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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Storitveni sektor v Skupnosti predstavlja danes skoraj 70 % BDP in največje število delovnih 
mest. Istočasno je sektor z velikim potencialom rasti, ki dosega tudi cilje lizbonske strategije. 
Žal smo sedaj, celo desetletje po predvideni dovršitvi notranjega trga, daleč od dokončnega 
oblikovanja enotnega evropskega trga storitev. Dostop ponudnikov storitev do trgov v drugih 
državah članicah pogosto ovirajo zapletene in pogosto nedoumljive formalnosti, podvajanje 
zahtev in nesorazmerne nacionalne omejitve. Inovativna podjetja – in zlasti MSP – so v 
možnostih širjenja omejena. Potrošniki na drugi strani pa trpijo zaradi visokih cen in 
pomanjkanja prave izbire.

Ustvarjanje notranjega trga storitev pomeni večanje prožnosti v gospodarstvu, pospeševanje 
konkurenčnosti ter ustvarjanje blaginje in delovnih mest.

Nekatere sektorje storitvenih dejavnosti (telekomunikacije, avdiovizualne in finančne storitve 
itd.) že pokrivajo posebne direktive, ostali pa so po naravi tako raznoliki in tako dinamični, da 
jih ni mogoče natančno določiti. Zato je izbira okvirne direktive kot pravnega inštrumenta 
dobra. Vendar heterogenost in iz tega izhajajoče široko področje uporabe predlagane okvirne 
direktive prav tako povzročata težave pri opredeljevanju, nejasnost v zvezi s področjem 
uporabe, nenamerne stranske učinke na manjše sektorje ter neizogibne potrebe po posebnih 
določbah in izjemah pravil. Za dobro zakonodajo in tudi delovanje predlagane direktive je 
pomembno, da so te opredelitve in omejitve čim bolj jasne.

Predlog temelji na načelu „države izvora“, po katerem za izdelek (ali v tem primeru storitev), 
zakonito ponujenem v eni državi članici, ne veljajo omejitve druge države članice, in sicer do 
te mere, da ne pride do neupravičenih trgovinskih ovir. To načelo je odločilno za delovanje 
notranjega trga in mora biti zato v direktivi jasno opredeljeno, kar pa sedaj ni.  Kljub 
širokemu področju uporabe predloga odstopanja ne smejo razvrednotiti načela. Ni treba 
povedati, da je za zagotovitev učinkovitega nadzora in varstva potrošnikov potrebno 
učinkovito upravno sodelovanje med organi držav članic. Istočasno je treba odpraviti prehudo 
obremenitev ponudnikov storitev. Skupnost je že sprejela številne ukrepe za olajšanje 
čezmejnega upravnega sodelovanja in zmanjšanje obsega birokratskih zadev (tj. s 
spodbujanjem storitev e-vlade), predlog pa vsebuje dodatne pobude, katerih namen je narediti 
upravo preprostejšo in bolj učinkovito. Vaš pripravljavec osnutka pozdravlja vse te pobude. 
Vendar bi lahko bilo narejeno več, če bi uvedli usklajene evropske oblike atestov, potrdil in 
tudi vseevropsko bazo podatkov s podatki o registriranih ponudnikih storitev, ki bi organom 
prek storitev e-vlade omočila boljši nadzor. 

S to direktivo ni mogoče nobene države članice prisiliti k liberalizaciji ali privatizaciji 
dodatnih javnih storitev.

Kljub temu je prišlo do nesporazumov v zvezi z vplivom liberalizacije na pravice delavcev in 
na občutljive sektorje, kot so storitve v zvezi z zdravstvom. Zato bi bilo pomembno pojasniti, 
kaj predlagani ukrep ni in česa ne povzroča.

Vaš pripravljavec osnutka predlaga klavzulo, ki določa, da „direktiva ne vpliva na ukrepe, 
sprejete na nacionalni ravni ali na ravni Skupnosti, da bi spodbujala kulturno in jezikovno 
raznolikost in zagotavljala ohranjanje pluralizma“. 
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Prvič, predlagana direktiva ne krati pravic delavcev in tudi kako drugače ne pospešuje 
„socialnega dampinga“. Vsaka napotitev delavcev v drugo državo članico mora spoštovati 
pogoje zaposlovanja tiste države članice, vključno z najnižjimi plačami, delovnim časom in 
pravili o dopustu.

Drugič, predlagana direktiva državi članici prejemnici ne preprečuje opredeljevanja in 
uveljavljanja ustreznih nacionalnih standardov. Še vedno bo lahko izvajala naključna 
preverjanja in od podjetja, ki je tja napotilo delavce, ali od ustreznih organov v državi izvora 
zahtevala vse ustrezne podatke. Navsezadnje vaš pripravljavec osnutka pozdravlja 
vseobsegajoč pristop v zvezi z izjemami, ki jih je jasno opredelilo Evropsko sodišče. Je 
predpogoj za dokončno oblikovanje enotnega trga.

Nazadnje domnevamo, da bo „načelo države izvora“ veljalo za postopek odobritve storitve v 
državah prejemnicah, vendar bo za nadzor pogojev, pod katerimi se storitev opravlja, še 
vedno veljala zakonodaja držav prejemnic.

Eden od možnih načinov za doseg, da bodo ta pristop lahko uporabljale vse države članice in 
vsi sektorji, je lahko postopno uvajanje načela države izvora v nekatera občutljiva vprašanja z 
jasno določenimi roki, da se omogoči čvrsta uvedba mehanizmov administrativnega 
sodelovanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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) Konkurenčni trg storitev je bistvenega 
pomena za izboljšanje gospodarske rasti in 
zaposlovanja v EU. Sedaj številne ovire 
notranjega trga onemogočajo mnogim 
ponudnikom storitev, zlasti MSP, da bi rasli 
prek državnih meja in v celoti koristili 
notranji trg. To predstavlja nevarnost ne le 
za globalno konkurenco ponudnikov 
storitev v EU, ampak tudi za industrijo, ki 
je čedalje bolj odvisna od visoko kvalitetnih 
storitev. Nadalje, nediskriminacijski trg z 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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obveznostmi držav članic, da odpravijo 
omejitve zvezi z uporabo čezmejnih storitev, 
ob večji preglednosti in zahtevah po 
informacijah o ponudnikih storitev, bi 
evropskim potrošnikom zagotovil boljše 
storitve ob nižjih cenah, ob tem pa ohranil 
njihove pravice kot uporabnikov storitev.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

(7) Treba je priznati pomembnost vloge 
strokovnih teles in strokovnih združenj v 
urejanju storitvenih dejavnosti in razvoju 
poklicnih pravil.

(7) Treba je priznati pomembnost vloge 
strokovnih teles in strokovnih združenj v 
urejanju storitvenih dejavnosti in razvoju 
poklicnih pravil, ampak te vloge ne smejo 
predstavljati ovir za povečano 
konkurenčnost več ponudnikov.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je glavni cilj direktive povečati konkurenčnost, tudi če so priznane 
posebne okoliščine.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Ta direktiva ne velja za financiranje 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
in se ne uporablja za programe pomoči 
držav članic – zlasti na zdravstvenem in 
socialnem področju ter v avdiovizualnem in 
kulturnem sektorju –, ki jih določajo 
pravila konkurence v naslovu VI poglavja 1 
Pogodbe.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 7b (novo)

(7a) V Evropi, ki želi doseči konkurenčnost, 
je treba ustvariti priložnosti za 
vseživljenjsko učenje v zasebnem sektorju 
in se izogniti oviram zanj.
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Obrazložitev
Za dosego ciljev lizbonske strategije je treba močno spodbujati vseživljenjsko učenje za 
strokovnjake.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7 c (novo)

(7c) V zvezi s storitvami splošnega pomena 
direktiva vključuje samo storitve splošnega 
gospodarskega pomena, tj. storitve, ki 
ustrezajo gospodarski dejavnosti. Poleg 
tega so določene storitve splošnega 
gospodarskega pomena, kot so na področju 
prevoza, izključene iz področja uporabe 
direktive. Direktiva ne vpliva na svobodo 
držav članic pri odločanju, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, katere so storitve 
splošnega gospodarskega pomena, pri 
določanju, kako naj bodo te storitve 
organizirane in financirane, ter pri 
določanju posebnih obveznosti, ki jih 
morajo upoštevati. Ta direktiva ne 
obravnava nadaljevanja Bele knjige 
Komisije o storitvah splošnega pomena.

Obrazložitev

Ta direktiva ne velja za javne storitve.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 12

(12) Ker prevozne storitve že pokriva vrsta 
instrumentov Skupnosti, posebnih za to 
področje, jih je treba izvzeti iz področja 
uporabe te direktive do te mere, da jih 
urejajo drugi instrumenti Skupnosti, 
sprejeti v skladu s členoma 71 in 80(2) 
Pogodbe. Ta direktiva se uporablja za 
storitve, ki jih ne urejajo posebni 
instrumenti v zvezi s prevozom, kot je 
prevoz denarja ali prevoz preminulih oseb.

(12) Ker prevozne storitve že pokriva vrsta 
instrumentov Skupnosti, posebnih za to 
področje, jih je treba izvzeti iz področja 
uporabe te direktive. Ta direktiva se 
uporablja za prevoz denarja in prevoz 
preminulih oseb zato, ker na teh področjih 
obstajajo ovire na notranjem trgu.

Obrazložitev

Jasno mora biti, katere vrste prevoza so izvzete iz področja uporabe direktive. Navesti 
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preprosto „do te mere, da jih urejajo drugi inštrumenti Skupnosti,“ ni natančno. Ker 
Komisija ne želi vključiti prevoznega sektorja v celoti, ga je bolj logično v celoti izvzeti. Sicer 
bodo ta sektor urejala nepotrebno zapletena pravila, po katerih se bo za prevoz pod 3,5 tone 
uporabljala sedanja direktiva in za prevoz nad 3,5 tone druga pravila Skupnosti, kar bi lahko 
ponovno pripeljalo k nepošteni konkurenci.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 13

(13) Obstaja že zelo obsežna količina 
zakonodaje Skupnosti za storitvene 
dejavnosti, predvsem za zakonsko urejene 
poklice, poštne storitve, televizijsko 
oddajanje, storitve informacijske družbe in 
storitve v zvezi s potovanji, počitnicami in 
agencijskimi izleti. Storitvene dejavnosti 
pokrivajo tudi drugi instrumenti, ki ne 
obravnavajo posameznih kategorij storitev, 
kot so tisti v zvezi z varstvom potrošnikov. 
Ta direktiva nadgrajuje in s tem dopolnjuje 
pravni red Skupnosti. Če storitveno 
dejavnost že obravnava eden ali več 
instrumentov Skupnosti, se ta direktiva in ti 
instrumenti uporabljajo skupaj; zahteve, ki 
jih določa eden, dopolnjujejo zahteve, ki jih 
določa drugi. V skladu s tem je treba 
predpisati ustrezne določbe, vključno z 
določbo o odstopanju, da ne pride do 
neskladij in da se zagotovi povezanost med 
vsemi temi instrumenti Skupnosti.

(13) Obstaja že zelo obsežna količina 
zakonodaje Skupnosti za storitvene 
dejavnosti, predvsem za zakonsko urejene 
poklice, poštne storitve, televizijsko 
oddajanje, storitve informacijske družbe in 
storitve v zvezi s potovanji, počitnicami in 
agencijskimi izleti. Storitvene dejavnosti 
pokrivajo tudi drugi instrumenti, ki ne 
obravnavajo posameznih kategorij storitev, 
kot so tisti v zvezi z varstvom potrošnikov. 
Ta direktiva nadgrajuje in s tem dopolnjuje 
pravni red Skupnosti. Če storitveno 
dejavnost že obravnava eden ali več 
instrumentov Skupnosti, se ta direktiva in ti 
instrumenti uporabljajo skupaj; zahteve, ki 
jih določa eden, dopolnjujejo zahteve, ki jih 
določa drugi. V skladu s tem je treba 
predpisati ustrezne določbe, vključno z 
določbo o odstopanju, da ne pride do 
neskladij in da se zagotovi povezanost med 
vsemi temi instrumenti Skupnosti.

Ta direktiva ne vpliva na nobenega od teh 
obstoječih instrumentov ali na možnost 
Skupnosti, da ponovno pregleda te 
instrumente in spremeni področje njihove 
uporabe ali stopnjo uskladitve na ravni 
Skupnosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da Direktiva o storitvah ne vpliva ne na obstoječe direktive ali uredbe ne 
na njihove prihodnje spremembe.

Predlog spremembe 8
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Uvodna izjava 16 a (novo)

(16a) Direktiva se tudi ne uporablja za 
poklice in dejavnosti, ki so stalno ali 
občasno povezane z izvajanjem javne 
oblasti v državi članici in tako spadajo med 
izjeme, določene v členu 45 Pogodbe.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) V skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti je odločilni dejavnik 
za razlikovanje med sklicevanjem na 
svobodo opravljanja storitev in 
sklicevanjem na svobodo ustanavljanja, ali 
je akter na trgu ustanovljen v državi 
članici, v kateri opravlja ustrezne storitve, 
ali ne. Če je akter ustanovljen v državi 
članici, v kateri opravlja storitve, gre za 
sklicevanje na svobodo ustanavljanja. Če 
pa na drugi strani akter na trgu ni 
ustanovljen v državi članici, v kateri se 
prejema storitve, je akter čezmejni 
ponudnik storitev, ki se sklicuje na svobodo 
opravljanja storitev. 

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 27 a (novo)

(27a) Po sodni praksi Sodišča so javno 
zdravje, zaščita potrošnikov, zdravje živali 
in cilji urbanega okolja pomemben razlog 
veljaven za javni interes, ki lahko upraviči 
uporabo sistemov dovoljenj in drugih 
omejitev, ki se uporabljajo za zdravstveno 
varstvo ali storitve socialnega skrbstva. 
Vendar pa noben sistem dovoljenj ali 
omejitev ne sme dovoljevati razlik med 
državo izvora prosilca ali biti oblikovan 
tako, da ovira čezmejne storitve, ki so v 
skladu z zahtevami držav članic. Poleg tega 
je treba vedno spoštovati merila nujnosti in 
sorazmernosti.
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Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 28

(28) V primerih, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dejavnost omejeno zaradi 
nezadostnosti naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, kakršna je lahko, na primer, 
situacija v zvezi s podelitvijo analognih 
radijskih frekvenc ali izkoriščanjem 
hidroelektrarne, mora biti sprejet postopek 
izbire med več potencialnimi kandidati, da 
se ob prosti konkurenci razvijejo kakovost in 
pogoji za opravljanje storitev, razpoložljivih 
uporabnikom. Takšen postopek mora 
zagotoviti jamstva za preglednost in 
nepristranskost, tako odobreno dovoljenje pa 
ne sme veljati predolgo ali biti samodejno 
podaljšano ali dodeljevati uspešnemu 
ponudniku kakršne koli ugodnosti. Zlasti 
trajanje odobrenega dovoljenja mora biti 
določeno tako, da ne omejuje svobodne 
konkurence bolj, kot je potrebno, da 
uporabniku omogoča poplačilo stroška 
naložbe in pošten donos na vloženi kapital. 
Primeri, ko je število dovoljenj omejeno 
zaradi drugih razlogov, kot je nezadostnost 
naravnih virov ali tehničnih zmogljivosti, so 
vsekakor predmet drugih določb te direktive, 
ki veljajo za sisteme dovoljenj.

(28) V primerih, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dejavnost omejeno zaradi 
nezadostnosti naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, kakršna je lahko, na primer, 
situacija v zvezi z izkoriščanjem 
hidroelektrarne, mora biti sprejet postopek 
izbire med več potencialnimi kandidati, da 
se ob prosti konkurenci razvijejo kakovost in 
pogoji za opravljanje storitev, razpoložljivih 
uporabnikom. Takšen postopek mora 
zagotoviti jamstva za preglednost in 
nepristranskost, tako odobreno dovoljenje pa 
ne sme veljati predolgo ali biti samodejno 
podaljšano ali dodeljevati uspešnemu 
ponudniku kakršne koli ugodnosti. Zlasti 
trajanje odobrenega dovoljenja mora biti 
določeno tako, da ne omejuje svobodne 
konkurence, bolj kot je potrebno, da 
uporabniku omogoča poplačilo stroška 
naložbe in pošten donos na vloženi kapital. 
Primeri, ko je število dovoljenj omejeno 
zaradi drugih razlogov, kot je nezadostnost 
naravnih virov ali tehničnih zmogljivosti, so 
vsekakor predmet drugih določb te direktive, 
ki veljajo za sisteme dovoljenj.

Obrazložitev

Pravila v zvezi s podeljevanjem radijskih frekvenc so že obravnavana v Skupnosti v okviru za 
elektronske komunikacijske storitve in omrežja ter pripadajoče naprave in storitve. 
Telekomunikacijski paket je izvzet s področja uporabe Direktive o storitvah. To velja tudi za 
podeljevanje radijskih frekvenc.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 29

(29) Pomembnejši razlogi, ki veljajo za javni 
interes, na katere se sklicujejo nekatere 
usklajevalne določbe te direktive, so tisti, ki 
jih priznava Sodišče v zvezi s členoma 43 in 

(29) Pomembnejši razlogi, ki veljajo za javni 
interes, na katere se sklicujejo nekatere 
usklajevalne določbe te direktive, so tisti, ki 
jih priznava Sodišče in ki veljajo, 
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49 Pogodbe, predvsem varstvo potrošnikov, 
prejemnikov storitev, delavcev in urbanega 
okolja.

natančneje, za javni red, javno varnost, 
javno zdravje, socialno in kulturno politiko, 
varstvo potrošnikov, prejemnikov storitev, 
delavcev, okolje, vključno z urbanim 
okoljem, zdravje živali, intelektualno 
lastnino ter ohranjanje nacionalne 
zgodovinske in umetniške dediščine.

Obrazložitev
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti se mora upoštevati v celoti, vključno s socialno 
politiko in kulturno politiko.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 33 (novo)

(33a) Rezultat postopka medsebojnega 
ocenjevanja se bo razlikoval glede na 
naravo dejavnosti in zadevnega javnega 
interesa. Po sodni praksi Sodišča so lahko 
zlasti zahteve, ki so predmet tega 
medsebojnega ocenjevanja, povsem 
upravičene, ko izpolnjujejo cilje javnega 
zdravja ali socialne politike.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 34

(34) Omejitve, ki se preučijo, vključujejo 
nacionalne predpise, ki zaradi razlogov, ki 
ne veljajo za poklicne kvalifikacije, 
rezervirajo dostop do dejavnosti, kot so igre 
na srečo, posebnim ponudnikom. Prav tako
so med zahtevami za preučitev pravila 
„mora podpirati“, ki se uporabljajo za 
kabelske operaterje, ki z nalaganjem 
obveznosti na posrednega ponudnika 
storitev, da podeli dostop do določenih 
storitev, ki jih opravljajo posebni ponudniki 
storitev, vplivajo na njegovo svobodo izbire, 
dostop do programov in izbiro prejemnikov. 

(34) Med zahtevami za preučitev so pravila 
„mora podpirati“, ki se uporabljajo za 
kabelske operaterje, ki z nalaganjem 
obveznosti na posrednega ponudnika 
storitev, da podeli dostop do določenih 
storitev, ki jih opravljajo posebni ponudniki 
storitev, vplivajo na njegovo svobodo izbire, 
dostop do programov in izbiro prejemnikov. 

Obrazložitev

Pravila „mora podpirati“ so že določena z Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalni 
storitvi). Ker pravila „mora podpirati“ prispevajo k ohranjanju kulturne raznovrstnosti in 
pluralnosti medijev, nanje Direktiva o storitvah ne sme vplivati.
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Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 35

(35) Določbe te direktive v zvezi s svobodo 
ustanavljanja se morajo izvajati le do mere, 
pri kateri se zadevne dejavnosti odprejo 
konkurenci, in tako od držav članic ne 
zahtevajo odprave obstoječih monopolov, 
predvsem loterijskih, ali lastninjenja 
nekaterih področij.

(35) Določbe te direktive v zvezi s svobodo 
ustanavljanja se morajo izvajati le do mere, 
pri kateri se zadevne dejavnosti odprejo 
konkurenci, in tako od držav članic ne 
zahtevajo liberalizacije storitev splošnega 
gospodarskega pomena, privatizacije javnih 
organizacij, ki ponujajo takšne storitve, ali
odprave obstoječih monopolov pri drugih 
dejavnostih, predvsem loterijskih, in
določenih distribucijskih storitvah;

Obrazložitev

Ta direktiva se ne uporablja za javne storitve.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 38a (novo)

(38a) Nadzorna odgovornost pristojnih 
organov držav članic izvora ne pomeni, da 
morajo organi države izvora sami izvajati 
preglede in nadzor na ozemlju namembne 
države. Te ukrepe izvajajo organi 
namembne države v skladu z zahtevami 
medsebojne pomoči med upravnimi organi 
in s partnerstvi, ustanovljenimi s to 
direktivo, vključno z elektronskim 
sodelovanjem med organi posameznih 
držav. 

Obrazložitev
Zahteva pojasnilo.

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 41 a (novo)

(41a) Odstopanje od načela države izvora 
pri zadevah, ki jih pokriva Direktiva 
96/71ES, vključuje pravico države članice, 
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v kateri se opravlja storitev, da določi obstoj 
delovnega razmerja in razlikovanje med 
samozaposlenimi osebami in zaposlenimi 
osebami, vključno z „lažnimi 
samozaposlenimi osebami“. V zvezi s tem je 
po sodni praksi Sodišča bistvena značilnost 
delovnega razmerja v smislu člena 39 
Pogodbe dejstvo, da oseba nekaj časa 
opravlja storitev za in po navodilih druge 
osebe, v zameno za to pa prejme plačilo; 
dejavnost, ki jo oseba opravlja v 
nepodrejenem razmerju, je treba uvrstiti kot 
dejavnost, ki jo opravlja samozaposlena 
oseba za namene členov 43 in 49 Pogodbe.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava pojasnjuje obseg odstopanja v členu 17§5 v zvezi z napotitvijo delavcev.

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 47a (novo)

(47a) Uporaba načela države izvora v 
sektorju zdravstvenega varstva je omejena, 
nenazadnje zato, ker je potrebna 
ustanovitev številnih zdravstvenih storitev v 
državi članici, v kateri se storitve 
opravljajo, in zato ne more biti podvržena 
načelu države izvora. Poleg tega v primeru 
zagotavljanja čezmejnih zdravstvenih 
storitev obstajajo splošne izjeme od načela 
države izvora, na primer kar zadeva 
poklicne kvalifikacije ali higienske 
predpise. Ne glede na to se zaradi 
pomembnosti zaščite javne varnosti zdi 
razumljivo, da države članice ohranijo 
možnost, da posredujejo na osnovi 
posameznega primera. 

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 57 a (novo)

(57a) Določila in pogoje, ki se veljajo za 
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začasne delavce, pokriva člen 3(9) Direktive 
96/71/ES, zato zanje načelo države izvora v 
tej direktivi ne velja. Prav tako so izključeni 
pogoji v zvezi z najemanjem delavcev, 
vključno s pogoji v zvezi z oskrbo delavcev s 
strani začasnih zaposlitvenih agencij, kar 
pomeni, da lahko omejitve ali prepovedi 
države članice gostiteljice veljajo za npr. 
uporabo najetih delavcev, omejitve v smislu 
najdaljše dobe začasne zaposlitve itd.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava pojasnjuje obseg uporabe določb v zvezi z napotitvijo delavcev.

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 59 a (novo)

(59a) Prepoved organov države članice, v 
kateri se storitev opravlja, da zahtevajo 
izjavo, državam članicam samo preprečuje 
zahtevanje sistematične predhodne izjave za 
vsako napotitev delavca, vendar pa državam 
članicam ne preprečuje zahtevanja od 
ponudnikov storitev, da napišejo izjave ali 
izpolnijo obrazce v zvezi s specifičnimi 
pogoji zaposlovanja, ki jih je treba 
spoštovati, npr. obrazce v zvezi s prispevki 
za sklade za plačilo dopustov, pod pogojem, 
da se lahko te izjave napišejo ob začetku 
ponujanja storitve. 

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 59 b (novo)

(59b) Direktiva preprečuje državam 
članicam, da bi od ponudnikov storitev, ki 
na njihovo ozemlje napotijo svoje delavce, 
zahtevali sistematično pošiljanje vseh 
dokumentov o zaposlitvi, ki se običajno 
hranijo na sedežu podjetja, na njihovo 
ozemlje in jih tam hranijo; vendar pa to ne 
velja za dokumente, ki so nastali v 
običajnem sklopu dela in se hranijo na 
delovnem mestu, npr. urniki. Poleg tega ta 
določba organom države članice gostiteljice 



PE 350.237v02-00 14 AD\565442SL.doc

SL

ne preprečuje, da bi od ponudnikov storitev 
zahtevali neposredno predložitev 
dokumentov v primeru nadzora in 
uveljavitev te zahteve v primeru kršitve. 

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da člen 24 (2) državi članici gostiteljici ne preprečuje obvezati 
ponudnika storitev ali njegovih delavcev, da čim prej predložijo dokumente s podatki, 
navedenimi v členu 24 (2) od (a) do (f), če to zahteva pristojni organ države gostiteljice.

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 60 a (novo)

(60a) Zahteve v zvezi z napotitvijo delavcev 
se uporabljajo tudi za napotitev državljanov 
tretjih držav.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se zahteve v zvezi z napotitvijo delavcev uporabljajo tudi v primeru 
napotitve državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 66 a (novo)

(66a) Takšno sodelovanje med državami 
članicami zahteva dobro delujoč 
elektronski informacijski sistem, kot je 
IDA, ki pristojnim organom omogoča 
preprosto prepoznavanje ustreznih 
sogovornikov v drugih državah članicah in 
učinkovito komunikacijo ter hitro in 
zanesljivo izmenjavo dokumentov in 
dokazil. Države članice in Komisija bi 
morale spodbujati ukrepe, zlasti sporazume 
in uredbe na evropski ravni, da bi ustvarile 
pravni okvir za priznavanje in izvrševanje 
pri administrativnih zadevah.

Obrazložitev

Za učinkovito delovanje direktive je bistveno, da so vse kazni pri tržni in delovni inšpekciji 
neposredno izvršljive, tudi če kršitelji niso na ozemlju organov, ki nalagajo kazni.
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Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 71 a (novo)

(71a) Skupnost lahko zlasti sprejme pravne 
ukrepe, s katerimi države članice zaveže k 
učinkovitemu sodelovanju pri upravnih 
vidikih čezmejne izmenjave informacij in 
nadzora. Skupnost lahko sprejme pravne 
ukrepe, da se izogne podvajanju preverjanj 
ali nadzora in podvajanju dokumentov. 

Predlog spremembe 25
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 se ne uporablja za 
liberalizacijo storitev splošnega 
gospodarskega pomena ali za privatizacijo 
javnih subjektov, ki opravljajo storitve. 
Prav tako ne posega v določbe Skupnosti o 
konkurenci in pomoči.
Ta direktiva ne obravnava odprave 
monopolov, ki opravljajo storitve, ali 
pomoči, dodeljene s strani držav članic, ki 
jih pokrivajo pravila o konkurenci, 
določena v Pogodbi.
Ta direktiva ne vpliva na ukrepe, sprejete 
na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni, za 
zaščito ali spodbujanje kulturne ali 
jezikovne raznolikosti ali pluralnosti 
medijev.

Predlog spremembe 26
Člen 2, odstavek 2, točka (a)

(a) finančne storitve, kakor so opredeljene v 
členu 2(b) Direktive 2002/65/ES;

(a) bančniške storitve in storitve, povezane z 
odobritvijo kreditov, zavarovanjem, 
poklicno in osebno pokojnino, naložbami 
ter plačilnimi storitvami;
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Obrazložitev
Finančne storitve so izključene s področja uporabe direktive. Biti mora natančno jasno, kaj 
izraz „finančne storitve“ vsebuje.

Predlog spremembe 27
Člen 2, odstavek 2, točka (c)

(c) prevozne storitve do te mere, da jih 
urejajo drugi instrumenti Skupnosti, 
katerih pravna podlaga je člen 71 ali člen 
80(2) Pogodbe.

(c) prevozne storitve, razen prevoza 
preminulih oseb in denarja, z določbo, da je 
treba nacionalne standarde o varnosti in 
higieni spoštovati.

Predlog spremembe 28
Člen 2, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) energetske storitve do te mere, da jih 
urejajo drugi instrumenti Skupnosti;

Obrazložitev

Da bi se izognili pravni negotovosti, dejavnosti, ki jih pokrivajo direktive o plinu in elektriki, 
ne bi smele spadati pod to direktivo.

Predlog spremembe 29
Člen 2, odstavek 2, točka (c b) (novo)

(cb) dejavnosti, povezane z igrami na srečo

Obrazložitev

Igre na srečo niso v pristojnosti EU in jih ta direktiva ne bi smela obravnavati.

Predlog spremembe 30
Člen 2, odstavek 2, točka (c c) (novo)

(cc) storitve splošnega pomena
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Obrazložitev

Storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena bi morale biti 
podvržene okvirni direktivi, ki določa njihova temeljna načela in zagotavlja njihovo javno 
financiranje. Storitve, kot so zdravstveno varstvo, kultura, radiodifuzija, socialne storitve ali 
izobraževalne storitve, morajo biti jasno izključene s področja uporabe predlagane direktive.

Predlog spremembe 31
Člen 2, odstavek 2, točka (c d) (novo)

(cd) dejavnosti iz člena 45 Pogodbe, ki so 
povezane, čeprav občasno, z izvajanjem 
javne oblasti.

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive ne sme vključevati dejavnosti iz člena 45 Pogodbe, ki določa, 
da svoboda ustanavljanja ne velja za dejavnosti, povezane z izvajanjem javne oblasti, ki jih 
urejajo države članice v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 32
Člen 2, odstavek 2, točka (c e) (novo)

(ce) storitve splošnega gospodarskega 
pomena.

Obrazložitev
Storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena bi morale biti 
predmet okvirne direktive, ki določa njihova temeljna načela in zagotavlja njihovo javno 
financiranje. Storitve, kot so zdravstveno varstvo, kultura, radiodifuzija, socialne storitve ali 
izobraževalne storitve, morajo biti jasno izključene iz področja uporabe predlagane direktive.

Predlog spremembe 33
Člen 2, točka (3)

(3) Ta direktiva se ne uporablja za področje 
obdavčenja, razen členov 14 in 16 do te 
mere, da omejitve, ki so določene v njej, ne 
pokriva instrument Skupnosti za davčno 
usklajevanje. 

(3) Ta direktiva se ne uporablja za področje 
obdavčenja.
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Obrazložitev
Predlagana različica odst. 3 člena 2 napeljuje na to, da Komisija gleda na zaračunavanje 
davkov kot na breme za prost pretok storitev. Ne strinjam se s to izhodiščno točko in sem 
prepričan, da davčna konkurenca predstavlja pomembno spodbudo za razvoj prostega 
pretoka storitev. Posledica predlagane oblike bi bila, da bi le država izvora imela pravico do 
zaračunavanja davkov. Zato bi bilo bolje v celoti izvzeti obdavčenje.

Predlog spremembe 34
Člen 3, odstavek 2

Uporaba te direktive ne prepreči uporabe 
določb drugih instrumentov Skupnosti v 
zvezi s storitvami, ki jih urejajo te določbe. 

Ta direktiva ne posega v druge ustrezne 
instrumente Skupnosti, ki urejajo posebne 
storitve.

Obrazložitev

Ta direktiva, v trenutni različici, se uporablja za poglavitni del verige preskrbe s plinom 
(oskrbo, distribucijo, gradnjo in delovanjem infrastruktur, pa tudi z drugimi s tem povezanimi 
storitvami).
Zato je bistveno, da direktiva upošteva obstoječa in posebna pravila EU, ki se uporabljajo za 
energetski sektor in so bila podrobno izdelana na osnovi posebnosti tega sektorja, in se 
uskladi z njimi ter zagotovi ravnovesje med vsemi interesi.

Bistveno je dati prednost posebnim pravilom sektorskih direktiv.

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

Instrumenti Skupnosti, ki urejajo svobodo
ustanavljanja in svobodo opravljanja 
storitev na notranjem trgu v določenih 
sektorjih ali poklicih, imajo prednost pred 
to direktivo.

Predlog spremembe 36
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Ta direktiva se ne razlaga, kakor da na 
kakršen koli način vpliva na uveljavljanje 
temeljnih pravic, priznanih v državah 
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članicah in Listini o temeljnih pravicah. 

Obrazložitev
Ta direktiva ne bi smela ovirati pravne zagotovitve temeljnih pravic, vključno s pravico ali 
svobodo do kolektivnih ukrepov.

Predlog spremembe 37
Člen 4, točka 10

(10) „bolnišnična oskrba“ je zdravstvena 
oskrba, ki jo je mogoče izvajati le znotraj 
zdravstvene infrastrukture in ki običajno 
zahteva namestitev osebe, ki prejema 
oskrbo, v njej, pri čemer ime, organizacija 
in financiranje te infrastrukture niso 
pomembni pri uvrščanju take oskrbe k 
bolnišnični oskrbi;

Črtano

Obrazložitev
Bolnišnična oskrba bi morala biti omenjena samo v povezavi z zahtevami po povračilu (člen 
23).

Predlog spremembe 38
Člen 5, odstavek 3

3. Odstavek 2 se ne uporablja za dokumente 
iz člena 46 Direktive ../../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ali iz člena 45(3) 
Direktive ../../ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.

3. Odstavek 2 se ne uporablja za dokumente 
iz člena 46 Direktive ../../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij, člena 45(3) Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, 
blaga in storitev1 in člena 3(2) Direktive 
98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 1998 za olajšanje 
trajnega opravljanja poklica odvetnika v 
drugi državi članici kakor tisti, v kateri je 
bila kvalifikacija pridobljena2. 
-----------

(1) UL L 134, 30.4.2004, str. 114, spremenjeno 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 (UL L 
326, 29.10.2004, str. 17).
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(2) UL L 77, 14.3.1998, str. 36, spremenjeno s 
Pristopno pogodbo 2003.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe razjasni izjeme in jih natančneje opredeli.

Predlog spremembe 39
Člen 5, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice uvedejo, kjer je to 
primerno, usklajene evropske obrazce, ki 
bodo veljali enakovredno potrdilom, 
atestom ali kateremu koli drugemu 
dokumentu v zvezi s podjetjem.

Obrazložitev

Razvoj usklajenega evropskega obrazca bo prispeval k sodelovanju med nadzornimi organi v
državi izvora in državi gostiteljici. Vendar, če se postopki med pravnimi sistemi držav članic 
zelo razlikujejo in če njihova uskladitev ni cilj, bi bil razvoj usklajenega evropskega obrazca 
mogoč le v omejenih primerih.

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 1

Države članice zagotovijo, da lahko 
ponudnik storitev najpozneje do 
31. decembra 2008 izpolni naslednje 
postopke in formalnosti na kontaktnem 
mestu, znanem kot „enotna kontaktna 
točka“:

Države članice zagotovijo, da lahko 
ponudnik storitev najpozneje do 
31. decembra 2008 izpolni naslednje 
postopke in formalnosti na kontaktnem 
mestu – ali v državi izvora ali v državi 
članici, kjer se izvaja storitev, glede na 
izbiro ponudnika storitev –, znanem kot 
„enotna kontaktna točka“:

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 1a (novo)

Določitev enotnih kontaktnih točk v državi 
članici ne vpliva na razdelitev odgovornosti 
v državah članicah. 
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Obrazložitev

Direktiva ne posega v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 42
Člen 7, odstavek 1, točka (a)

(a) zahteve, ki veljajo za ponudnike, 
uveljavljene na njihovem področju, zlasti 
tiste zahteve v zvezi s postopki in 
formalnostmi, ki jih je treba urediti, da se 
zagotovi dostop do storitvenih dejavnosti in 
se jih lahko izvaja;

(a) zahteve, ki veljajo za ponudnike, 
uveljavljene na njihovem področju, zlasti 
zahteve v zvezi s socialnimi, sindikalnimi 
pravicami in pravicami delovnega prava, 
vprašanji varstva okolja in potrošnikov, pa 
tudi zahteve v zvezi s postopki in 
formalnostmi, ki jih je treba urediti, da se 
zagotovi dostop do storitvenih dejavnosti in 
se jih lahko izvaja;

Obrazložitev

Enotne kontaktne točke morajo zagotoviti te podatke, da imajo ponudniki storitev dostop do 
veljavnih kolektivnih pogodb, socialne zakonodaje, predpisov o varovanju okolja in sistemov 
varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 43
Člen 8, odstavek 2

2. Odstavek 1 ne velja za pregled prostorov, 
kjer se izvaja storitev ali pregled opreme, ki 
jo uporablja ponudnik, ali za fizični pregled 
zmožnosti ponudnika.

2. Odstavek 1 ne velja za pregled prostorov, 
kjer se izvaja storitev ali pregled opreme, ki 
jo uporablja ponudnik, ali za fizični pregled 
zmožnosti ponudnika, vendar države članice 
zagotovijo, da so taki pregledi in 
certifikacijski postopki enostavni, 
razumljivi in nediskriminacijski.

Obrazložitev

Postopki pregleda in certifikacijski postopki ne smejo bremeniti ponudnika storitev in se ne 
smejo uporabljati kot sredstvo diskriminacije ponudnikov storitev iz druge države članice.

Predlog spremembe 44
Člen 9, odstavek 1, točka (a)

(a) sistem dovoljenj ne diskriminira (a) sistem dovoljenj ne diskriminira
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zadevnega ponudnika; zadevnega ponudnika v primerjavi z 
domačimi ponudniki. Sprejme se ustrezen 
sistem dovoljenj iz države izvora ponudnika 
storitev.

Obrazložitev

Bolj jasno bi moralo biti, da je cilj ustvariti enake konkurenčne pogoje za domače in tuje 
ponudnike storitev. 

Predlog spremembe 45
Člen 10, odstavek 5

5. Dovoljenje je odobreno takoj, ko je 
vzpostavljeno, s stališča ustreznega 
preverjanja, da so bili izpolnjeni pogoji za 
dovoljenje.

5. Dovoljenje je odobreno takoj, ko je 
vzpostavljeno, s stališča ustreznega 
preverjanja, da so bili izpolnjeni pogoji za 
odobritev, prekliče pa ga lahko samo organ, 
ki ga je izdal.

Predlog spremembe 46
Člen 16, odstavek 1, pododstavek 2

.

Odstavek 1 pokriva nacionalne določbe v 
zvezi z dostopom do in izvajanjem storitvene 
dejavnosti, zlasti tiste zahteve, ki urejajo 
vedenje ponudnika, kakovost ali vsebino 
storitve, oglaševanje, pogodbe in 
odgovornost ponudnika. 

Določbe te direktive veljajo le za dovoljenje 
do dostopa in izvajanja storitvene 
dejavnosti. Storitvene dejavnosti, izvajane v 
namembni državi, se še naprej upravljajo z 
uredbami in nadzorom namembne države, 
kar zadeva javno zdravje, varnost in zaščito, 
če so ti sorazmerni.

Predlog spremembe 47
Člen 16, odstavek 3, uvod

3. Države članice nimajo dostopa do 
storitvene dejavnosti ali ne izvajajo 
storitvene dejavnosti na svojem ozemlju, ki 
mora biti v skladu z nediskriminacijskimi 
zahtevami, ki neposredno ali posredno 
temeljijo na državljanstvu ali lokaciji 
registriranega sedeža.

3. Države članice zaradi razlogov v zvezi s 
koordiniranim področjem ne smejo omejiti 
svobode izvajanja storitev v primeru 

Države članice zaradi razlogov v zvezi s 
koordiniranim področjem ne smejo omejiti 
svobode izvajanja storitev v primeru 
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ponudnika s sedežem v drugi državi članici, 
zlasti z nalaganjem katerih koli naslednjih 
zahtev:

ponudnika s sedežem v drugi državi članici. 

Zato so prepovedane naslednje zahteve:

Predlog spremembe 48
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
Uporaba Direktive o storitvah v dveh 

stopnjah
(1) Načelo države izvora, razen določb iz 
naslednjih členov, začne veljati v dveh 
stopnjah. 
(2) Za storitve v zvezi z na novo 
registriranimi in zakonsko neurejenimi 
poklici velja člen 45 te direktive.
(3) Za storitve, za katere v državah članicah 
velja strožja ureditev, na primer ker je 
trenutno za nacionalne ponudnike 
potrebno dalj časa trajajoče usposabljanje 
ali posebna preverjanja ali certifikati za 
odobritev ali izvajanje ustrezne storitvene 
dejavnosti, se Svet lahko strinja, da se 
najkasneje z dnevom veljavnosti te direktive 
uvedeta prehodni obdobji, ki trajata pet let 
(skupina A) in deset let (skupina B), v 
katerih se mora direktiva uporabljati tudi 
za te storitvene dejavnosti. 
(4) Svet razdeli storitvene dejavnosti iz 
odstavka 3 v dve podskupini (A in B). 
Prehodno obdobje za storitvene dejavnosti v 
skupini A (v majhni meri zakonsko urejeni 
poklici) ni daljše od petih let, za storitvene 
dejavnosti v skupini B pa ni daljše od 
desetih let po roku, določenem v členu 45.
Če Svet ne določi skupin iz odstavkov 3 in 4 
pred datumom, določenim v členu 45, ni 
prehodnih obdobij.
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Predlog spremembe 49
Člen 17, odstavki 2 do 4

(2) storitve distribucije električne energije v 
smislu točke (5) člena 2 Direktive 
2003/54/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta;

2. storitve prenosa, distribucije in oskrbe z 
električno energijo v smislu točke (5) člena 
2 Direktive 2003/54/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(3) storitve distribucije plina v smislu točke 
(5) člena 2 Direktive 2003/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta;

3. storitve prenosa, distribucije, oskrbe in 
skladiščenja plina in storitve v zvezi z 
utekočinjenim zemeljskim plinom v smislu 
točke (5) člena 2 Direktive 2003/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta;

storitve distribucije vode; 4. storitve črpanja, distribucije, oskrbe in 
obdelave vode;

Obrazložitev

Predlogi sprememb pojasnjujejo, kateri sektorji so izvzeti iz načela države izvora.

Odstopanje od načela države izvora v predlogu zadeva le distribucijo plina. Objektivna 
upravičenost takšnega omejenega odstopanja ne obstaja. Direktiva 2003/55/ES, ki se 
uporablja za vse dejavnosti v zvezi s plinom v EU, obsega prenos, distribucijo, oskrbo in 
skladiščenje zemeljskega plina v skladu s členom 1. Zato je treba razširiti prvotna odstopanja 
na zgoraj omenjene dejavnosti v zvezi s plinom, da bodo te obravnavane enakopravno in da 
se prepreči, da bila dva različna pravna režima iz neupravičenih razlogov.

Predlog spremembe 50
Člen 17, točka (6 a) (novo)

(6a) zakonsko urejene poklice pri izvajanju 
njihove javne oblasti ali pri njihovih 
pomožnih dejavnostih, ki so bistvene za 
javno oblast;

Obrazložitev

Določiti je treba, da se splošno odstopanje od načela države izvora uporablja za zakonsko 
urejene poklice pri izvajanju njihove javne oblasti in tudi za vse dejavnosti, ki so bistvene za 
te naloge.

Predlog spremembe 51
Člen 18, odstavek 1, točka (b)

(b) hazardiranje, ki vključuje denarne črtano
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zastavke pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in stavami;

Obrazložitev
Ni razlogov za izključitev hazardiranja.

Predlog spremembe 52
Člen 23, odstavek 2

2. Države članice zagotavljajo, da odobritev 
za prevzemanje stroškov s strani njihovega 
sistema socialne varnosti pri bolnišničnem 
zdravljenju v drugi državi članici ni 
zavrnjena, kjer zadevno zdravljenje sodi 
med povračila, ki jih zagotavlja zakonodaja 
države članice, ki omogoča zdravstveno 
zavarovanje, in kjer takšnega zdravljenja 
ne more biti deležen bolnik v časovnem 
okviru, ki je zdravstveno sprejemljiv v 
smislu trenutnega zdravstvenega stanja 
bolnika in možnega poteka bolezni.

2. Odobritev dostopa do bolnišnične oskrbo 
se izda v skladu s členom 22 Uredbe (EGS) 
št. 1408/71 in členom 20 Uredbe (ES) št. 
883/2004. Bolnišnična oskrba vključuje vso 
medicinsko zdravljenje, nudeno v bolnišnici 
v državi članici, v kateri je bolnik 
zavarovan, pri čemer naziv, organizacija in 
financiranje niso pomembni pri uvrščanju 
takšne oskrbe k bolnišnični oskrbi.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni, da veljajo merila, ki se uporabljajo v državi izvora, za prevzem 
stroškov bolnišničnega zdravljenja.

Predlog spremembe 53
Člen 24, odstavek 1, pododstavek 2

Vendar država članica, kamor je bil delavec 
napoten na delo, ponudniku ali napotenemu 
delavcu ne sme naložiti naslednjih
obveznosti v zvezi zadevami iz točke (5) 
člena 17:

Vendar država članica, kamor je bil delavec 
napoten na delo, ponudniku ali napotenemu 
delavcu ne sme naložiti obveznosti, ki 
presegajo zahteve Direktive 96/71/ES.

(a) da mora pridobiti dovoljenje njenih 
pristojnih organov ali biti registriran pri 
njih ali da mora izpolnjevati katero koli 
drugo enakovredno zahtevo;
(b) da mora podati izjavo, razen če gre za 
izjave v zvezi z dejavnostmi iz Priloge 
Direktive 96/71/ES, ki so dovoljene do 
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31. decembra 2008;
(c) da mora imeti predstavnika na njenem 
ozemlju;
(d) da mora hraniti in voditi zaposlitveno 
dokumentacijo na njenem ozemlju ali v 
skladu s pogoji, ki veljajo na njenem 
ozemlju.

Obrazložitev

Direktiva 96/71/ES se je v praksi izkazala kot zadovoljiva in se zato dalje uporablja. Prav 
tako, da ne bi pomešali sklicevanja na obstoječe določbe z novimi obveznostmi po imetju in 
predložitvi dokumentacije, je bolj primerno določiti, katere dokumente je treba imeti in pod 
katerimi pogoji jih je treba predložiti po odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe 54
Člen 24, odstavek 2, pododstavek 1

2. V okoliščinah iz odstavka 1 država 
članica izvora zagotovi, da ponudnik v roku 
dveh let od konca napotitve sprejme vse 
ukrepe, ki jih potrebuje za predložitev 
naslednjih podatkov njegovemu pristojnemu 
organu in pristojnim organom države 
članice, kamor je bil delavec napoten na 
delo:

2. Ponudnik nosi s seboj dokazilo o 
identiteti in kopije dovoljenj, potrebnih za 
opravljanje zadevne storitve, ki so jih izdali 
pristojni organi države izvora. Te 
dokumente je treba med opravljanjem 
storitve vedno nositi s seboj. Na zahtevo 
ponudnik predloži te dokumente 
pristojnemu organu države gostiteljice.
Država članica izvora zagotovi, da ponudnik 
v roku dveh let od konca napotitve sprejme 
vse ukrepe, ki jih potrebuje za predložitev 
naslednjih podatkov njegovemu pristojnemu 
organu in pristojnim organom države 
članice, kamor je bil delavec napoten na 
delo:

(a) podatki o identiteti napotenega delavca; (a) podatki o identiteti napotenega delavca; 
(b) narava nalog, ki so mu pripisane; (b) narava nalog, ki so mu pripisane;
(c) podatki, potrebni za navezavo stika s 
prejemnikom;

(c) podatki, potrebni za navezavo stika s 
prejemnikom;

(d) kraj napotitve; (d) kraj napotitve;

(e) datum začetka in konca napotitve; (e) datum domnevnega začetka in konca (če 
je znan) napotitve;

(f) zaposlitveni in delovni pogoji, (f) zaposlitveni in delovni pogoji, 
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uporabljeni za napotenega delavca; uporabljeni za napotenega delavca;

Obrazložitev

Ponudnik mora biti sposoben predložiti dokumentacijo v najmanjšem obsegu, in sicer 
dokazilo identitete in možna ustrezna dovoljenja, če to zahteva pristojni organ države 
gostiteljice. Ostali omenjeni dokumenti se izmenjajo elektronsko (npr. z IDA ali drugo 
storitvijo e-vlade) med nacionalnimi upravami na zahtevo in zato ponudnik ni obvezan, da jih 
vedno nosi s seboj. Datum konca napotitve morda ni znan ali pa ob zaposlitvi še ni določen.

Predlog spremembe 55
Člen 25, odstavek 2

2. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da 
država članica zahteva vizum za kratkoročno 
prebivanje za državljane tretjih držav, ki ne 
spadajo pod režim medsebojnega 
priznavanja iz člena 21 Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma.

2. Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da 
država članica zahteva vizum za kratkoročno 
prebivanje za državljane tretjih držav, ki ne 
spadajo pod režim medsebojnega 
priznavanja iz člena 21 Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma, toda 
tega ne bi smela delavcem neupravičeno 
predpisovati podjetja s sedežem v drugih 
državah EU.

Obrazložitev

Za podjetje, ki želi privesti ljudi zunaj EU, je izredno drago in zamudno pridobiti ločena 
dovoljenja za delo in bivanje za vsako državo, v katero napotijo delavca. Zato je pomembno, 
da se državljanom tretjih držav ni treba soočati z neupravičenimi omejitvami, kadar so 
napoteni v ali iz države, ki ni pogodbenica Schengenskega sporazuma.

Predlog spremembe 56
Člen 26, odstavek 1, točka (e)

(e) v primeru zakonsko urejenih poklicev, 
vsako poklicno združenje ali podobno 
ustanovo, pri kateri je ponudnik registriran, 
poklicni naziv in državo članico, v kateri je 
bil naziv izdan;

(e) v primeru zakonsko urejenih poklicev, 
vsako poklicno združenje ali podobno 
ustanovo, pri kateri je ponudnik registriran, 
registracijsko številko, poklicni naziv in 
državo članico, v kateri je bil naziv izdan;
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Predlog spremembe 57
Člen 26, odstavek 1, točka (g a) (novo)

(ga) v primerih, ko je treba skleniti 
zavarovanje poklicne odgovornosti ali 
predložiti podobno jamstvo, podatke iz 
člena 27(1) in zlasti podatke zavarovatelja 
ali garanta, poklicno in prostorsko območje 
veljavnosti in dokazilo, da zavarovatelj 
redno prejema plačila.

Predlog spremembe 58
Člen 26, odstavek 4 a (novo)

4a. Da se zagotovi učinkovit nadzor in 
učinkovito varstvo potrošnikov, morajo 
države članice uporabljati tudi ukrepe e-
uprave, kot predlaga Komisija.
Registracija vseh ponudnikov čezmejnih 
storitev mora biti izvedena z uporabo 
standardnega obrazca, ki ga je sestavila 
Komisija in ki velja za celotno Skupnost.

Obrazložitev

Upravno sodelovanje med državami članicami je treba izboljšati, da se poveča nadzor nad 
ponudniki storitev. Hkrati pa morajo biti formalnosti čim preprostejše in čim bolj 
posodobljene, da se zmanjša birokracija.

Predlog spremembe 59
Člen 27, odstavek 5

5. Za izvajanje odstavka 1 lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 42(2) sestavi 
seznam storitev, ki kažejo značilnosti iz 
odstavka 1, in določi skupne kriterije za 
opredeljevanje, za namene zavarovanja ali 
jamstev iz tega dostavka, kaj je ustrezno 
glede na naravo in obseg tveganja.

5. Za izvajanje odstavka 1 Komisija v skladu 
s postopkom iz člena 42(2) sestavi seznam 
storitev, ki kažejo značilnosti iz odstavka 1, 
in določi skupne kriterije za opredeljevanje, 
za namene zavarovanja ali jamstev iz tega 
dostavka, kaj je ustrezno glede na naravo in 
obseg tveganja.
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Predlog spremembe 60
Člen 35, odstavek 3, pododstavek 2

Takoj ko se izve za kakršno koli nezakonito 
ravnanje ponudnika ali za določena dejanja, 
ki lahko povzročijo resno škodo za državo 
članico, država članica obvesti o tem v 
najkrajšem času državo članico izvora.

Takoj ko se izve za kakršno koli nezakonito 
ravnanje ponudnika ali za določena dejanja, 
ki lahko povzročijo resno škodo za državo 
članico, država članica obvesti o tem v 
najkrajšem času državo članico izvora in 
državo članico napotitve.

Obrazložitev
Za nadzor mora biti odgovorna država članica napotitve, ker ima le ona interes za izvajanje 
nadzora.

Predlog spremembe 61
Člen 36, odstavek 2, pododstavek 1

2. Na zahtevo države članice izvora izvajajo 
pristojni organi iz odstavka 1 vsakršne 
preglede, kontrole in preiskave, ki so 
potrebne za zagotavljanje učinkovitega 
nadzora s strani države članice izvora. Pri 
tem pristojni organi ukrepajo znotraj 
pooblastil, ki jim jih podeljuje njihova 
država članica.

2. Pristojni organi iz odstavka 1, na zahtevo 
države članice izvora, izvajajo vsakršne 
preglede, kontrole in preiskave, ki so 
potrebni za zagotavljanje učinkovitega 
nadzora. Pri tem pristojni organi ukrepajo 
znotraj pooblastil, ki jim jih podeljujejo
primerljivi organi v državi članici izvora.

Obrazložitev

Za nadzor mora biti odgovorna država članica napotitve, ker ima le ona interes za izvajanje 
nadzora.

Predlog spremembe 62
Člen 37, odstavek 2

2. Država članica iz odstavka 1 zaprosi 
državo članico izvora, da sprejme ukrepe v 
zvezi s ponudnikom storitev, in predloži vse 
ustrezne informacije o zadevni storitvi in o 
okoliščinah primera. 

2. Država članica iz odstavka 1 zaprosi 
državo članico izvora za takojšnje mnenje in 
predloži vse ustrezne informacije o zadevni 
storitvi in o okoliščinah primera. 

Država članica izvora v najkrajšem možnem 
času preveri, ali ponudnik deluje zakonito, in 
preveri dokaze, na katerih temelji zahteva. V 
najkrajšem možnem času obvesti državo 

Država članica izvora v najkrajšem možnem 
času preveri, ali ponudnik deluje zakonito, in 
preveri dokaze, na katerih temelji zahteva. V 
najkrajšem možnem času obvesti državo 
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članico, ki podaja zahtevo, o sprejetih ali 
predvidenih ukrepih ali, odvisno od primera, 
navede razloge, zakaj ni sprejela nobenih 
ukrepov.

članico, ki podaja zahtevo, o ukrepih, ki bi 
bili v takšnem primeru sprejeti ali 
predvideni v državi članici izvora ali, 
odvisno od primera, navede razloge, zakaj 
ne bi bili sprejeti nobeni ukrepi.

Obrazložitev
Za nadzor mora biti odgovorna država članica napotitve, ker ima le ona interes za izvajanje 
nadzora.
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