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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive o storitvah na notranjem trgu spada v proces gospodarskih reform, ki ga je 
sprožil lizbonski Evropski svet, da bi se do leta 2010 v Evropi razvilo najbolj konkurenčno in 
dinamično gospodarstvo znanja na svetu.

Cilj te direktive je vzpostavitev resničnega notranjega trga storitev. Predvideva vzpostavitev 
pravnega okvira, ki odpravlja ovire pri svobodi ustanavljanja izvajalcev storitev in pri prostem 
pretoku storitev med državami članicami.

Če lahko le odobravamo načelo takega besedila in zlasti v namen upravne poenostavitve z 
uvedbo enotnega okenca za izvajalca storitev, je kljub vsemu treba opomniti, da je Evropska 
unija več kot trg in več kot zemljevid, je zgodovina, kultura, in kultura ni trgovsko blago.

Upoštevati je torej treba posebnost nekaterih storitev, predvsem kulturnih in avdiovizualnih
storitev, ki so hkrati del gospodarstva in kulture.
Vsekakor so nosilke identitet, vrednot in v tem smislu jih ne moremo obravnavati kot 
potrošniške dobrine ali tržne storitve tako kot ostale.

Spomnimo, da so države članice tiste, ki so pristojne za kulturo, Evropska unija pa ima zgolj 
dopolnilno pristojnost. To načelo subsidiarnosti torej služi za rdečo nit vsem dejavnostim 
Skupnosti v tem sektorju.

Očitno je, da predlog, ki zajema tako različne sektorje, kot so igre na srečo in avdiovizualne 
storitve, neizogibno povzroča težave ne samo zakonodajalcu in javnemu mnenju, ampak tudi 
različnim zadevnim strokovnim skupinam.

Različna zaslišanja izvedencev in strokovnjakov so poleg tega sprožila več vprašanj v zvezi z 
uporabo direktive, ki niso privedla do odgovora, kar je vzbudilo splošno zaskrbljenost.

Zato je treba podrobno opredeliti, da se predlog direktive ne uporablja za nacionalno 
izobraževanje, ter poudariti, da se prav tako ne uporablja za pomoči, ki jih dodeljujejo države 
članice za kulturo in šport.

Kulturna raznolikost in pluralizem medijev se pojavljata med temeljnimi elementi evropskega 
modela, ki ga priznava Unija. Toda vključitev kulturnih in avdiovizualnih storitev v polje 
uporabe te direktive tvega, da bo ovirala obveznosti Skupnosti in držav članic v korist tej 
raznolikosti. Te storitve s prispevanjem k oblikovanju javnega mnenja in ustvarjanju kulturnih 
identitet držav članic upravičujejo ohranitev državnih ureditvenih okvirov.

Poleg tega avdiovizualne storitve temeljijo na sektorskem pristopu na ravni Skupnosti prek 
direktive Televizija brez meja (Direktiva 89/552, spremenjena z Direktivo 97/36/ES).
Direktiva Televizija brez meja že ustreza ciljem, ki jih določa direktiva Storitve, ker 
zagotavlja prosti pretok televizijskih storitev na notranjem trgu z uveljavljanjem zakonodaje 
države članice, iz katere storitve prihajajo, kar izključuje zakonodajo države prejemnice.
Načelo izvorne države se v tej direktivi uporablja le za nekatera usklajena področja in vsebuje 
pomembna povračila (zlasti možnost za države članice, da uvedejo kvote proizvodnje in 
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razširjanja).

Seveda direktiva Televizija brez meja ne zajema in ne usklajuje vsega. Vendar je treba 
razločno dati prednost sektorskemu pristopu, ki najbolj ustreza pričakovanjem avdiovizualnih 
strokovnjakov. Ponovna preučitev direktive Televizija brez meja in direktive o avtorski 
pravici za satelit/kabel ponuja priložnost za preverjanje, ali obstajajo ovire pri razvoju 
notranjega trga v avdiovizualnem sektorju.

Sedanja različica direktive o storitvah ne ustreza potrebam kulturne posebnosti in ne upošteva 
dovolj pristojnosti držav članic tam, kjer je mnenje, da ima Unija zgolj dopolnilno pristojnost.
Ob vseh teh vprašanjih in negotovostih je primerno zahtevati izključitev avdiovizualnih 
storitev, zlasti storitev televizijskega prenašanja, radija, filma, pa tudi tiska, iz področja 
uporabe sedanje direktive. Uporaba tega besedila za te storitve bi nas napeljala na čisto 
ekonomsko logiko, pri kateri bi potreba trga prevladala nad načeloma pluralizma medijev in 
kulturne raznolikosti, ki jih zagovarja Evropska unija v osnutku mednarodne konvencije o 
kulturni raznolikosti, o katerem pri UNESCU ravnokar potekajo pogajanja.
Ta cilj je tudi omenjen in priznan v Pogodbi o Ustavi za Evropo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Glede na posebne okoliščine, povezane 
z avdiovizualnim sektorjem, je treba ta 
sektor izključiti s področja uporabe te 
direktive; sektorska pravila so v obliki 
Direktive 89/552/EGS1. Glede na tesno 
povezano vsebino mora ta izključitev veljati 
tudi za radijske storitve in storitve 
informacijske družbe, ki so zajete v 
direktivah 95/46/ES2 in 97/66/ES3. Te 
storitve je treba pri pregledu Direktive 
89/552/EGS vključiti na področje uporabe 
te direktive.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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–––––––––––––––––
(1) Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 
1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti 
razširjanja televizijskih programov (UL L 298, 
17.10.1989, str. 23), kakor je bila spremenjena z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES 
(UL L 202, 30.7.1997, str. 60). 

(2) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 
23.11.1995, str. 31). 

(3) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
97/66/ES z dne 15. decembra 1997 o obdelavi 
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
telekomunikacij (UL L 24, 30.1.1998, str. 1).

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) Medtem ko so storitve motor 
gospodarske rasti in pomenijo 70 % BNP in 
delovna mesta v večini držav članic, ta
členitev notranjega trga negativno vpliva na 
celotno evropsko gospodarstvo, zlasti na 
konkurenčnost MSP in potrošnikom 
preprečuje dostop do večje izbire storitev po 
konkurenčnih cenah. Evropski parlament in 
Svet sta poudarila, da je odpravljanje 
pravnih ovir pri vzpostavljanju resničnega 
notranjega trga prednostna naloga pri 
doseganju cilja, določenega z lizbonskim 
Evropskim svetom, da se do leta 2010 v 
Evropski unije razvije najbolj konkurenčno 
in dinamično gospodarstvo znanja na svetu.
Ukinitev teh ovir je neobhoden prehod za 
ponovni zagon evropskega gospodarstva, 
predvsem v smislu zaposlovanja in naložb.

(3) Medtem ko so storitve motor 
gospodarske rasti in pomenijo 70 % BNP ter 
delovna mesta v večini držav članic, so 
sektorji kulture, izobraževanja in medijev v 
smislu ustvarjanja bogastva in delovnih 
mest pomemben del evropskega socialnega 
modela in njihove posebnosti je treba
varovati.
Členitev notranjega trga negativno vpliva na 
celotno evropsko gospodarstvo, zlasti na 
konkurenčnost MSP, in preprečuje 
potrošnikom dostop do večje izbire storitev 
po konkurenčnih cenah. Izziv ni le 
doseganje konkurenčnih cen, ampak da te 
cene ustrezajo visokim evropskim 
standardom kakovosti. Brez tega bi 
gospodarski damping povzročil družbeni in 
kulturni damping.
Evropski parlament in Svet sta poudarila, da 
je odpravljanje pravnih ovir pri 
vzpostavljanju resničnega notranjega trga 
prednostna naloga pri doseganju cilja, 
določenega z lizbonskim Evropskim svetom, 
da se do leta 2010 v Evropski unije razvije 
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najbolj konkurenčno in dinamično 
gospodarstvo znanja na svetu. Ukinitev teh 
ovir je neobhoden prehod za ponovni zagon 
evropskega gospodarstva, predvsem v 
smislu zaposlovanja in naložb.

Obrazložitev

Treba je opomniti na pomembnost storitev, povezanih s kulturo, izobraževanjem in mediji.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 6

(6) Ta direktiva vzpostavlja splošen pravni 
okvir, ki koristi veliki raznovrstnosti storitev 
ob upoštevanju posebnosti vsake vrste 
dejavnosti ali poklica in njihovega sistema 
predpisov. Ta okvir temelji na dinamičnem 
in selektivnem pristopu, ki predvsem 
odpravlja hitro odpravljive ovire ter, za 
druge, sproži postopek vrednotenja, 
posvetovanja in dopolnilnega usklajevanja v 
zvezi s posebnimi vprašanji, ki bo 
postopoma in na usklajen način omogočil 
posodobitev nacionalnih sistemov predpisov 
za dejavnosti storitev, ki je nujno potrebna 
za vzpostavitev resničnega notranjega trga 
storitev do leta 2010. Treba je določiti 
uravnoteženo sestavo ukrepov, ki zadevajo 
opredeljeno usklajevanje, upravno 
sodelovanje, načelo izvorne države in 
spodbudo za oblikovanje kodeksov ravnanja 
pri nekaterih vprašanjih. Usklajevanje 
nacionalnih zakonodaj mora zagotoviti 
povišano stopnjo pravnega povezovanja 
Skupnosti in visoko raven varovanja ciljev 
splošnega interesa, zlasti varstva
potrošnikov, ki je nujno potrebna za 
vzpostavitev medsebojnega zaupanja med 
državami članicami.

(6) Ta direktiva vzpostavlja splošen pravni 
okvir, ki koristi veliki raznovrstnosti storitev 
ob upoštevanju posebnosti vsake vrste 
dejavnosti ali poklica in njihovega sistema 
predpisov. V tem smislu kulturne storitve in 
izdelki niso blago ali potrošne dobrine, kot 
to velja za drugo blago, ter morajo za njih 
zaradi njihove dvojne narave kot 
gospodarskega in kulturnega blaga, veljati 
posebni pogoji, ki upoštevajo dejstvo, da trg 
ne more vsega uravnavati ter da je treba še 
posebej zagotoviti svoboda izražanja in 
informacij. Splošni pravni okvir, ki ga 
vzpostavlja ta direktiva, temelji na 
dinamičnem in selektivnem pristopu, ki 
predvsem odpravlja hitro odpravljive ovire 
ter, za druge, sproži postopek vrednotenja, 
posvetovanja in dopolnilnega usklajevanja v 
zvezi s posebnimi vprašanji, ki bo 
postopoma in na usklajen način omogočil 
posodobitev nacionalnih sistemov predpisov 
za dejavnosti storitev, ki je nujno potrebna 
za vzpostavitev resničnega notranjega trga 
storitev do leta 2010.
Treba je določiti uravnoteženo sestavo 
ukrepov, ki zadevajo opredeljeno 
usklajevanje, upravno sodelovanje, načelo 
izvorne države in spodbudo za oblikovanje 
kodeksov ravnanja pri nekaterih vprašanjih.
Usklajevanje nacionalnih zakonodaj mora 
zagotoviti povišano stopnjo pravnega 
povezovanja Skupnosti in visoko raven 
varovanja ciljev splošnega interesa, zlasti 
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varstva potrošnikov, ki je nujno potrebna za 
vzpostavitev medsebojnega zaupanja med 
državami članicami.

Obrazložitev

Evropski parlament je nedavno poudaril, v Resoluciji z dne 17. januarja 2004 o ohranjanju in 
spodbujanju kulturne raznolikosti, to posebnost kulturnih storitev.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 6 a (novo)

 (6a) Ta direktiva ne vpliva na stališče 
Evropske skupnosti pri pogajanjih o 
trgovini s storitvami v mednarodnih 
organizacijah, še zlasti v okviru GATS.

Obrazložitev

Čeprav bi avdiovizualni sektor izključili s področja uporabe Direktive, se zaradi tega ne bi 
smelo spremeniti pogajalsko izhodišče EU v okviru sedanjih pogajanj GATS, še zlasti v zvezi 
z opredelitvijo avdiovizualnega sektorja. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7 a) Ta direktiva se ne uporablja za 
pomoči, ki jih države članice dodeljujejo 
predvsem filmu, dramski umetnosti, tisku 
in ljubiteljskemu športu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe točno opredeli in pojasni področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12 a) Prav tako je treba iz področja 
uporabe te direktive izključiti avdiovizualne 
storitve, ne glede na njihov način prenosa, 
predvsem televizijsko prenašanje, ki ga 
določa Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 



PE 353.526v04-00 8/18 AD\565137SL.doc

SL

oktobra 19891 o televiziji brez meja, kakor 
jo spreminja Direktiva 97/36/ES, radijske, 
filmske storitve in storitve tiska. Te storitve 
dejansko imajo bistveno vlogo pri 
oblikovanju evropskih kulturnih identitet in 
javnih mnenj. Toda ohranjanje in 
spodbujanje kulturne raznolikosti in 
pluralizma zahtevata posebne ukrepe, ki so 
sposobni upoštevati posebne regionalne in 
nacionalne razmere. Sicer pa Skupnost pri 
svoji dejavnosti upošteva kulturne vidike na 
podlagi določb Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, predvsem z namenom 
spoštovati in spodbujati raznolikost kultur.
Ob upoštevanju načela subsidiarnosti in 
predpisov prava Skupnosti, predvsem 
predpisov konkurence, mora torej 
ureditveni okvir avdiovizualnih storitev 
upoštevati premisleke, pomembne za 
kulturo in družbo, ki delajo uporabo določb 
te direktive neprimerno.
__________________
1 UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, 
spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 60)

Obrazložitev

Sprememba predloga, usklajena s spremembo člena 2, za izključitev avdiovizualnih storitev in 
storitev tiska iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Igralništvo, ki zajema vložke, 
vključno z loterijami in transakcijami v 
zvezi s stavami, je prav tako treba izključiti 
s področja uporabe te direktive.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi doseči usklajenost s predlogom spremembe za člen 2, 
katerega namen je izključiti igralništvo, ki zajema vložke, vključno z loterijami in 
transakcijami v zvezi s stavami, s področja uporabe Direktive. Kočljivo področje iger na 
srečo zahteva pristop ureditvene in socialne politike, ki ne bi bil zagotovljen v skladu z 
direktivo o storitvah. Poleg tega so presežni dobički iger na srečo namenjeni predvsem 
športu.
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Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 13

(13) Dejavnosti storitev so že pomemben 
predmet pravnega reda Skupnosti, zlasti kar 
zadeva zakonsko urejene poklice, poštne 
službe, televizijsko prenašanje, storitve 
informacijske družbe, pa tudi storitve v 
zvezi s potovanji, počitnicami in križarjenji, 
ki vključujejo vse. Poleg tega dejavnosti 
storitev pokrivajo tudi druga sredstva, ki 
niso namenjena posebno določenim 
storitvam, in tudi tistim v zvezi z varstvom
potrošnikov. Ta direktiva se kot dopolnilo 
priloži pravnemu redu Skupnosti. Kadar 
neko dejavnost storitve že pokriva eno ali 
več sredstev Skupnosti, se ta direktiva in 
sredstva uporabljajo skupaj, zahteve prve se 
dodajajo zahtevam drugih. Treba je določiti 
izjeme in druge primerne določbe, da bi se 
izognili nezdružljivostim in zagotovili 
usklajenost s temi sredstvi Skupnosti.

(13) Dejavnosti storitev so že pomemben 
predmet pravnega reda Skupnosti, zlasti kar 
zadeva zakonsko urejene poklice, poštne 
službe, storitve informacijske družbe, pa tudi 
storitve v zvezi s potovanji, počitnicami in 
križarjenji, ki vključujejo vse. Poleg tega 
dejavnosti storitev pokrivajo tudi druga 
sredstva, ki niso namenjena posebno 
določenim storitvam, in tudi tistim v zvezi z 
varstvom potrošnikov. Ta direktiva se kot 
dopolnilo priloži pravnemu redu Skupnosti.
Kadar neko dejavnost storitve že pokriva 
eno ali več sredstev Skupnosti, se ta 
direktiva in sredstva uporabljajo skupaj, 
zahteve prve se dodajajo zahtevam drugih.
Treba je določiti izjeme in druge primerne 
določbe, da bi se izognili nezdružljivostim in 
zagotoviti, da ta direktiva ne bi bila v 
nasprotju z nobenim od obstoječih sredstev 
in da Skupnosti ne odvzema sposobnosti 
popraviti jih ali spremeniti njihovo 
področje uporabe ali raven uskladitve 
Skupnosti.

Obrazložitev

Ker je televizijsko prenašanje že bilo predmet pravnega reda Evropskih skupnosti, je treba na 
tem področju dodeliti prednost sektorskemu pristopu.Pomembno je tudi razjasniti, da ta 
direktiva ne vpliva niti na obstoječe direktive in uredbe niti na njihove morebitne prihodnje 
spremembe.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Ta direktiva je skladna z določbami 
Direktive 89/552/EGS in ne vpliva na 
nobeno od njih, še zlasti ne na opredelitev, 
kdaj se za izdajatelja televizijskega 
programa šteje, da je ustanovljen v državi 
članici, ki se še naprej uporablja v celoti.
Ta direktiva ne določa vnaprej morebitne 
prihodnje spremembe Direktive 
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89/552/EGS.

Obrazložitev

Potrebno je opredeliti razmerje med določbami direktive in veljavnim pravom Skupnosti, ki 
glede svobode ustanavljanja podrobno določa, da Direktiva 89/552/EGS prav tako ne vsebuje 
veljavnih določb o tem in direktiva o storitvah se ne uporablja kot nadomestilo.  

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 14

(14) Pojem storitve zajema dejavnosti velike 
raznovrstnosti in v nenehnem razvoju, med 
katerimi ponovno najdemo storitve za 
podjetja, kot so svetovalne storitve pri 
vodenju in upravljanju, storitve potrjevanja 
in preizkušanja, vzdrževanja, oskrbovanja in 
varovanja pisarn, storitve obveščanja ali 
povezane z zaposlovanjem, vključno z 
agencijami za začasno delo, ali še storitve 
trgovskih posrednikov. Pojem storitev 
zajema tudi storitve, ki se jih dobavlja hkrati 
podjetjem in potrošnikom, kot so storitve 
pravnega ali davčnega svetovanja, storitve, 
povezane z nepremičninami, kot so 
nepremičninske agencije, ali z 
gradbeništvom, vključno s storitvami 
arhitektov, ali še prevoz, dostava, 
organizacija sejmov ali najemanje 
avtomobilov, potovalne agencije, varnostne 
storitve. Pojem storitev zajema tudi storitve 
potrošnikom, kot so tiste na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči, 
avdiovizualne storitve, storitve za prosti čas, 
športna središča in zabaviščni parki, 
storitve, povezane z zdravstveno nego ali 
storitve na domu, kot nega starejših oseb. Te 
dejavnosti lahko hkrati veljajo za storitve, ki 
zahtevajo bližino med izvajalci storitev in 
njihovimi prejemniki, storitve, ki zajemajo 
premestitev prejemnika ali izvajalca, ter 
storitve, ki se jih lahko ponuja na daljavo, 
vključno prek interneta.

(14) Pojem storitve zajema dejavnosti velike 
raznovrstnosti in v nenehnem razvoju, med 
katerimi ponovno najdemo storitve za 
podjetja, kot so svetovalne storitve pri 
vodenju in upravljanju, storitve potrjevanja 
in preizkušanja, vzdrževanja, oskrbovanja in 
varovanja pisarn, storitve obveščanja ali 
povezane z zaposlovanjem, vključno z 
agencijami za začasno delo, ali še storitve 
trgovskih posrednikov. Pojem storitev 
zajema tudi storitve, ki se jih dobavlja hkrati 
podjetjem in potrošnikom, kot so storitve 
pravnega ali davčnega svetovanja, storitve, 
povezane z nepremičninami, kot so 
nepremičninske agencije, ali z 
gradbeništvom, vključno s storitvami 
arhitektov, ali še prevoz, dostava, 
organizacija sejmov ali najemanje 
avtomobilov, potovalne agencije, varnostne 
storitve. Pojem storitev zajema tudi storitve 
potrošnikom, kot so tiste na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči, 
storitve za prosti čas, športna središča in 
zabaviščni parki, storitve, povezane z 
zdravstveno nego ali storitve na domu, kot 
nega starejših oseb. Te dejavnosti lahko 
hkrati veljajo za storitve, ki zahtevajo 
bližino med izvajalci storitev in njihovimi 
prejemniki, storitve, ki zajemajo premestitev 
prejemnika ali izvajalca, ter storitve, ki se jih 
lahko ponuja na daljavo, vključno prek 
interneta.
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Obrazložitev

Direktiva o storitvah bi lahko škodila predpisom za avdiovizualne storitve v državah članicah 
(dovoljenja, prepovedi, pravne obveznosti). Evropski parlament je večkrat poudaril nujnost 
postopnega usklajevanja predpisov o pluralizmu medijev.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 16

(16) Značilnost plačil je odsotna pri 
dejavnostih, ki jih država izvaja brez 
gospodarske nasprotne stranke v okviru 
svoje misije na socialnem, kulturnem, 
izobraževalnem in sodnem področju. Teh 
dejavnosti opredelitev iz člena 50 Pogodbe 
ne zajema in torej ne spada na področje 
uporabe te direktive.

(16) Značilnost plačil je odsotna pri 
dejavnostih, ki jih država izvaja brez 
gospodarske nasprotne stranke v okviru 
svoje misije na socialnem, kulturnem, 
izobraževalnem, kot so brezplačni tečaji v 
okviru nacionalnega izobraževalnega 
sistema znotraj javnih in tudi zasebnih 
izobraževalnih ustanov, ter na sodnem 
področju. Teh dejavnosti opredelitev iz člena 
50 Pogodbe ne zajema in torej ne spada na 
področje uporabe te direktive.

Obrazložitev

Sodišče je presodilo, da brezplačni tečaji v okviru nacionalnega izobraževalnega sistema niso 
storitve. Dodalo je, da „na naravo te dejavnosti ne vpliva dejstvo, da so učenci ali njihovi 
starši včasih prisiljeni plačati določene pristojbine ali stroške šolanja, da do določene mere 
prispevajo k stroškom delovanja sistema“ (Sodna primera Humble in Wirth:C-263/86 et- C-
109/92).

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 28

(28) V primeru, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dano dejavnost omejeno zaradi 
pomanjkanja naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, na primer za dodelitev 
analognih radijskih frekvenc ali za 
izkoriščanje hidroelektrarne infrastrukture, 
mora biti določen postopek izbora med več 
možnimi kandidati, da bi razvili, z 
delovanjem svobodne konkurence, kakovost 
in pogoje za ponudbo storitev, ki so 
uporabnikom na razpolago. Pomembno je, 
da tak postopek upošteva zagotovila v zvezi 
s preglednostjo in nepristranskostjo ter da 
tako dodeljeno dovoljenje ne traja predolgo, 

(28) V primeru, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dano dejavnost omejeno zaradi 
pomanjkanja naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, na primer za izkoriščanje 
hidroelektrarne infrastrukture, mora biti 
določen postopek izbora med več možnimi 
kandidati, da bi razvili, z delovanjem 
svobodne konkurence, kakovost in pogoje za 
ponudbo storitev, ki so uporabnikom na 
razpolago. Pomembno je, da tak postopek 
upošteva zagotovila v zvezi s preglednostjo 
in nepristranskostjo ter da tako dodeljeno 
dovoljenje ne traja predolgo, ni samodejno 
podaljšano in ne predvideva kakršne koli 
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ni samodejno podaljšano in ne predvideva 
kakršne koli prednosti za sedanjega izvajalca 
storitev. Zlasti mora biti trajanje dodeljenega 
dovoljenja določeno tako, da ne zmanjša ali 
omeji svobodne konkurence prek tistega, kar 
je nujno za zagotovitev amortizacije naložb 
in pravičnega obrestovanja naložbenega 
kapitala. Primeri, ko je število dovoljenj 
omejeno iz drugih razlogov, kot je 
pomanjkljivost naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, ostajajo vsekakor podvrženi 
upoštevanju ostalih določb v zvezi s 
sistemom dovoljenj, ki ga določa ta 
direktiva.

prednosti za sedanjega izvajalca storitev.
Zlasti mora biti trajanje dodeljenega 
dovoljenja določeno tako, da ne zmanjša ali 
omeji svobodne konkurence prek tistega, kar 
je nujno za zagotovitev amortizacije naložb 
in pravičnega obrestovanja naložbenega 
kapitala. Primeri, ko je število dovoljenj 
omejeno iz drugih razlogov, kot je 
pomanjkljivost naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, ostajajo vsekakor podvrženi 
upoštevanju ostalih določb v zvezi s 
sistemom dovoljenj, ki ga določa ta 
direktiva.

Obrazložitev

Sprememba predloga, usklajena s spremembo člena 2, za izključitev avdiovizualnih storitev iz 
področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 34

(34) Med omejitvami, ki jih je treba preučiti, 
so nacionalni ureditveni sistemi, ki iz drugih 
razlogov, kot so tisti, ki veljajo za poklicne 
kvalifikacije, pridržujejo dostop do 
dejavnosti, kot so igre na srečo, posebnim 
izvajalcem storitev. Prav tako morajo biti 
preučene zahteve, kot so sistemi, veljavni za 
kabelske operaterje, ki določajo obveznost 
oddajanja („must carry“), ki z nalaganjem 
izvajalcem vmesne storitve obveznosti 
dajanja dostopa določenim storitvam 
posebnih izvajalcev storitev vplivajo na 
njegovo svobodno izbiro, možnosti dostopa 
do oddajanih programov in na izbiro 
končnih naslovnikov.

(34) Med omejitvami, ki jih je treba preučiti, 
so nacionalni ureditveni sistemi, ki iz drugih 
razlogov, kot so tisti, ki veljajo za poklicne 
kvalifikacije, pridržujejo dostop do 
dejavnosti, kot so igre na srečo, posebnim 
izvajalcem storitev.

Obrazložitev

Predpisi „must carry“ so že predmet Direktive 2002/22/ES (Univerzalne storitve). Če ti 
predpisi služijo varovanju kulturne raznolikosti in pluralizma medijev, ta direktiva nanje ne bi 
smela vplivati.
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Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 43 a (novo)

(43a) Načelo države izvora se ne sme 
uporabiti na področju univerzitetnega 
izobraževanja, ker bi s tem država, v kateri 
poteka izobraževanje, izgubila nadzor nad 
tem na področju, ki ostaja v pristojnosti 
države članice.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti kakovost univerzitetnega izobraževanja in možnost države gostiteljice, da 
preveri, ali ponudnik storitev ravna v skladu z zakonodajo države izvora, ker ima slednja le 
malo spodbude pri izvajanju teh preverjanj in veliko težav pri tem.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 47

(47) Sicer pa ta možnost ne dopušča 
sprejemanja omejevalnih ukrepov na 
področjih, kjer druge direktive 
prepovedujejo vsakršno izjemo k prostemu 
pretoku storitev, kot sta Direktiva 
1999/93/ES ali Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. 
novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, 
ki temeljijo na pogojnem dostopu ali 
vključujejo pogojni dostop, niti širitve ali 
omejevanja možnosti izjem, ki jih določajo 
druge direktive, kot sta Direktiva Sveta 
89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov ali Direktiva 2000/31/ES.

(47) Sicer pa ta možnost ne dopušča 
sprejemanja omejevalnih ukrepov na 
področjih, kjer druge direktive 
prepovedujejo vsakršno izjemo k prostemu 
pretoku storitev, kot sta Direktiva 
1999/93/ES ali Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. 
novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, 
ki temeljijo na pogojnem dostopu ali 
vključujejo pogojni dostop, niti širitve ali 
omejevanja možnosti izjem, ki jih določajo 
druge direktive, kot je Direktiva 
2000/31/ES.

Obrazložitev

Ni razloga za načelno zaviranje vsakega morebitnega sektorskega razvoja s sklicevanjem na 
neko splošno načelo, ki ne upošteva posebnosti avdiovizualnih storitev.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 72
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(72) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki jih zlasti priznava 
Listina temeljnih pravic Evropske unije in 
predvsem člene 8, 15, 21 in 47.

(72) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki jih zlasti priznava 
Listina temeljnih pravic Evropske unije in 
predvsem člene 8, 15, 21, 22 in 47.

Obrazložitev
Člen 22 Listine temeljnih pravic Evropske unije določa: „Unija spoštuje kulturno, versko in 
jezikovno raznolikost“.

Predlog spremembe 17
Člen 1

Ta direktiva ureja splošne določbe, ki 
pospešujejo uresničevanje svobode 
ustanavljanja za ponudnike storitev in prost 
pretok storitev.

Ta direktiva ureja splošne določbe, ki 
pospešujejo uresničevanje svobode 
ustanavljanja za ponudnike storitev in prost 
pretok storitev.

Ta direktiva ne obravnava liberalizacije 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
pridržanih za javne ali zasebne organe, in 
privatizacije javnih organov, ki opravljajo 
storitve.
Ta direktiva ne obravnava odprave 
monopolov storitev ter pomoči, dodeljene s 
strani držav članic, za katere veljajo skupna 
pravila o konkurenci.

Obrazložitev

Ugotovitvena pojasnitev področja uporabe določb.

Predlog spremembe 18
Člen 1, alinea 1 a (novo)

Ta direktiva ne vpliva na ukrepe, sprejete 
na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni 
z upoštevanjem prava Skupnosti, za 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti, zagotavljanje varovanja 
pluralizma in svobode tiska.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen za spoštovanje pristojnosti držav članic na področju kulturne 
in avdiovizualne politike. Poleg tega zagotavlja usklajenost s podobnimi določbami iz člena 
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1(6) Direktive 2003/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) in iz člena 1(3) Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva za komunikacijska omrežja in storitve).

Predlog spremembe 19
Člen 2, odstavek 2, točka b a) (novo)

b a) avdiovizualne storitve, ne glede na 
njihov način proizvodnje, razširjanja in 
prenašanja, vključno z zvočnim 
prenašanjem, filmskimi in kulturnimi 
storitvami, storitvami družb za kolektivno 
upravljanje pravic intelektualne lastnine ter 
založniškimi in distribucijskimi storitvami v 
pisni in elektronski obliki. 

Obrazložitev

Avdiovizualne storitve so že predmet posebnega pristopa na ravni Skupnosti prek direktive 
Televizija brez meja. Direktiva Storitve bi lahko imela resne posledice na nacionalne 
predpise, predvsem na obveznosti v zvezi z vsebino, ker predpisi veljajo za lastništvo in 
koncentracijo medijev, obveznosti v zvezi z dodeljevanjem licenc, na predpise v zvezi z „must 
carry“ in na predpise v zvezi s kronologijo medijev. Ta podreditev avdiovizualnih in kulturnih 
storitev splošnemu sistemu direktive bi bila v nasprotju z načelom subsidiarnosti in stališči, ki 
jih zagovarjajo tekoča pogajanja pri UNESCU.

Predlog spremembe 20
Člen 2, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) igralništvo, ki zajema vložke, vključno 
z loterijami in transakcijami v zvezi s 
stavami;

Obrazložitev

Kočljivo področje iger na srečo zahteva pristop ureditvene in socialne politike, ki ne bi bil 
zagotovljen v skladu z direktivo o storitvah. Poleg tega so presežni dobički iger na srečo, 
vključno z loterijami in transakcijami v zvezi s stavami, pogosto namenjeni predvsem športu 
in kulturi.

Predlog spremembe 21
Člen 3, alinea 2

Uporaba te direktive ne izključuje uporabe 
določb drugih sredstev Skupnosti v zvezi s 

Uporaba te direktive ne posega v uporabo
določb drugih instrumentov Skupnosti v 
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storitvami, ki jih urejajo. zvezi s storitvami, ki jih urejajo te določbe.
V primeru nasprotja s sektorskimi 
instrumenti Skupnosti imajo prednost 
slednji.

Obrazložitev

Izraz „ne izključuje“, ki ga uporablja Komisija, ni zadosten za zagotovitev prednosti ostalih 
pomembnih instrumentov Skupnosti, kot je direktiva o televiziji brez meja ali direktiva o 
poklicnih kvalifikacijah, pred to direktivo.

Predlog spremembe 22
Člen 17, točka 7 a) (novo)

(7a) visokošolsko izobraževanje;

Obrazložitev

Pri uporabi načela države izvora ne bi imela država gostiteljica za univerzo nikakršnega 
nadzora nad univerzitetnimi programi znotraj svojih meja na področju nacionalne 
pristojnosti. Poleg tega je treba zavarovati pravice študentov. Po registraciji bi zelo težko 
zamenjali „ponudnika storitev“, če bi bila kakovost storitve slaba.

Predlog spremembe 23
Člen 18, odstavek 1, točka (b)

(b) igralništvo, ki zajema vložke denarne 
vrednosti pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in transakcijami v zvezi s 
stavami;

črtano

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe za člen 2 je treba izključiti tudi igralništvo, ki zajema 
vložke, vključno z loterijami in transakcijami v zvezi s stavami, s področja uporabe Direktive.
Sklicevanje v členu 18(1)(b) v skladu s tem preneha veljati.

Predlog spremembe 24
Člen 40, odstavek 1, točka (b)

(b) igralništvo, ki zajema vložke denarne 
vrednosti pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in transakcijami v zvezi s 
stavami, in sicer na podlagi poročila 
Komisije in obsežnih posvetovanj 
zainteresiranih skupin;

črtano
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe za člen 2 je treba izključiti tudi igralništvo, ki zajema 
vložke, vključno z loterijami in transakcijami v zvezi s stavami, s področja uporabe Direktive.
Sklicevanje v členu 40(1)(b) v skladu s tem preneha veljati.
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