovania ekonomickej 
výkonnosti, vysoký stupeň ochrany a 
zlepšenia kvality životného prostredia, 
zvýšenie životnej úrovne a kvality života, 
ekonomickú a sociálnu kohéziu a solidaritu 
medzi členskými štátmi”. 

 

Odôvodnenie 

Dôležité je nevnímať liberalizáciu obchodu ako cieľ sám osebe alebo ako výhodu, ktorú treba 
nasledovať na úkor ostatných základných úloh Únie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
Odôvodnenie 6 

(6) Táto smernica vytvára všeobecný právny 
rámec, prospešný pre širokú škálu služieb, 
pričom zohľadňuje charakteristické črty 
činnosti alebo profesie každého druhu a 
systém ich regulácie. Tento rámec vychádza 
z dynamického a selektívneho prístupu, 
spočívajúceho prioritne v odstránení tých 
prekážok, ktoré sa dajú odbúrať rýchlo, a v 
ostatných prípadoch v začatí procesu 
hodnotenia, konzultácií a doplnkovej 
harmonizácie špecifických záležitostí, čo 
umožní postupnú a koordinovanú 
modernizáciu vnútroštátnych regulačných 
systémov pre služby, čo je nevyhnutné pre 

(6) Táto smernica vytvára všeobecný právny 
rámec, prospešný pre širokú škálu služieb, 
pričom zohľadňuje charakteristické črty 
činnosti alebo profesie každého druhu a 
systém ich regulácie. Tento rámec vychádza 
z dynamického a selektívneho prístupu, 
spočívajúceho prioritne v odstránení tých 
prekážok, ktoré sa dajú odbúrať rýchlo, a v 
ostatných prípadoch v začatí procesu 
hodnotenia, konzultácií a doplnkovej 
harmonizácie špecifických záležitostí, čo 
umožní postupnú a koordinovanú 
modernizáciu vnútroštátnych regulačných 
systémov pre služby, čo je nevyhnutné pre 
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dosiahnutie skutočného vnútorného trhu 
služieb do roku 2010. Je potrebné pripraviť 
možnosti pre vyváženú sadu opatrení, ktoré 
by zahŕňali cielenú harmonizáciu, 
administratívnu spoluprácu, princíp krajiny 
pôvodu a stimuly pre vznik pracovných 
kódexov pre isté záležitosti. Takáto 
koordinácia vnútroštátnych legislatívnych 
režimov by mala zabezpečiť veľkú mieru 
právnej integrácie spoločenstva a vysoký 
stupeň ochrany cieľov vo všeobecnom 
záujme, a to najmä ochrany spotrebiteľa, čo 
je nevyhnutné, aby sa zabezpečila vzájomná 
dôvera medzi členskými štátmi. 

dosiahnutie skutočného vnútorného trhu 
služieb do roku 2010. Je potrebné pripraviť 
možnosti pre vyváženú sadu opatrení, ktoré 
by zahŕňali cielenú harmonizáciu, 
administratívnu spoluprácu a stimuly pre 
právny rámec, ktorý dokáže chrániť záujmy 
spotrebiteľov a občanov v kontexte 
jednotného vnútorného trhu a podľa 
potreby aj pracovné kódexy pre isté 
záležitosti. Takáto koordinácia 
vnútroštátnych legislatívnych režimov by 
mala zabezpečiť veľkú mieru právnej 
integrácie spoločenstva a vysoký stupeň 
ochrany cieľov vo všeobecnom záujme, a to 
najmä ochrany spotrebiteľa, čo je 
nevyhnutné, aby sa zabezpečila vzájomná 
dôvera medzi členskými štátmi. 

 

Odôvodnenie 

Zmyslom jednotného vnútorného trhu je zabrániť diskriminácii v tomto prípade 
poskytovateľov služieb etablovaných v ktorejkoľvek časti spoločenstva. Právo členských 
štátov určovať podmienky pre poskytovateľov služieb, pokiaľ sú nediskriminačné a nie sú 
nijako v rozpore s povinnosťami vychádzajúcimi zo zmluvy, je základným aspektom 
subsidiarity. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
Odôvodnenie 12a (nový) 

 (12a) Vzhľadom na kľúčový význam 
služieb všeobecného hospodárskeho 
záujmu ako aj na ich úlohu pri podpore 
sociálnej a územnej súdržnosti, únia 
a členské štáty, každý z nich v rámci svojich 
príslušných právomocí a v rozsahu zmluvy 
sa musia postarať o to, aby sa tieto služby 
prevádzkovali na základe zásad 
a podmienok, ktoré im umožňujú plniť si 
svoje poslanie. Európske právo by malo 
definovať tieto zásady a podmienky bez 
vplyvu na právomoci členských štátov v 
súlade so zmluvou tak, aby ustanovilo, 
poverilo a zakladalo tieto služby. 
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Odôvodnenie 

Pridanie tohto úvodného ustanovenia, ktorého znenie je prijaté z článku III-6 zmluvy o ústave 
odsúhlasenej členskými štátmi dňa 18. júna 2004, je potrebné pre vyjasnenie, že hoci 
spravodlivá konkurencia je jednou zo zásad Európskej únie, nesmie sa uplatňovať na úkor 
sociálnej solidarity, ochrany životného prostredia, verejného zdravia a účinného 
poskytovania spoľahlivých vysokokvalitných služieb, čo v prípade služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu nezávisí predovšetkým od platobnej schopnosti prijímateľa. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
Odôvodnenie 14 

(14) Pojem služba pokrýva širokú škálu 
neustále sa meniacich služieb, medzi ktoré 
patria podnikateľské služby ako napríklad 
poradenstvo pri riadení, certifikácia a 
skúšanie, riadenie zariadení vrátane vedenia 
kancelárie a bezpečnosti, reklamné služby, 
náborové služby vrátane personálnych 
agentúr, a služby obchodných zástupcov. 
Tento pojem sa vzťahuje aj na služby 
poskytované podnikom ako aj 
spotrebiteľom, ako napr. právne a finančné 
poradenstvo, služby v oblasti nehnuteľností 
ako služby realitných kancelárií, 
stavebníctvo vrátane služieb architektov, 
dopravu, distribučné živnosti, organizovanie 
obchodných veľtrhov, prenájom vozidiel, 
cestovné kancelárie a bezpečnostné služby. 
Takisto sa týka spotrebiteľských služieb, ako 
sú služby v oblasti cestovného ruchu vrátane 
služieb sprievodcov, audio-vizuálne služby, 
voľnočasové služby, športové strediská a 
zábavné parky, zdravotné služby a služby 
poskytujúce zdravotnícku starostlivosť a 
pomocné služby pre domácnosti ako 
napríklad pomoc pri opatrovaní starších. 
Tieto činnosti môžu zahŕňať služby 
vyžadujúce si vyžadujú blízkosť 
poskytovateľa a prijímateľa, služby 
vyžadujúce si cestovanie zo strany 
poskytovateľa či prijímateľa a služby, ktoré 
možno poskytovať na diaľku, vrátane 
služieb cez internet. Ako sa Súdny dvor 
jednotne domnieva v spojitosti s článkami 

(14) Pojem služba pokrýva širokú škálu 
neustále sa meniacich služieb, medzi ktoré 
patria podnikateľské služby ako napríklad 
poradenstvo pri riadení, certifikácia a 
skúšanie, riadenie zariadení vrátane vedenia 
kancelárie a bezpečnosti, reklamné služby, 
náborové služby vrátane personálnych 
agentúr, a služby obchodných zástupcov. 
Tento pojem sa vzťahuje aj na služby 
poskytované podnikom ako aj 
spotrebiteľom, ako napr. právne a finančné 
poradenstvo, služby v oblasti nehnuteľností 
ako služby realitných kancelárií, 
stavebníctvo vrátane služieb architektov, 
dopravu, distribučné živnosti, organizovanie 
obchodných veľtrhov, prenájom vozidiel, 
cestovné kancelárie a bezpečnostné služby. 
Takisto sa týka spotrebiteľských služieb, ako 
sú služby v oblasti cestovného ruchu vrátane 
služieb sprievodcov, audio-vizuálne služby, 
voľnočasové služby, športové strediská a 
zábavné parky, zdravotné služby a služby 
poskytujúce zdravotnícku starostlivosť a 
pomocné služby pre domácnosti ako 
napríklad pomoc pri opatrovaní starších. 
Tieto činnosti môžu zahŕňať služby 
vyžadujúce si vyžadujú blízkosť 
poskytovateľa a prijímateľa, služby 
vyžadujúce si cestovanie zo strany 
poskytovateľa či prijímateľa a služby, ktoré 
možno poskytovať na diaľku, vrátane 
služieb cez internet. Ako sa Súdny dvor 
jednotne domnieva v spojitosti s článkami 
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49 a nasl. zmluvy, pojem služba zahŕňa 
každú ekonomickú činnosť obvykle 
poskytovanú za odmenu bez toho, aby za 
službu museli platiť tí, čo z nej majú 
prospech a bez ohľadu na riešenia 
financovania odmeny prijatej za službu, 
formou protihodnoty. Každá služba, ktorou 
sa poskytovateľ zúčastňuje na hospodárstve, 
bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo 
ciele alebo predmetnú oblasť pôsobenia, 
predstavuje službu. 
 

49 a nasl. zmluvy, pojem služba zahŕňa 
každú ekonomickú činnosť obvykle 
poskytovanú za odmenu bez toho, aby za 
službu museli platiť tí, čo z nej majú 
prospech a bez ohľadu na riešenia 
financovania odmeny prijatej za službu, 
formou protihodnoty. Každá služba, ktorou 
sa poskytovateľ zúčastňuje na hospodárstve, 
bez ohľadu na jeho právne postavenie alebo 
ciele alebo predmetnú oblasť pôsobenia, 
predstavuje službu. Táto smernica uznáva, 
že nie všetky tieto služby majú rovnakú 
hodnotu alebo význam, a že v prípade 
služieb, ktoré sú kľúčové pre blaho 
a zdravie ľudských bytostí a ich prostredia, 
môžu platiť odlišné priority a zásady, aké 
sa považujú za vhodné pre služby nie 
natoľko kľúčové. 

 

Odôvodnenie 

Zabezpečenie spravodlivej konkurencie je pri mnohých službách je primárnou úlohou 
zákonodarcov v prostredí trhovej ekonomiky. Na jednotnom európskom trhu to zahŕňa aj 
ochranu práva podnikov etablovať sa v inom členskom štáte, ako je krajina ich pôvodu, a 
obchodovať v tomto štáte. Avšak v prípade istých služieb, najmä služieb súvisiacich 
s zdravotnou starostlivosťou, verejným zdravím, sociálnou bezpečnosťou alebo činnosťami 
predstavujúcimi nebezpečenstvo pre životné prostredie, sa zodpovednosť zákonodarcov voči 
poskytovateľovi služby stáva značne podružnou v porovnaní s ich zodpovednosťou voči 
občanovi, spotrebiteľovi a budúcnosti našej planéty. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
Odôvodnenie 24 

(24) Za účelom zjednodušenia 
administratívy sa nemusia nastoľovať 
všeobecné formálne požiadavky, ako 
napríklad overené preklady, pokiaľ si to 
objektívne nevyžiada prvoradá príčina 
súvisiaca s daným verejným záujmom, ako 
napríklad ochrana pracovníkov. Takisto je 
potrebné zabezpečiť, aby povolenie obvykle 
umožňovalo prístup k službe alebo jej výkon 
na celom národnom území, ak nové 
povolenie pre každý zriadený podnik, 
napríklad pre každý nový hypermarket, nie 

(24) Za účelom zjednodušenia 
administratívy sa nemusia nastoľovať 
všeobecné formálne požiadavky, ako 
napríklad overené preklady, pokiaľ si to 
objektívne nevyžiada prvoradá príčina 
súvisiaca s daným verejným záujmom, ako 
napríklad ochrana pracovníkov, verejného 
zdravia alebo životného prostredia. Takisto 
je potrebné zabezpečiť, aby povolenie 
obvykle umožňovalo prístup k službe alebo 
jej výkon na celom národnom území, ak 
nové povolenie pre každý zriadený podnik, 



 

PA\545927SK.doc 9/38 PE 349.888v01-00  

 SK 

je objektívne opodstatnené prvoradou 
príčinou súvisiacou s verejným záujmom, 
napríklad s ochranou mestského 
prostredia. 

napríklad pre každý nový hypermarket, nie 
je objektívne opodstatnené prvoradou 
príčinou súvisiacou s verejným záujmom. 

 

Odôvodnenie 

Verejné zdravie a ochrana životného prostredia sa musia uvádzať spolu s ochranou zdravia 
pracujúcich. Tieto tri veci spolu preukázateľne tvoria hlavné zretele, ktoré v pokusoch 
Komisie o vytvorenie spravodlivej konkurencie na jednotnom trhu musia byť v rovnováhe. 
Príklad uvedený na konci je svojvoľný a nepotrebný a mohol by sa vykladať reštriktívne. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
Odôvodnenie 27 

(27) Možnosť získať prístup k službe možno 
podmieniť povolením od príslušných 
úradov, iba ak toto rozhodnutie spĺňa 
kritériá nediskriminácie, potreby a 
proporcionality. To konkrétne znamená, že 
schémy povolení by mali byť povolené iba 
vtedy, ak by a posteriori kontrola nemala 
účinok kvôli nemožnosti potvrdenia závad v 
príslušnej službe, pričom by sa náležito 
zohľadnili riziká a nebezpečenstvá, ktoré 
by mohli vyplynúť pri nevykonávaní 
predchádzajúcej kontroly. Avšak na 
opatrenia prijaté na tento účel v tejto 
smernici sa nemožno spoliehať za účelom 
odôvodnenia schém povolení, ktoré 
zakazujú iné normy spoločenstva, ako napr. 
smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 
1999/93/ES z 13. decembra 1999 
o rámcových podmienkach spoločenstva pre 
elektronické podpisy [Ú. v. ES L 13, 
19.1.2000, s.12], alebo smernica Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2000/31/ES z 8. júna 
2000 o niektorých právnych aspektov 
služieb informačnej spoločnosti, to najmä 
elektronického obchodu, na vnútornom trhu 
(Smernica o elektronickom obchode Ú. v. 
ES L 178 17.7.2000, s.1). Výsledky 
z procesu vzájomného ohodnotenia umožnia 
určiť na úrovni spoločenstva tie druhy 
činností, pri ktorých by sa schémy povolení 

(27) Možnosť získať prístup k službe možno 
podmieniť povolením od príslušných úradov 
pod podmienkou, že toto rozhodnutie spĺňa 
kritériá nediskriminácie, potreby a 
proporcionality. Na túto smernicu sa 
nemožno spoliehať za účelom odôvodnenia 
schém povolení, ktoré zakazujú iné normy 
spoločenstva, ako napr. smernica 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1999/93/ES z 13. decembra 1999 
o rámcových podmienkach spoločenstva pre 
elektronické podpisy [Ú. v. ES L 13, 
19.1.2000, s.12], alebo smernica Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2000/31/ES z 8. júna 
2000 o niektorých právnych aspektov 
služieb informačnej spoločnosti, to najmä 
elektronického obchodu, na vnútornom trhu 
(Smernica o elektronickom obchode Ú. v. 
ES L 178 17.7.2000, s.1). Výsledky 
z procesu vzájomného ohodnotenia umožnia 
určiť na úrovni spoločenstva tie druhy 
činností, pri ktorých by sa schémy povolení 
mali odstrániť. 
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mali odstrániť. 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa služba bude 
ponúkať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému členskému štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. Zmyslom 
jednotného vnútorného trhu je zabrániť diskriminácii v tomto prípade poskytovateľov služieb 
etablovaných v ktorejkoľvek časti spoločenstva. Členské štáty majú právo nastoľovať 
podmienky pre poskytovateľov služieb, pokiaľ tieto podmienky nie sú diskriminačné a nie sú 
nijako v rozpore s povinnosťami vychádzajúcimi zo zmluvy. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
Odôvodnenie 28 

(28) V prípadoch, kedy je počet povolení 
dostupných pre istú činnosť obmedzený z 
dôvodu nedostatku prírodných zdrojov alebo 
technickej kapacity, ako tomu môže byť 
napríklad pri udeľovaní analógových 
rozhlasových frekvencií alebo využívaní 
vodnej elektrárne, sa musí prijať postup 
výberu spomedzi niekoľkých 
potencionálnych uchádzačov s cieľom 
rozvíjať kvalitu a podmienky ponuky služby 
dostupnej pre používateľov prostredníctvom 
otvorenej konkurencie. Tento postup musí 
poskytovať záruku transparentnosti 
a nestrannosti a takto udelené povolenie 
nesmie mať prílišnú dobu platnosti, nesmie 
podliehať automatickému obnoveniu ani 
nesmie na úspešného poskytovateľa 
delegovať nejaké výhody. Konkrétne doba 
platnosti udeleného povolenie musí byť 
stanovená tak, aby neznemožňovala alebo 
neobmedzovala slobodnú konkurenciu mimo 
rámca, ktorý je potrebný na to, aby 
poskytovateľ mohol získať späť investované 
náklady a aby sa mu primerane mohol vrátiť 
investovaný kapitál. Prípady, v ktorých je 
počet povolení obmedzený z iných dôvodov 
ako nedostatok prírodných zdrojov alebo 
technická kapacita, i naďalej v každom 
prípade podliehajú zvyšným ustanoveniam 
tejto smernice vzťahujúcim sa na schémy 

(28) V prípadoch, kedy je počet povolení 
dostupných pre istú činnosť obmedzený z 
dôvodu nedostatku prírodných zdrojov alebo 
technickej kapacity, ako tomu môže byť 
napríklad pri udeľovaní analógových 
rozhlasových frekvencií alebo využívaní 
vodnej elektrárne, sa musí prijať postup 
výberu spomedzi niekoľkých 
potencionálnych uchádzačov s cieľom 
rozvíjať kvalitu a podmienky ponuky služby 
dostupnej pre používateľov prostredníctvom 
otvorenej konkurencie. Tento postup, ktorý 
môže zahŕňať čisto komerčné kritéria ako 
aj nekomerčné kritériá, ktoré sú okrem 
iného zamerané na ochranu verejného 
zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ochranu životného prostredia alebo 
zachovanie kultúrneho dedičstva členských 
štátov, musí poskytovať záruku 
transparentnosti a nestrannosti a takto 
udelené povolenie nesmie mať prílišnú dobu 
platnosti, nesmie podliehať automatickému 
obnoveniu ani nesmie na úspešného 
poskytovateľa delegovať nejaké výhody. 
Konkrétne doba platnosti udeleného 
povolenie musí byť stanovená tak, aby 
neznemožňovala alebo neobmedzovala 
slobodnú konkurenciu mimo rámca, ktorý je 
potrebný na to, aby poskytovateľ mohol 
získať späť investované náklady a aby sa mu 
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povolení. 
 

primerane mohol vrátiť investovaný kapitál. 
Prípady, v ktorých je počet povolení 
obmedzený z iných dôvodov ako nedostatok 
prírodných zdrojov alebo technická kapacita, 
i naďalej v každom prípade podliehajú 
zvyšným ustanoveniam tejto smernice 
vzťahujúcim sa na schémy povolení. 

 

Odôvodnenie 

Ak poskytovanie služby môže mať dôsledky na verejné zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, životné prostredie, zachovanie kultúrneho dedičstva členských štátov alebo 
akékoľvek ďalšie súvislosti, ktoré nespadajú pod čisto komerčné hľadisko, je primerané, aby 
členské štáty pri výbere ako aspekt uplatnili nekomerčné kritériá pod podmienkou, že tieto 
kritériá sú v každom prípade nediskriminačné a v súlade so zmluvou. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Odôvodnenie 29 

(29) Prvoradé príčiny súvisiace s verejným 
záujmom, spomínané v niektorých 
harmonizačných ustanoveniach tejto 
smernice, sú tie, ktoré uznal Súdny dvor 
v spojitosti s článkami 443 a 49 zmluvy, a to 
predovšetkým ochrana spotrebiteľov, 
prijímateľov služieb, pracovníkov a 
mestského prostredia. 

(29) Prvoradé príčiny súvisiace s verejným 
záujmom, spomínané v niektorých 
harmonizačných ustanoveniach tejto 
smernice zahŕňajú príčiny, ktoré uznal 
Súdny dvor v spojitosti s článkami 443 a 49 
zmluvy, a to predovšetkým ochrana 
spotrebiteľov, prijímateľov služieb, 
pracovníkov a mestského prostredia, ako aj 
ekonomické služby, ktoré zodpovedný 
členský štát alebo spoločenstvo podmieňujú 
konkrétnymi povinnosťami verejnej služby 
z moci kritéria všeobecného záujmu, tie 
služby, ktoré môžu predstavovať 
nebezpečenstvo pre životné prostredie, 
vzdelávacie služby alebo služby 
zdravotníckej starostlivosti a služby 
domovov pre osoby, ktoré z dôvodu 
slabomyseľnosti v súvislosti s vekom či 
inou príčinou alebo z dôvodu maloletosti 
nie sú schopné viesť samostatný život. 

 

Odôvodnenie 

Definícia základných služieb, ako ju predstavila Komisia, je príliš úzka. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
Odôvodnenie 34 

(34) Medzi obmedzenia, ktoré sa budú 
skúmať, patria vnútroštátne predpisy, ktoré 
na základoch iných ako súvisiacich s 
odbornou kvalifikáciou vyhradzujú prístup k 
činnostiam ako napríklad hazardné hry pre 
konkrétnych poskytovateľov. Medzi 
obmedzenia, ktoré sa budú skúmať, patria 
rovnako aj predpisy „o nutnom prenose“ 
platné pre prevádzkovateľov káblových 
služieb, ktoré tým, že zavádzajú povinnosť 
pre vedľajšieho poskytovateľa služieb 
sprístupniť isté služby dodávané 
konkrétnymi poskytovateľmi služieb, 
ovplyvňujú jeho slobodnú voľbu, prístup 
k programom a výber prijímateľov. 

(34) Medzi obmedzenia, ktoré sa budú 
skúmať, patria vnútroštátne predpisy, ktoré 
na základoch iných ako súvisiacich s 
odbornou kvalifikáciou vyhradzujú prístup 
k istým činnostiam pre konkrétnych 
poskytovateľov. Medzi obmedzenia, ktoré sa 
budú skúmať, patria rovnako aj predpisy „o 
nutnom prenose“ platné pre 
prevádzkovateľov káblových služieb, ktoré 
tým, že zavádzajú povinnosť pre vedľajšieho 
poskytovateľa služieb sprístupniť isté služby 
dodávané konkrétnymi poskytovateľmi 
služieb, ovplyvňujú jeho slobodnú voľbu, 
prístup k programom a výber prijímateľov. 

 

Odôvodnenie 

Hranie hazardných hier je podľa definície otázkou verejného zdravia, verejného poriadku 
a morálkou, čiže s výnimkou povinností priznaných v zmysle článku 152 zmluvy je úplne mimo 
rámca právomocí inštitúcií spoločenstva a musí ostať záležitosťou členských štátov, ktoré túto 
otázku budú podľa svojho zváženia regulovať. Je teda nevhodné uvádzať ho ako príklad 
v tomto úvodnom ustanovení. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
Odôvodnenie 37 

(37) S cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie voľného pohybu služieb a 
zaručiť, aby prijímatelia profitovali a  
poskytovatelia ponúkali služby v celom 
spoločenstve bez ohľadu na hranice, je 
potrebné vytvoriť zásadu, aby poskytovateľ 
mohol podliehať jedine právu toho 
členského štátu, v ktorom je etablovaný. 
Táto zásada je nevyhnutná na to, aby 
zabezpečila, že poskytovatelia, a to najmä 
malé a stredné podniky, s plnou právnou 
istotou využívali príležitosti, ktoré im 
ponúka vnútorný trh. Takýmto uľahčením 
voľného pohybu služieb medzi členskými 
štátmi táto zásada spolu s opatreniami na 

vypúšťa sa 
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harmonizáciu a vzájomnú pomoc taktiež 
umožní prijímateľom získať prístup k 
širšiemu výberu vysokokvalitných služieb z 
iných členských štátov. Zásadu by mal 
dopĺňať mechanizmus pomoci, ktorý by 
prijímateľovi konkrétne umožňoval byť 
informovaný o práve ostatných členských 
štátov a harmonizáciou predpisov o 
transparentnosti činností poskytujúcich 
služby. 

 

Odôvodnenie 

Princíp krajiny pôvodu je neúmerný a nerealizovateľný a môže viesť jedine k podkopaniu 
primeraných a úmerných právnych požiadaviek vytvorených na ochranu verejného zdravia, 
životného prostredia a iných stránok verejného záujmu. Takisto je v rozpore s jasným 
zámerom článku 43 zmluvy, ktorý hovorí, že sloboda etablovať sa v EÚ zahŕňa právo začať 
a vykonávať činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a založiť a riadiť podniky „za 
podmienok stanovených pre svojich štátnych príslušníkov v práve štátu, kde sa podnik 
zakladá“. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
Odôvodnenie 38 

(38) Takisto je potrebné zabezpečiť, aby 
dohľad nad službami vykonávali 
takpovediac pri zdroji príslušné orgány 
členského štátu, v ktorom je poskytovateľ 
etablovaný. Príslušné orgány krajiny 
pôvodu sú najlepším miestom na 
zabezpečenie účinnosti a priebežnosti 
dohľadu nad poskytovateľom a 
ochraňovanie prijímateľov nielen v ich 
členskom štáte, ale všade v spoločenstve. 
Aby sa vytvorila vzájomná dôvera medzi 
členskými štátmi v oblasti regulácie služieb, 
musí sa jasne stanoviť, že podľa práva 
spoločenstva zodpovednosť za dohľad nad 
činnosťami poskytovateľov, bez ohľadu na 
miesto poskytovania služby, nesie členský 
štát pôvodu.  Určenie súdnej jurisdikcie 
nespadá do predmetu tejto smernice, ale do 
predmetu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 
z 22. decembra 2000 o právomoci a 
uznávaní a výkone rozsudkov v 

vypúšťa sa 
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občianskych a obchodných veciach, alebo 
iných nástrojov spoločenstva ako napríklad 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
č. 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 
vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb. 

 

Odôvodnenie 

Od orgánov iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad 
nad poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte a ak 
môžu byť ohrozené hospodárske záujmy členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby 
etablovaný. Toto vypustenie je v zhode s vypustením úvodného ustanovenia 37. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
Odôvodnenie 39 

(39) Ako logický dôsledok zásady, že by 
malo platiť právo krajiny pôvodu a že 
krajina pôvodu by mala byť zodpovedná za 
dohľad, je potrebné ustanoviť zásadu, že 
členské štáty nesmú obmedzovať služby 
pochádzajúce z iného členského štátu. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

V zhode s vypustením princípu krajiny pôvodu.. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 
Odôvodnenie 40 

(40) Je potrebné ustanoviť, že od predpisu 
o platnosti práva krajiny pôvodu sa možno 
odchýliť jedine v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahujú všeobecné alebo prechodné 
odchýlky. Tieto odchýlky sú potrebné na to, 
aby sa zohľadnila úroveň integrácie 
vnútorného trhu alebo istých aktov 
spoločenstva týkajúcich sa služieb, v zmysle 
ktorých poskytovateľ podlieha uplatneniu 
iného práva ako práva členského štátu 

vypúšťa sa 
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pôvodu. Formou výnimky možno navyše 
v istých individuálnych prípadoch a za 
istých prísnych procedurálnych a vecných 
podmienok prijať opatrenia proti 
konkrétnemu poskytovateľovi. Aby sa 
zabezpečila právna istota nevyhnutná pre 
podporenie malých a stredných podnikov 
poskytovať svoje služby aj v iných 
členských štátoch musia byť tieto odchýlky 
obmedzené jedine na to, čo je prísne 
potrebné.  Odchýlka by konkrétne mala byť 
možná iba z dôvodov súvisiacich s 
bezpečnosťou služieb, výkonom 
zdravotníckej profesie alebo s vecami 
verejnej politiky, ako napríklad ochranou 
maloletých, a pokiaľ vnútroštátne predpisy 
pre túto oblasť neboli zosúladené. Okrem 
toho by sa malo formou výnimky povoliť 
každé obmedzenie poskytovať služby, len 
ak je v zhode so základnými právami, ktoré, 
ako sa Súdny dvor jednotne domnieva,  
tvoria nedeliteľnú súčasť všeobecných 
zásad práva premietnutých do právneho 
poriadku spoločenstva. 

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 
Odôvodnenie 41 

(41) V prípade, kedy sa poskytovateľ 
dočasne presťahuje do iného členského štátu 
ako členského štátu pôvodu, je potrebné, aby 
si tieto dva členské štáty vzájomne pomáhali 
tak, aby nový členský štát mohol vykonávať 
kontroly, inšpekcie a dotazovanie na žiadosť 
členského štátu pôvodu alebo vykonávať 
takéto kontroly z vlastnej iniciatívy, ak ide 
iba o faktické kontroly. V prípade vyslaných 
pracovníkov musí byť navyše pre vysielajúci 
členský štát možné podniknúť kroky proti 
poskytovateľovi etablovanému v inom 
členskom štáte, aby sa zabezpečil súlad 

(41) V prípade, kedy sa poskytovateľ 
dočasne presťahuje do iného členského štátu 
ako členského štátu pôvodu, je potrebné, aby 
si tieto dva členské štáty vzájomne pomáhali 
tak, aby nový členský štát mohol vykonávať 
kontroly, inšpekcie a dotazovanie na žiadosť 
členského štátu pôvodu alebo vykonávať 
takéto kontroly z vlastnej iniciatívy. 
V prípade vyslaných pracovníkov musí byť 
navyše pre vysielajúci členský štát možné 
podniknúť kroky proti poskytovateľovi 
etablovanému v inom členskom štáte, aby sa 
zabezpečil súlad s podmienkami 
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s podmienkami zamestnávania a výkonu 
práce platnými v zmysle smernice č. 
96/71/ES.  
 

zamestnávania a výkonu práce platnými 
v zmysle smernice č. 96/71/ES.  

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 
Odôvodnenie 42 

(42) Je vhodné umožniť odchýlku 
z princípu krajiny pôvodu pre prípady 
služieb, na ktoré sa vzťahuje všeobecný 
zákaz v členskom štáte, do ktorého sa 
poskytovateľ presťahoval, ak je tento zákaz 
objektívne odôvodnený príčinami 
súvisiacimi s verejnou politikou, verejnou 
bezpečnosťou alebo verejným zdravím.  
Táto odchýlka sa musí obmedzovať na 
všeobecné zákazy a nesmie sa vzťahovať 
napríklad na vnútroštátne schémy, ktoré 
napriek tomu, že aktivitu nezakazujú 
celkovo, vyhradzujú výkon tejto činnosti pre 
jedného alebo viacerých konkrétnych 
prevádzkovateľov, alebo ktoré zakazujú 
výkon činnosti bez predchádzajúceho 
povolenia. Skutočnosť, že členský štát 
činnosť povoľuje, ale vyhradzuje ju pre 
istých prevádzkovateľov, znamená, že 
činnosť nepodlieha všeobecnému zákazu a 
nepovažuje sa za činnosť zásadne v rozpore 
s verejnou politikou, verejnou 
bezpečnosťou alebo verejným zdravím.    
Vylúčenie tejto činnosti z predmetu 
smernice by teda nebolo zdôvodnené. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. Členské štáty musia 
mať právo sledovať a kontrolovať všetky ekonomické činnosti v rámci svojej jurisdikcie, pod 
podmienkou, že tak činia s plným dodržiavaním proporcionality a svojich povinností 
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vyplývajúcich zo zmluvy.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 
Odôvodnenie 43 

(43) Princíp krajiny pôvodu by sa nemal 
uplatňovať na osobitné podmienky 
stanovené členským štátom, do ktorého sa 
poskytovateľ prisťahoval, ktorých základ 
sa neoddeliteľne týka konkrétnej 
charakteristiky miesta poskytovania služby, 
a ktoré sa musia splniť, aby sa zachovala 
verejná politika, verejná bezpečnosť, 
verejné zdravie alebo ochrana životného 
prostredia.   Tak by to bolo napríklad pri 
povoleniach na zabratie alebo používanie 
verejných rýchlostných ciest, požiadaviek 
týkajúcich sa organizácie verejných 
podujatí alebo požiadaviek týkajúcich sa 
bezpečnosti stavenísk. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 
Odôvodnenie 45 

(45) Vylúčenie princípu krajiny pôvodu zo 
záležitostí týkajúcich sa evidencie vozidiel 
prenajatých formou lízingu v inom 
členskom štáte ako v štáte, v ktorom sa 
používajú, vyplýva z judikatúry Súdneho 
dvora, ktorý akceptoval, že členský štát 
môže nastoliť takúto povinnosť s súlade s 
pomernými podmienkami v prípade vozidiel 
používaných na jeho území. Toto vylúčenie 
sa netýka príležitostného alebo dočasného 
prenájmu. 

vypúšťa sa 
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Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 
Odôvodnenie 46 

(46) Princíp krajiny pôvodu je vhodné 
aplikovať na oblasť zmlúv uzatvorených 
spotrebiteľmi na dodávky služieb iba do 
takej miery, do akej smernice spoločenstva 
umožňujú plné zosúladenie, lebo v takom 
prípade je stupeň ochrany spotrebiteľa 
rovnaký.  Odchýlka z princípu krajiny 
pôvodu vzťahujúca sa nezmluvnej 
zodpovednosti poskytovateľa v prípade 
nehody za účasti osoby, ktorá nastala 
v dôsledku činností poskytovateľa služby 
v členskom štáte, do ktorého sa dočasne 
prisťahoval, sa týka telesnej alebo 
materiálnej ujmy utrpenej účastníkom 
nehody. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
Odôvodnenie 47 

(47) Výnimočne a v závislosti od prípadu je 
potrebné umožniť členským štátom prijať 
opatrenia, ktoré sa odchyľujú od princípu 
krajiny pôvodu pre poskytovateľa 
etablovaného v inom členskom štáte 
z istých konkrétnych dôvodov, ako 
napríklad z dôvodu bezpečnosti služieb. 
Prijatie týchto opatrení by malo byť možné 
jedine v neprítomnosti harmonizácie na 
úrovni spoločenstva. Táto možnosť by 
navyše nemala povoľovať prijať 
reštriktívne opatrenia v oblastiach, 

vypúšťa sa 
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v ktorých iné smernice zakazujú akúkoľvek 
odchýlku od princípu slobodného pohybu 
služieb, ako napríklad smernica č. 
1999/93/ES alebo smernica Európskeho 
parlamentu a Rady č. 98/48/ES z 20. 
novembra 1998 o právnej ochrane služieb 
založených na podmienenom prístupe alebo 
pozostávajúcich z podmieneného prístupu. 
Táto možnosť taktiež nesmie povoľovať 
predĺženie alebo obmedzenie odchýlky 
ustanovenej v iných smerniciach, ako 
napríklad v smernici Rady 89/552/EHS z 3. 
októbra 1989 o koordinácii niektorých 
ustanovení upravených zákonom, 
nariadením alebo administratívnym 
opatrením v členských štátoch týkajúcich 
sa vykonávania činností televízneho 
vysielania, alebo v smernici č. 2000/31/ES. 

 

Odôvodnenie 

V zhode s odstránením odkazu na princíp krajiny pôvodu uvedený vyššie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
Odôvodnenie 57 

(57) Prevzatie nákladov systémami 
sociálneho zabezpečenia členských štátov 
pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte nesmie byť menšie, 
ako to stanovuje ich vlastný systém 
sociálneho zabezpečenia pre zdravotnú 
starostlivosť na ich území. Ako Súdny dvor 
dôsledne poukazuje, v neprítomnosti 
povolenia by úhrada za ambulantnú 
starostlivosť v súlade s mierou pridruženého 
štátu nemala výrazný dopad na financovanie 
systému sociálneho zabezpečenia v tomto 
štáte. V prípadoch, keď bolo povolenie 
udelené, v rámci článku 22 nariadenia (EHS) 
č. 1408/71, prevzatie nákladov prebieha 
podľa sadzieb platných v členskom štáte, 
v ktorom sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje. Ak však miera krytia je nižšia ako 
miera, na ktorú by pacient mal nárok, keby 

(57) Prevzatie nákladov systémami 
sociálneho zabezpečenia členských štátov 
pri zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte nesmie byť menšie, 
ako to stanovuje ich vlastný systém 
sociálneho zabezpečenia pre zdravotnú 
starostlivosť na ich území, pokiaľ 
neprevýšia skutočné náklady vzniknuté 
pacientovi. Ako Súdny dvor dôsledne 
poukazuje, v neprítomnosti povolenia by 
úhrada za ambulantnú starostlivosť v súlade 
s mierou pridruženého štátu nemala výrazný 
dopad na financovanie systému sociálneho 
zabezpečenia v tomto štáte. V prípadoch, 
keď bolo povolenie udelené, v rámci článku 
22 nariadenia (EHS) č. 1408/71, prevzatie 
nákladov prebieha podľa sadzieb platných 
v členskom štáte, v ktorom sa zdravotná 
starostlivosť poskytuje. Ak však miera krytia 
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tú istú starostlivosť dostával v pridruženom 
členskom štáte, tento pridružený štát musí 
prevziať zvyšné náklady do miery, ktorá by 
inak platila. 

je nižšia ako miera, na ktorú by pacient mal 
nárok, keby tú istú starostlivosť dostával 
v pridruženom členskom štáte, tento 
pridružený štát musí prevziať zvyšné 
náklady do miery, ktorá by inak platila. 

 

Odôvodnenie 

Súčasné znenie by umožnilo pacientovi z krajiny s pomerne vysokými nákladmi odísť do 
lacnej krajiny za účelom zisku. Predpokladáme, že toto nie je úmyslom Komisie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
Odôvodnenie 64 

(64) Je dôležité ukončiť celkové zákazy 
komerčných oznámení zo strany 
regulovaných profesií, a to nie odstránením 
zákazov týkajúcich sa obsahu komerčných 
oznámení, ale skôr odstránením zákazov, 
ktoré všeobecne v rámci danej profesie 
zakazujú jednu alebo viacero foriem 
komerčných oznámení, ako napríklad 
zákaz inzerovanie v jednom alebo viacerých 
médiách. Čo sa týka obsahu a spôsobu 
komerčného oznámenia, je potrebné 
motivovať odborníkov k vytvoreniu 
pracovných kódexov na úrovni 
spoločenstva a v súlade s právom 
spoločenstva. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Niektoré členské štáty už po dlhú dobu považujú reguláciu komerčných oznámení zo strany 
istých profesií za potrebnú, keďže prispieva k ochrane spotrebiteľa ako aj k bezúhonnosti a 
dôstojnosti samotných týchto profesií. To, do akej miery to platí v konkrétnom členskom štáte, 
závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí aj hľadisko národnej kultúry a tradície. 
Komisii neprislúcha pokúšať sa vytvoriť tak širokú interpretáciu svojich povinností za účelom 
ďalšieho posunutia vnútorného trhu, až začína zasahovať do záležitostí, ktoré majú členské 
štáty oprávnene v svojich výlučných právomociach. 
 
 



 

PA\545927SK.doc 21/38 PE 349.888v01-00  

 SK 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
Odôvodnenie 68 

(68) Táto smernica nemá vplyv na žiadne 
legislatívne ani iné iniciatívy v oblasti 
ochrany spotrebiteľa. 

(68) Táto smernica nemá vplyv na žiadne 
legislatívne ani iné iniciatívy v oblasti 
ochrany spotrebiteľa, ochrany životného 
prostredia, bezpečnosti a zdravia 
pracujúcich alebo verejného zdravia. 

 

Odôvodnenie 

Rovnako ako v prípade ochrany spotrebiteľa, je v prvom rade dôležité, aby sa rozšírenie 
jednotného trhu služieb sa nerealizovalo na úkor týchto hľadísk.. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
Článok 1 

Táto smernica ustanovuje základné 
opatrenia, ktoré umožňujú výkon slobody 
etablovať sa pre poskytovateľov služieb 
a pre voľný pohyb služieb. 

Táto smernica ustanovuje základné 
opatrenia, ktoré umožňujú výkon slobody 
etablovať sa pre poskytovateľov služieb 
a pre voľný pohyb služieb. Pri tom sa snaží 
prispieť k splneniu úloh uvedených 
v článku 2 zmluvy, medzi ktoré patrí 
udržateľný rozvoj ekonomických činností 
vedúci k vysokej miere zamestnanosti a 
sociálnej ochrany a k rešpektovaniu 
potreby vysokého stupňa ochrany 
a zlepšenia kvality životného prostredia. 

 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby pri predstavení cieľov, ktoré sú predovšetkým opatreniami na zabezpečenie 
voľného pohybu služieb, smernica uvádzala aj pripomienku o širších cieľoch Európskeho 
spoločenstva, a to o cieľoch, ktoré sa nedajú vzájomne podriadiť, napríklad ovplyvnením 
ochrany životného prostredia, verejného zdravia alebo sociálnej ochrany prostredníctvom 
zavedenia liberalizačných opatrení, čo môže byť v niektorých prípadoch neúmerné. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
Článok 2 Bod (ca) (nový) 

 (ca) služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ktoré zodpovedný členský štát 
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alebo spoločenstvo podmieňuje 
konkrétnymi povinnosťami verejnej služby; 

 

Odôvodnenie 

Článok III-6 Zmluvy o ústave uvádza, že „...únia a členské štáty sa musia postarať o to, aby 
sa takéto služby prevádzkovali na základe zásad a podmienok, najmä hospodárskych 
a finančných, ktoré im umožňujú, aby si plnili svoje poslanie. Európske právo definuje tieto 
zásady a podmienky bez vplyvu na právomoci členských štátov v súlade so ústavou tak, aby 
ustanovilo, poverilo a zakladalo tieto služby.“ Nevylúčenie služieb všeobecného záujmu 
z ustanovení tejto smernice by vytváralo takýto vplyv. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
Článok 2 Bod (cb) (nový) 

 (cb) sociálne služby všeobecného záujmu, 
ktoré zodpovedný členský štát alebo 
spoločenstvo podmieňuje konkrétnymi 
povinnosťami verejnej služby vrátane, 
avšak bez obmedzenia len na služby 
zdravotnej starostlivosti a služby domovov 
pre osoby, ktoré z dôvodu slabomyseľnosti 
v súvislosti s vekom či inou príčinou alebo 
z dôvodu maloletosti nie sú schopné viesť 
plne samostatný život; 

 

Odôvodnenie 

Biela kniha o službách všeobecného záujmu [COM (2004)374] uvádza, že “sociálne služby 
všeobecného záujmu zohrávajú osobitnú úlohu ako nedeliteľná súčasť európskeho modelu 
spoločnosti. Na základe princípu solidarity sa sociálne a zdravotnícke služby všeobecného 
záujmu orientujú na ľudí a zaručujú, že občania sa môžu efektívne tešiť zo svojich základných 
práv a vysokého stupňa sociálnej ochrany, pričom posilňujú spoločenskú a územnú 
súdržnosť." Začlenenie týchto služieb do ustanovení tejto smernice by vytváralo negatívny 
vplyv na túto úlohu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
Článok 2 Bod (cc) (nový) 

 (cc) služby, ktoré môžu zahŕňať hrozbu pre 
životné prostredie alebo nebezpečenstvá 
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potenciálne škodlivo ovplyvňujúce verejné 
zdravie, ktoré si teda vyžadujú dbalé 
vykonávanie a dohľad zblízka; 

 

Odôvodnenie 

Od orgánov iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad 
nad poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte a ak 
môžu byť ohrozené hospodárske záujmy členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby 
etablovaný. Ak ide o verejné zdravie, od členského štátu nemožno očakávať, že sa takto vzdá 
svojich povinností. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
Článok 2 Bod (cd) (nový) 

 (cd) výchovno-vzdelávacie služby, náklady 
za ktoré plne alebo čiastočne hradí alebo 
nahrádza štát alebo iný verejný orgán 
členského štátu, v ktorom sa služba 
poskytuje; 

 

Odôvodnenie 

Vzdelanie je základom národnej kultúry a teda vo všeobecnosti zostáva, s istými opatrnými 
a užitočnými výnimkami, právomocou členských štátov. Financovanie zo strany verejného 
orgánu je jasným uznaním sociálne prospešnej funkcie výchovno-vzdelávacej služby a cieľom 
vloženia tohto kritéria je vylúčiť komerčné služby, ktoré napriek tomu, že majú výchovno-
vzdelávací obsah, sa neuznávajú ako hodné tejto verejnej podpory - napr. súkromné jazykové 
školy alebo služby zahŕňajúce poskytovanie počítačových školení zamerané na súkromný 
sektor. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
Článok 9 Bod (b) 

(b) potrebu schémy povolení je objektívne 
zdôvodňuje prvoradá príčina súvisiaca s 
verejným záujmom; 

(b) potrebu schémy povolení je objektívne 
zdôvodňuje prvoradá príčina súvisiaca s 
verejným záujmom. Takáto prvoradá 
príčina môže zahŕňať, nie je však 
obmedzená iba na hľadiská verejného 
zdravia a bezpečnosti zamestnancov 
a samostatne zárobkovo činných osôb, 
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hľadiská ochrany životného prostredia, 
zachovania kultúrneho dedičstva a 
realizácie každého cieľa verejnej politiky, 
ktorý nie je v rozpore so zmluvou; 

 

Odôvodnenie 

Navrhované znenie je príliš neurčité a všeobecné a necháva príliš veľa na rozhodnutie súdov. 
Vložením nevyčerpávajúceho zoznamu smernica poskytne usmernenie bez toho, aby sa stala 
reštriktívnejšou. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 
Článok 9 Bod (c) 

(c) sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť 
menej reštriktívnymi opatreniami, najmä 
preto, že a posteriori kontroly by sa 
uskutočnili príliš neskoro na to, aby boli 
skutočne účinné. 

(c) sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť 
menej reštriktívnymi opatreniami. 

 

Odôvodnenie 

Navrhované znenie je príliš reštriktívne. Aj iné ako uvedené môžu ukázať, že menej 
reštriktívne opatrenie by nebolo účinné. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 
Článok 12 Odsek 2a (nový) 

 2a. Bez vplyvu na články 9 a 10, môžu 
členské štáty pri uplatňovaní svojich 
výberových postupov zobrať do úvahy 
hľadiská verejného zdravia, zdravia 
a bezpečnosti zamestnancov a samostatne 
zárobkovo činných osôb, hľadiská ochrany 
životného prostredia, zachovania 
kultúrneho dedičstva a realizácie každého 
cieľa verejnej politiky, ktorý nie je v 
rozpore so zmluvou. 
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Odôvodnenie 

Ak poskytovanie služby môže mať dôsledky na verejné zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, životné prostredie, zachovanie kultúrneho dedičstva členských štátov alebo 
akékoľvek ďalšie súvislosti, ktoré nespadajú pod čisto komerčné hľadisko, je primerané, aby 
členské štáty pri výbere ako aspekt uplatnili nekomerčné kritériá pod podmienkou, že tieto 
kritériá sú v každom prípade nediskriminačné a v súlade so zmluvou. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 
Článok 13 Odsek 3 

3. Postupy a formality pri udeľovaní 
povolení poskytujú zainteresovaným 
stranám záruku, že ich žiadosť bude 
spracovaná čo najrýchlejšie a v každom 
prípade v primeranej lehote, ktorá je 
stanovená a zverejnená vopred. 

3. Postupy a formality pri udeľovaní 
povolení poskytujú zainteresovaným 
stranám záruku, že ich žiadosť bude 
spracovaná čo najrýchlejšie a v každom 
prípade v primeranej lehote, ktorá je 
stanovená a zverejnená vopred. Lehota 
poskytnutá na obdobie od podania žiadosti 
a udelenie alebo zamietnutie povolenia 
postačuje na efektívne prekonzultovanie so 
všetkými stranami, ktorých sa rozhodnutie 
môže dotknúť, pričom sa zohľadnia 
dôsledky pre verejné zdravie, zdravie 
a bezpečnosť zamestnancov a samostatne 
zárobkovo činných osôb, ochranu 
životného prostredia, zachovanie 
kultúrneho dedičstva a realizáciu každého 
cieľa verejnej politiky, ktorý nie je v 
rozpore so zmluvou. 

 

Odôvodnenie 

Občania, či už ako zainteresovaní jednotlivci alebo organizovaní ako občianska spoločnosť, 
majú právo informovať úrady o svojom stanovisku v prípadoch, v ktorých by povolenie alebo 
nepovolenie poskytovania služby malo dôsledky pre verejné alebo pracovné zdravie, pre 
ochranu životného prostredia alebo kultúrneho dedičstva, či pre realizáciu iných legitímnych 
cieľov politík. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32 
Článok 14 Bod 5 
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(5) uplatňovanie ekonomickej skúšky 
v závislosti od konkrétneho prípadu, čím sa 
udelenie povolenia podmieni dôkazom o 
existencii ekonomickej potreby alebo 
dopytu na trhu, alebo posúdením možných 
alebo súčasných hospodárskych dopadov 
danej činnosti, alebo posúdením 
nevhodnosti danej činnosti vzhľadom na 
ekonomické ciele plánovania stanovené 
príslušným orgánom; 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Zmluva neoprávňuje ani nevyžaduje, aby sa členským štátom a ich verejným orgánom 
zakazovalo určovanie a sledovanie ekonomických cieľov plánovania vo verejnom záujme, ako 
to robí tento odsek článku 14. Zneužitiu týchto činností na nastolenie podmienok, ktoré by v 
skutočnosti boli diskriminačné alebo inak v rozpore so zmluvou, už efektívne zabraňuje 
zmluva. Zákaz ustanovený v tomto odseku je teda neúmerný. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 
Článok 16 Odsek 1 

(1) Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia podliehali jedine 
vnútroštátnym predpisom svojej krajiny 
pôvodu, ktoré sa týkajú tejto koordinovanej 
oblasti. 

vypúšťa sa 

Odsek 1 sa vzťahuje na vnútroštátne 
predpisy týkajúce sa prístupu k službe a jej 
výkonu, a to najmä tých požiadaviek, ktoré 
riadia správanie poskytovateľa, kvalitu alebo 
obsah služby, reklamu, zmluvy a 
zodpovednosť poskytovateľa. 

 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne predpisy členského štátu, v ktorom sa služba bude 
poskytovať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť orgánom tohto štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané v rámci jeho jurisdikcie. 
Zmyslom jednotného vnútorného trhu je zabrániť diskriminácii v tomto prípade 
poskytovateľov služieb etablovaných v ktorejkoľvek časti spoločenstva. Princíp krajiny 
pôvodu je neúmerný a nerealizovateľný a môže viesť jedine k podkopaniu primeraných a 
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úmerných právnych požiadaviek vytvorených na ochranu verejného zdravia, životného 
prostredia a iných kľúčových stránok verejného záujmu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 
Článok 16 Odsek 2 

(2) Členský štát pôvodu je zodpovedný za 
dohľad nad poskytovateľom a ním 
poskytovanými službami, vrátane služieb 
poskytovaných týmto poskytovateľom 
v inom členskom štáte. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Od orgánov iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad 
nad poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte a ak 
môžu byť ohrozené hospodárske záujmy členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby 
etablovaný. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 
Článok 16 Odsek 3 Bod (b) 

(b) povinnosť poskytovateľa predložiť 
prehlásenie alebo oznámenie pre príslušné 
orgány, alebo získať ich súhlas, vrátane 
zápisu do registra alebo zaevidovania v 
odbornom orgáne alebo združení na ich 
území; 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Takéto ustanovenia, ako by sa eliminovali týmto článkom, slúžia na ochranu verejného 
záujmu. Pokiaľ platia je pre poskytovateľov služieb etablovaných na vlastnom území 
členského štátu, nie sú diskriminačné a teda nie sú v rozpore so zmluvou. Tento zákaz je teda 
neúmerný. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 
Článok 16 Odsek 3 Bod (e) 

(e) povinnosť poskytovateľ splniť vypúšťa sa 
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požiadavky týkajúce sa výkonu služby, 
platné na ich území; 

 

Odôvodnenie 

Takéto ustanovenia slúžia na ochranu verejného záujmu. Pokiaľ platia je pre poskytovateľov 
služieb etablovaných na vlastnom území členského štátu, nie sú diskriminačné a teda nie sú 
v rozpore so zmluvou. Tento zákaz je teda neúmerný. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 
Článok 16 Odsek 3 Bod (g) 

(e) povinnosť poskytovateľ byť držiteľom 
identifikačného dokladu vydaného jeho 
príslušnými orgánmi konkrétne pre výkon 
služby; 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Takéto ustanovenia slúžia na ochranu verejného záujmu. Pokiaľ platia je pre poskytovateľov 
služieb etablovaných na vlastnom území členského štátu, nie sú diskriminačné a teda nie sú 
v rozpore so zmluvou. Tento zákaz je teda neúmerný. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38 
Článok 17 Bod 4a (nový) 

 (4a) základné ekonomické a sociálne služby, 
ktoré zodpovedný členský štát alebo 
spoločenstvo podmieňuje konkrétnymi 
povinnosťami verejnej služby z moci kritéria 
všeobecného záujmu, tie služby, ktoré môžu 
zahŕňať hrozbu pre životné prostredie, 
vrátane, avšak bez obmedzenia len na tie 
služby, ktoré tvoria celok alebo časť projektu 
vyžadujúceho si posúdenie 
environmentálnych dopadov v zmysle 
smernice č. 85/337/EHS v znení zmien 
a doplnkov smernice Rady č. 97/11/ES alebo 
protokol (kyjevský) o strategickom posúdení; 
výchovno-vzdelávacie služby a služby 
zdravotnej starostlivosti a služby domovov 
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pre osoby, ktoré z dôvodu slabomyseľnosti v 
súvislosti s vekom či inou príčinou alebo 
z dôvodu maloletosti nie sú schopné viesť 
plne samostatný život. 

 

Odôvodnenie 

Je rozumné dovoliť členským štátom vystaviť tieto služby väčšej kontrole, ako by tomu bolo 
v prípade služieb, ktoré takto nemožno zadefinovať, a tým ich vylúčiť z princípu krajiny 
pôvodu. Uplatňovanie tohto princípu by v takýchto prípadoch podkopalo právo členských 
štátov konať v mene spomínaných kľúčových verejných záujmov. Zmluva už od nich vyžaduje, 
aby prestali, či už pri realizácii verejného záujmu alebo z nejakej inej príčiny, diskriminovať 
podniky etablované v iných členských štátoch.  Toto opatrenie je teda neúmerné. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 
Článok 19 Odsek 1 

1. Bez ohľadu na článok 16, a jedine za 
výnimočných okolností, členský štát môže v 
súvislosti s poskytovateľom etablovaným v 
inom členskom štáte podniknúť opatrenia 
týkajúce sa nasledujúceho: 

1. Bez ohľadu na článok 16, a ak to bude 
potrebné pre ochranu verejného záujmu, 
členský štát môže v súvislosti s 
poskytovateľom etablovaným v inom 
členskom štáte podniknúť opatrenia týkajúce 
sa nasledujúceho: 

(a) bezpečnosti služieb, vrátane hľadísk 
súvisiacich s verejným zdravím; 

(a) bezpečnosti služieb, vrátane, avšak bez 
obmedzenia iba na hľadiská súvisiace s 
verejným zdravím, životným prostredím, 
záujmami zraniteľných skupín alebo s 
ochranou kultúrneho dedičstva; 

(b) výkonu zdravotníckej profesie; (b) výkonu zdravotníckej profesie; 

(a) ochrany verejnej politiky, predovšetkým 
aspektov týkajúcich sa ochrany maloletých. 

(a) ochrany verejnej politiky, predovšetkým, 
avšak bez obmedzenia len na aspekty 
týkajúce sa ochrany maloletých. 

 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali mať právo prijímať opatrenia v týchto oblastiach vždy, keď je dotknutý 
verejný záujem, a nielen za "výnimočných okolností". Primárnou úlohou vlády je prijať takéto 
opatrenia a je vyslovene neúmerné pozbaviť ich tohto práva, práva, ktoré môžu samozrejme 
uplatňovať jedine prijatím opatrení, ako ich povoľuje zmluva.   Primárnou úlohou vlády je 
prijať takéto opatrenia a je vyslovene neúmerné pozbaviť ich tohto práva, práva, ktoré môžu 
samozrejme uplatňovať jedine prijatím opatrení, ako ich povoľuje zmluva. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 
Článok 20 Bod (a) 

(a) povinnosť získať povolenie od ich 
príslušných orgánov alebo im predložiť 
prehlásenie; 

(a) povinnosť získať povolenie od ich 
príslušných orgánov alebo im predložiť 
prehlásenie vo veci akýchkoľvek záležitostí, 
na ktoré sa už vzťahuje rovnocenné 
povolenie vydané príslušnými orgánmi 
druhého členského štátu; 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že nastolené pravidlá sú v zhode s požiadavkami zmluvy, a v prípadoch, keď 
povolenie od príslušných orgánov druhého členského štátu nie je úplné tak, ako to platí pre 
daný prípad, je rozumné umožniť členským štátom udeliť alebo pozastaviť povolenie pre 
ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 
Článok 20 Bod (b) 

(b) obmedzenia daňových odpočítateľných 
položiek alebo udelených finančných 
výpomocí z dôvodu, že poskytovateľ je 
etablovaný v inom členskom štáte alebo z 
dôvodu lokalizácie miesta poskytovania 
služby; 

(b) obmedzenia daňových odpočítateľných 
položiek alebo udelených finančných 
výpomocí z dôvodu, že poskytovateľ je 
etablovaný v inom členskom štáte; 

 

Odôvodnenie 

Je rozumné umožniť členským štátom využívať daňové odpočítateľné položky a finančné 
výpomoci za účelom stimulovania istých ekonomických činností, alebo odradenia od nich, 
napríklad v oblastiach s výnimočným prírodným bohatstvom alebo osobitnými vedeckými 
záujmami, v znevýhodnených oblastiach a podobne. Pokiaľ sú v súlade so zmluvou, uznávajú 
sa samozrejme za cenné nástroje uplatňovania politiky. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42 
Článok 23 Odsek 3 

3. Členské štáty zabezpečia, aby miera 3. Členské štáty zabezpečia, aby ich systémy 
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prevzatia nákladov ich systémami 
sociálneho zabezpečenia za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte nebola menšia, ako to stanovuje ich 
vlastný systém sociálneho zabezpečenia pre 
podobnú zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú na ich území. 

sociálneho zabezpečenia nahrádzali 
skutočné náklady za zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú v inom členskom štáte až do 
výšky maximálneho záväzku pre podobnú 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú na ich 
území. 

 

Odôvodnenie 

Súčasné znenie by umožnilo pacientovi z krajiny s pomerne vysokými nákladmi odísť do 
lacnej krajiny za účelom zisku. Predpokladáme, že toto nie je úmyslom Komisie. Takisto by 
hrozilo, že na systémy sociálneho zdravotného poistenia chudobnejších členských štátov sa 
naloží neúnosné bremeno. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 
Článok 24 Odsek 1 Pododsek 2 

Avšak vysielajúci členský štát nemusí pre 
poskytovateľa alebo vyslaného pracovníka 
určiť žiadne z nasledujúcich povinností pri 
veciach spomínaných v bode 5 článku 17: 
 

vypúšťa sa 

(a) získať povolenie od svojich vlastných 
príslušných orgánov alebo sa u nich 
zaregistrovať, alebo splniť akúkoľvek 
podobnú rovnocennú požiadavku; 

 

(b) predložiť prehlásenie iné ako 
prehlásenie týkajúce sa činností 
spomínanej v prílohe k smernici č. 
96/71/ES, ktoré sa môže udržiavať v 
platnosti do 31. decembra 2008;   

 

(c) mať zástupcu na svojom území;  

(d) mať a prechovávať doklady 
o pracovnom pomere na svojom území 
alebo v súlade s podmienkami platnými na 
svojom území. 

 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že nastolené pravidlá sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému 
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členskému štátu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre ekonomické činnosti vykonávané na 
jeho území. Zmyslom jednotného vnútorného trhu je zabrániť diskriminácii v tomto prípade 
poskytovateľov služieb etablovaných v ktorejkoľvek časti spoločenstva. Toto opatrenie preto 
nezodpovedá spomínanému cieľu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 
Článok 24 Odsek 2 Pododsek 2 

Pri okolnostiach spomínaných v odseku 1 
môže členský štát pôvodu pomáhať 
vysielajúcemu členskému štátu pri 
zabezpečení zhody s pracovnoprávnymi 
podmienkami platnými v zmysle smernice č. 
96/71/ES a z vlastnej iniciatívy bude 
informovať vysielajúci členský štát 
o informáciách uvedených v prvom 
pododseku, kde si je členský štát pôvodu 
vedomý konkrétnych skutočností, ktoré 
označujú možné nezrovnalosti zo strany 
poskytovateľa v súvislosti s 
pracovnoprávnymi podmienkami.    

Pri okolnostiach spomínaných v odseku 1 
môže členský štát pôvodu pomáhať 
vysielajúcemu členskému štátu pri 
zabezpečení zhody s pracovnoprávnymi 
podmienkami platnými v zmysle smernice č. 
96/71/ES a z vlastnej iniciatívy bude 
informovať vysielajúci členský štát 
o všetkých konkrétnych skutočnostiach, 
ktoré označujú možné nezrovnalosti zo 
strany poskytovateľa v súvislosti s 
pracovnoprávnymi podmienkami.    

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že nastolené pravidlá sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému 
členskému štátu udeliť alebo zamietnuť povolenie pre ekonomické činnosti vykonávané na 
jeho území. Zmyslom jednotného vnútorného trhu je zabrániť diskriminácii v tomto prípade 
poskytovateľov služieb etablovaných v ktorejkoľvek časti spoločenstva. Toto opatrenie preto 
nezodpovedá spomínanému cieľu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45 
Článok 26 Odsek 3 Pododsek 1a (nový) 

 Ak sa predmetná služba bude ponúkať 
širokej verejnosti, členské štáty zabezpečia, 
že informácie sa poskytnú v takej forme a 
takom jazyku, ktoré si nevyžadujú špeciálne 
znalosti o poskytovanej službe, a ktoré 
pochopí každá gramotná osoba. 
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Odôvodnenie 

Informácie sú zbytočné, ak sú nepochopiteľné, a spotrebitelia majú právo na jasné informácie 
napísané v laickom jazyku. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 
Článok 28 Odsek 2a (nový) 

 2a. Ak sa predmetná služba bude ponúkať 
širokej verejnosti, členské štáty, v ktorých 
sa služba bude ponúkať, zabezpečia, že 
informácie spomínané v odseku 1 sa 
poskytnú v takej forme a takom jazyku, 
ktoré si nevyžadujú špeciálne znalosti o 
poskytovanej službe, a ktoré pochopí každá 
gramotná osoba. 

 

Odôvodnenie 

Informácie sú zbytočné, ak sú nepochopiteľné, a spotrebitelia majú právo na jasné informácie 
napísané v laickom jazyku. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 
Článok 29 Odsek 1 

1. 1. Členské štáty odstránia všetky úplné 
zákazy komerčných oznámení zo strany 
regulovaných profesií. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Niektoré členské štáty už po dlhú dobu považujú reguláciu komerčných oznámení zo strany 
istých profesií za potrebnú, keďže prispieva k ochrane spotrebiteľa ako aj k bezúhonnosti a 
dôstojnosti samotných týchto profesií. To, do akej miery to platí v konkrétnom členskom štáte, 
závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí aj hľadisko národnej kultúry a tradície. 
Komisii neprislúcha pokúšať sa vytvoriť tak širokú interpretáciu svojich povinností za účelom 
ďalšieho posunutia vnútorného trhu, až začína zasahovať do záležitostí, ktoré majú členské 
štáty oprávnene v svojich výlučných právomociach. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48 
Článok 29 Odsek 2 

2. Členské štáty zabezpečia, aby komerčné 
oznámenia zo strany regulovaných profesií 
boli v zmysle práva spoločenstva v súlade s 
profesionálnymi pravidlami, a to sa týka 
najmä nezávislosti, dôstojnosti 
a bezúhonnosti profesie, ako aj 
profesionálneho tajomstva, a to spôsobom, 
ktorý vyhovuje charakteru každej profesie, 

2. Členské štáty zabezpečia, aby komerčné 
oznámenia zo strany regulovaných profesií, 
ak sú povolené,  boli v zmysle práva 
spoločenstva v súlade s profesionálnymi 
pravidlami, a to sa týka najmä nezávislosti, 
dôstojnosti a bezúhonnosti profesie, ako aj 
profesionálneho tajomstva, a to spôsobom, 
ktorý vyhovuje charakteru každej profesie, 

 

Odôvodnenie 

Niektoré členské štáty už po dlhú dobu považujú reguláciu komerčných oznámení zo strany 
istých profesií za potrebnú, keďže prispieva k ochrane spotrebiteľa ako aj k bezúhonnosti a 
dôstojnosti samotných týchto profesií. To, do akej miery to platí v konkrétnom členskom štáte, 
závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí aj hľadisko národnej kultúry a tradície. 
Komisii neprislúcha pokúšať sa vytvoriť tak širokú interpretáciu svojich povinností za účelom 
ďalšieho posunutia vnútorného trhu, až začína zasahovať do záležitostí, ktoré majú členské 
štáty oprávnene v svojich výlučných právomociach. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49 
Článok 31 Odsek 5a (nový) 

 5a. Dobrovoľné konanie podniknuté pod 
záštitou tohto článku nijako neovplyvní 
právo členských štátov ustanovovať, v 
rozsahu povolenom zmluvou a pod 
podmienkou, že nebudú diskriminačné a 
neúmerné, povinné štandardy a pravidlá 
vzťahujúce sa na služby.  Tieto povinné 
štandardy a pravidlá môžu zahŕňať, avšak 
nie sú obmedzené len na povinné kritériá 
vysokej kvality a liečebné smernice pri 
službách spojených so zdravotnou 
starostlivosťou poskytovaných na ich 
území, povinné kritériá vysokej kvality pri 
starostlivosti v domovoch o osoby, ktoré 
z dôvodu slabomyseľnosti v súvislosti s 
vekom či inou príčinou alebo z dôvodu 
maloletosti nie sú schopné viesť samostatný 
život, a povinné štandardy a pravidlá 
chrániace verejný záujem alebo realizáciu 
akéhokoľvek cieľa politiky v súlade so 
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zmluvou. 

 

Odôvodnenie 

Navrhované dobrovoľnícke postupy sú neadekvátne najmä pre služby v oblasti zdravotníctva 
a poskytovania starostlivosti a právo členských štátov kontrolovať kvalitu týchto služieb 
ponúkaných na ich územiach by sa nemalo spochybňovať. V kontexte tejto smernice to vytvára 
potrebu dodatočného odseku, ktorý by na to upozorňoval. Následkami nízkej kvality 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti môžu byť bolesť a smrť. Ľudia, ktorí potrebujú 
zdravotnú starostlivosť, takisto nemusia byť v tej najlepšej pozícii obhajovať svoje záujmy 
a neprítomnosť povinných kvalitatívnych kritérií by mohla vážne narušiť dôveru ľudí k 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako takej. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 
Článok 35 Odsek 6a (nový) 

 6a. Tieto ustanovenia dopĺňajú, 
a neovplyvňujú, právo členského štátu 
vykonávať dohľad nad poskytovaním 
služieb na svojom území a regulovať ich v 
súlade so svojimi povinnosťami v zmysle 
zmluvy a práva spoločenstva. 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa služba bude 
poskytovať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému členskému štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. Od orgánov 
iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad nad 
poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte. Spolupráca 
predpísaného druhu by však napriek tomu bola najužitočnejšia ako doplnok účinnej 
legislatívy a dohľadu.bed would nevertheless be most useful as a supplement to effective 
legislation and supervision. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51 
Článok 36 Odsek 1 

1. Pri veciach, ktorých sa týka článok 16, ak 
sa poskytovateľ dočasne presťahuje do iného 
členského štátu za účelom poskytovania 
služby bez toho, aby bol v tomto štáte 

1. Pri veciach, ktorých sa týka článok 16, ak 
sa poskytovateľ dočasne presťahuje do iného 
členského štátu za účelom poskytovania 
služby bez toho, aby bol v tomto štáte 
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etablovaný, príslušné orgány tohto 
členského štátu sa zúčastňujú na dohľade 
nad poskytovateľom v súlade s odsekom 2. 
 

etablovaný, príslušné orgány tohto 
členského štátu budú zodpovedné za dohľad 
nad poskytovateľom, a pri tomto dohľade 
budú plne spolupracovať orgány členského 
štátu pôvodu v súlade s odsekom 2. 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa služba bude 
poskytovať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému členskému štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. Od orgánov 
iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad nad 
poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte. Spolupráca 
predpísaného druhu by však napriek tomu bola najužitočnejšia ako doplnok účinnej 
legislatívy a dohľadu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52 
Článok 36 Odsek 2 Pododsek 1 

2. Na žiadosť členského štátu pôvodu 
príslušné orgány spomínané v odseku 1 
vykonajú všetky kontroly, inšpekcie a 
šetrenia potrebné na zabezpečenie účinného 
dohľadu zo strany členského štátu pôvodu. 
Príslušné orgány budú pritom konať 
v rozsahu povolenom právomocami, ktoré sú 
im zverené v ich členskom štáte. 

2. Príslušné orgány spomínané v odseku 1 
vykonajú všetky kontroly, inšpekcie a 
šetrenia potrebné na zabezpečenie účinného 
dohľadu. Príslušné orgány budú pritom 
konať v rozsahu povolenom právomocami, 
ktoré sú im zverené v ich členskom štáte. 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa služba bude 
poskytovať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému členskému štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. Od orgánov 
iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad nad 
poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte. Princíp 
krajiny pôvodu je neúmerný a nerealizovateľný a môže viesť jedine k podkopaniu 
primeraných a úmerných právnych požiadaviek vytvorených na ochranu verejného záujmu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53 
Článok 36 Odsek 2 Bod (a) 
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(a) tvorí ich výlučne zistenie faktov a 
nevyvolávajú žiadne iné opatrenie proti 
poskytovateľovi, s výnimkou odchýlok v 
závislosti od konkrétneho prípadu, ako je 
ustanovené v článku 19; 
 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Pod podmienkou, že vnútroštátne ustanovenia členského štátu, v ktorom sa služba bude 
poskytovať, sú v súlade so zmluvou, je rozumné umožniť danému členskému štátu nastoliť 
podmienky vzťahujúce sa na ekonomické činnosti vykonávané na jeho území. Od orgánov 
iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad nad 
poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte. Princíp 
krajiny pôvodu je neúmerný a nerealizovateľný a môže viesť jedine k podkopaniu 
primeraných a úmerných právnych požiadaviek vytvorených na ochranu verejného záujmu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54 
Článok 37 Odsek 1 

1. V prípade, ak členský štát chce prijať 
opatrenie podľa článku 19, postup 
ustanovený v odsekoch 2 až 6 tohto článku 
platí bez vplyvu na konania pred súdom.  

1. V prípade, ak členský štát chce prijať 
opatrenie podľa článku 19, postup 
ustanovený v odsekoch 2 až 6 tohto článku 
platí bez vplyvu  na právo tohto členského 
štátu podniknúť kroky priamo proti 
poskytovateľovi služby alebo na konania 
pred súdom.  

 

Odôvodnenie 

Od orgánov iného členského štátu nemožno primerane očakávať, že poskytne účinný dohľad 
nad poskytovateľmi služieb, ak sa predmetná služba poskytuje v inom členskom štáte.   
Princíp krajiny pôvodu je neúmerný a nerealizovateľný a môže viesť jedine k podkopaniu 
primeraných a úmerných právnych požiadaviek vytvorených na ochranu verejného zdravia, 
životného prostredia a iných kľúčových stránok verejného záujmu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 
Článok 39 Odsek 4a (nový) 

 4a. Tieto pracovné kódexy nebudú mať 
vplyv na existujúce právne požiadavky, 
ktoré pre  poskytovateľov služieb nastolili 
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členské štáty, pod podmienkou, že tieto 
požiadavky sú v zhode s povinnosťami 
členských štátov, ako vyplývajú zo zmluvy a 
z existujúceho práva spoločenstva. 

 

Odôvodnenie 

Odborné pracovné kódexy sú nápomocným doplnkom k právnym predpisom a dohľadu, nikdy 
ich však nedokážu nahradiť. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56 
Článok 40 Odsek 1 Bod (b) 

(b) hazardné činnosti, ktoré zahŕňajú 
uzatváranie stávok s finančnou hodnotou v 
hazardných hrách, vrátane lotérií a 
stávkových transakcií, vo svetle správy 
Komisie a širokými konzultáciami so 
zainteresovanými stranami; 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Hranie hazardných hier je podľa definície otázkou verejného zdravia, verejného poriadku 
a morálkou, čiže s výnimkou povinností priznaných v zmysle článku 152 zmluvy je úplne mimo 
rámca právomocí inštitúcií spoločenstva a musí ostať záležitosťou členských štátov, ktoré túto 
otázku budú podľa svojho zváženia regulovať. Je teda nevhodné uvádzať ho ako príklad 
v tomto úvodnom ustanovení. 
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