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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ta predlog direktive o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice 

dopolnjuje vzporedni predlog uredbe o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih 

upravnih zmogljivosti, njegov namen pa je olajšati trgovino s storitvami na enotnem 

evropskem trgu. Cilj zakonodajnega svežnja je zmanjšati upravne ovire za čezmejne 

ponudnike storitev. Pripravljavka mnenja pozdravlja namero Komisije, da odpravi birokratske 

ovire na notranjem trgu. Vseeno pa ji predlaga, naj ponovno preuči, ali ta predlog resnično 

izpolnjuje svoj namen in ali ima dodano vrednost, ter naj ga ponovno pregleda glede na 

dejanske cilje, h katerim stremi.  

Pripravljavka mnenja se sprašuje, kakšne koristi bi lahko prinesel še en zakonodajni 

instrument na tem področju poleg že obstoječih ali predlaganih (napotitev delavcev, enotne 

kontaktne točke, Evropska poklicna izkaznica, mreža SOLVIT, orodje za zbiranje informacij 

na enotnem trgu, enotni digitalni portal). Zlasti se pojavlja vprašanje, ali ne bi bilo bolj 

ustrezno posodobiti obstoječi pravni okvir, ne pa vzpostavljati novih struktur, zaradi katerih bi 

ta postal še bolj zapleten. Na primer, evropska poklicna izkaznica in enotne kontaktne točke 

lahko v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjujejo namen, ki ga v predlogu Komisije imajo 

evropska storitvena izkaznica in usklajevalni organi (glej člen 4a in naslednje člene Direktive 

2005/36/ES oziroma člen 6 Direktive 2006/123/ES). Obstajajo namreč pomisleki, da bi dvojni 

sistem utegnil ustvariti siva območja, zaradi katerega bi se negotovost za podjetja še povečala.  

Mnogi predstavniki industrije so zaskrbljeni, da bi predlagani sveženj lahko ustvaril še 

dodatne ovire za podjetja. Zdi se, da evropska storitvena e-izkaznica ne zagotavlja rešitve za 

težave, s katerimi se srečujejo podjetja pri čezmejnih sistemih zavarovanja. V številnih 

državah je zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno za vse, ki nudijo poklicne storitve za 

javnost. Po prenosu Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij skoraj vse 

države članice vsaj za nekatere poklice zahtevajo predhodno pisno izjavo, ki vsebuje 

podrobne podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega 

zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo. Težava je v tem, da čezmejni ponudnik 

storitev ali poklicne dejavnosti zelo težko pridobi tako zavarovanje. Poleg tega se 

pripravljavka mnenja sprašuje, ali je stopnja preverjanja vlog za e-izkaznico, ki jo uvaja 

predlog Komisije, dovolj visoka. Dokumente za vlogo je namreč težko temeljito pregledati, 

saj so pravila za ugotavljanje strokovnih zahtev nejasna, roki za pregled pa kratki. To bi lahko 

povečalo tveganje za pojav lažnih identitet ter spodkopalo standarde kakovosti in 

učinkovitosti in izvrševanje veljavnega prava. 

Prav tako je vprašljiva tudi zakonodajna kakovost predloga Komisije. Dokončni zakonodajni 

okvir bo obsegal uredbo, direktivo in več na njiju temelječih delegiranih in izvedbenih aktov. 

To ne bo olajšalo razumevanja dejanskega učinka besedila in je tudi v nasprotju z agendo 

Komisije za boljše pravno urejanje.  

Komisija bi lahko, namesto da uvede novo uredbo in novo direktivo (poleg tega pa še več 

delegiranih in izvedbenih aktov), proučila možnost, da po potrebi spremeni obstoječi pravni 

red EU, kot je Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, in/ali delegirane in 

izvedbene akte, sprejete na podlagi te direktive, tako da bi pokrival poklice, ki jih trenutno 

obravnavata predloga o evropski storitveni e-izkaznici. Komisija bi lahko skušala doseči 

enake rezultate v smislu lažjega čezmejnega opravljanja storitev na enostavnejši način.  

Glede na navedeno pripravljavka mnenja priporoča, da se predlog Komisije zavrne, hkrati pa 

poziva Komisijo, naj poišče boljšo rešitev za pomanjkljivosti, s katerimi se ponudniki storitev 

vsakodnevno soočajo. Glede na vse našteto jo prav tako poziva, naj v celoti upošteva mnenje 

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, ki je izpostavil podobna vprašanja. 
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****** 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 

odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije. 
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