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I. UVOD

1. Komisija je 13. januarja 2004 sprejela izvirni predlog1, katerega cilj je bilo sprejetje 

pravnega okvira za odpravo ovir, ki ponudnikom storitev v državah članicah onemogo

čajo svobodo ustanavljanja, in ovir za prosti pretok storitev med državami članicami ter 

zagotovitev pravne varnosti ponudnikov in prejemnikov, ki je potrebna za dejansko 

uresničevanje teh dveh v Pogodbi zagotovljenih temeljnih svoboščin. Predlog je bil 

temeljito preučen, o njem so potekale številne razprave v Svetu in njegovih pripravljalnih 

telesih pod vodstvom več predsedstev.

2. Odbor regij je podal mnenje 30. septembra 20042.

3. Ekonomsko-socialni odbor je podal mnenje 10. februarja 20053.

4. Evropski parlament je mnenje sprejel v prvi obravnavi 16. februarja 2006.

5. Komisija je sprejela spremenjeni predlog 4. aprila 2006. Spremenjeni predlog v veliki 

meri temelji na mnenju Parlamenta in na razpravah, ki so potekale v okviru Sveta.

6. Svet (konkurenčnost) je 29. maja 2006 dosegel politični dogovor o kompromisnem 

besedilu z namenom sprejetja skupnega stališča; Belgija in Litva sta se glasovanja vzdr

žali.

7. Svet je skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES sprejel 24. julija 2006.
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II. CILJI

Cilji osnutka direktive so:

– izboljšati temelje za gospodarsko rast in zaposlovanje v EU,

– uresničiti dejanski notranji trg storitev z odpravo pravnih in upravnih ovir pri razvoju 

storitvenih dejavnosti,

– okrepiti pravice prejemnikov storitev,

– vzpostaviti pravno zavezujoče obveznosti za učinkovito upravno sodelovanje med dr

žavami članicami.

III. SKUPNO STALIŠČE

Skupno stališče, ki ga je sprejel Svet, v precejšnji meri odraža mnenje Evropskega parlamenta 

v prvi obravnavi. Ključni elementi spremenjenega predloga Komisije, v katerem je bila že upo

števana večina sprememb Parlamenta, so bili vključeni v skupno stališče. Skupno stališče tako 

v celoti ali deloma odraža znatno število sprememb Parlamenta. Vsebuje tudi določeno število 

novih določb, ki so po mnenju Sveta bistvenega pomena za zagotavljanje učinkovitega 

izvajanja navedene direktive in pravilno delovanje notranjega trga.

Komisija je sprejela vse spremembe, ki jih je Svet s skupnim stališčem vstavil v spremenjeni 

predlog Komisije.
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Analiza skupnega stališča

Splošne določbe (členi 1-4)

Posebna pravna področja (člen 1)

V skupnem stališču so v veliki meri upoštevane spremembe Parlamenta (7, 8, 9, 290, 291, 297, 

298, 299, določeni del spremembe 72) glede vsebine Direktive in njene povezave s posebnimi 

pravnimi področji (temeljne pravice, delovno pravo, kazensko pravo, ohranjanje ali 

spodbujanje kulturne in jezikovne različnosti ter pluralnost medijev). Dodana je nova uvodna 

izjava 10, v kateri so pojasnjeni številni splošni predpisi, ki ne zadevajo začetka opravljanja ali 

opravljanja storitvene dejavnosti. Cilj več manjših sprememb besedila v členu 1 je jasnejša in 

bolj nedvoumna vsebina člena.

Področje uporabe (člen 2)

Svet je v skupnem stališču prečistil in podrobneje pojasnil področje uporabe Direktive, pri 

čemer je v zelo veliki meri upošteval spremembe, ki jih je Parlament sprejel v prvi obravnavi. V 

skupnem stališču je, natančneje gledano, upoštevana vsebina sprememb Parlamenta (zlasti 

sprememb 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 

206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 304, 305, 

306, 403 in določeni deli sprememb 72 in 289).

Z vstavitvijo besede "neekonomske" je v členu 2(2)(a) pojasnjen izraz "storitve splošnega 

pomena", ki ga države članice ne uporabljajo vedno na enak način. Do drugih sprememb 

besedila v členu 2(2)(c), (f) in (i) je prišlo zaradi pojasnil in upoštevanja različnih pomislekov 

držav članic.
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Glede izključitve zadevnih socialnih storitev se člen 2(2)(cg) v skupnem stališču nanaša na 

socialne storitve v zvezi s socialnimi stanovanji, otroškim varstvom ter podporo družinam in 

osebam, ki potrebujejo trajno ali začasno pomoč; te storitve lahko opravlja država, od nje 

pooblaščeni ponudniki ali z njene strani priznane dobrodelne organizacije. V uvodno izjavo 28 

je Svet dodal tudi nov stavek, v katerem je poudarjeno, da Direktiva ne posega v načelo 

univerzalne storitve v okviru socialnih storitev v državah članicah.

Svet ne more sprejeti spremembe 75, saj že uvodna izjava 20 vsebuje ustrezno razlago glede 

telekomunikacijskih storitev. Ne more sprejeti spremembe 77 o izključitvi pravnih storitev, saj 

že člen 3 določa, da v primeru nasprotja med določbami Direktive o storitvah in določbo 

drugega instrumenta Skupnosti, ki ureja posebne vidike storitvenih dejavnosti, prevlada 

slednja.

Razmerje med Direktivo in drugimi določbami zakonodaje Skupnosti (člen 3)

V skupnem stališču je uporabljen enak pristop kot v spremembah Parlamenta 21, 83, 219 in 

307, katerih besedilo je treba v manjši meri preoblikovati, da bi bilo jasno razvidno, da v 

primeru nasprotja z drugimi zadevnimi instrumenti Skupnosti prevladajo ustrezne določbe 

slednjih. Okvirni seznam takšnih instrumentov Skupnosti je naveden v členu 3(1). V členu 3(2) 

skupnega stališča je tudi poudarjeno, da navedena direktiva ne zadeva predpisov 

mednarodnega zasebnega prava in še zlasti ne predpisov, ki zagotavljajo potrošnikom, da bodo 

deležni varstva, ki jim ga zagotavlja veljavna potrošniška zakonodaja v državah članicah.

Opredelitve (člen 4)

V skupnem stališču so upoštevane spremembe 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94, spremembi 97-98, 

katerih besedilo je treba v manjši meri preoblikovati, ter načeloma spremembe 39, 84, 88 to 90, 

95 in 308, ki pa so preoblikovane, tako da je besedilo v skladu z obstoječo zakonodajo 

Skupnosti ali s področjem uporabe Direktive.
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Poleg tega sta v skupnem stališču uvodni izjavi 37 in 40 dopolnjeni, dodana pa je tudi nova 

uvodna izjava 38. Svet ni sprejel sprememb 4, 85 in 86 glede opredelitev izrazov "storitev" in 

"obveznosti javnih storitev". Sprememba 96 glede opredelitve pojma "delavec" je glede na 

ponovno opredelitev področja uporabe odveč in ni vključena v skupno stališče. Sprememba 92, 

ki zadeva pojem "pristojna oblast", in sprememba 87 glede pojma "ponudnik" se ne sprejmeta 

zaradi jasnosti in skladnosti besedila s pravnim redom Skupnosti.

V skupno stališče se nazadnje ne vključi spremembe 22, s katero se črta seznam storitev, ki jih 

zajema Direktiva v uvodni izjavi 33; slednja se ponovno uvede z manjšimi spremembami 

besedila zaradi upoštevanja spremenjenega področja uporabe.

Upravna poenostavitev (členi 5–8)

V skupnem stališču so v veliki meri upoštevane zadevne spremembe Evropskega parlamenta 

(27, 29-30, 31, 32, 33, 99, določeni deli spremembe 100, spremembe 104, 105-106 ter 108-

111 in 309). Svet si v členu 6(1) z uporabo predloga "na" ("through") namesto predloga "prek" 

("at") prizadeva pojasniti, da je vloga točk VEM ("vse na enem mestu") lahko omejena na 

posredništvo med ponudniki storitev in pristojnimi organi.

Skupno stališče predvideva, da bo uvedba evropskih obrazcev izvedena v skladu s postopkom 

v odborih, in dodaja novo uvodno izjavo 45, ki vsebuje številne vidike, ki jih lahko države 

članice upoštevajo pri preučevanju potrebe po poenostavitvi postopkov in formalnosti.

Svet ni mogel sprejeti nekaterih sprememb, za katere meni, da niso v skladu s pristopom Sveta, 

kot je npr. sprememba 102, ker bi formalna registracija pri točkah VEM pomenila nepotrebno 

upravno obremenitev, ali sprememba 103, ker bi bila evropska točka VEM nepotrebna upravna 

struktura in bi bila v nasprotju z načelom subsidiarnosti.
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Sprememba 310 ni bila sprejeta zato, ker sklicevanje na nadzor skladnosti z Direktivo 

96/71/ES, na katero ta predlog ne vpliva, ni ustrezno.

V skupno stališče se ne vključijo: sprememba 107, ker bi s tem umaknili obveznost 

zagotavljanja informacij po elektronski poti, kar je bistvenega pomena za upravno 

poenostavitev; sprememba 111, razen spremenjenega časovnega razporeda; in sprememba 32, 

ker so postopki v elektronski obliki bistven ukrep za upravno poenostavitev in se lahko 

uporabljajo tudi v zvezi z izvirno dokumentacijo, saj se verodostojnost lahko dokaže tudi z 

elektronsko overovitvijo.

Svoboda ustanavljanja ponudnikov storitev (členi 9–15)

V skupnem stališču so upoštevane spremembe 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 in 

117, 118-122, 124-127, 128 ter 129, del sprememb 30 in 130, spremembe 131-133 in 136-137, 

138, 140, 141, 142 in 143, 144-145, 146, 147-149, 150 ter 242. V nekaterih primerih so bile 

zaradi jasnosti potrebne manjše spremembe besedila; Svet meni, da niso vplivale na vsebino 

sprememb Evropskega parlamenta.

V členu 14(6) je dodano, da prepoved posvetovanja s konkurenčnimi izvajalci ne zadeva

posvetovanja s širšo javnostjo, v členu 14(7) pa, da država članica lahko zahteva zavarovanje 

ali finančno jamstvo, čeprav za ponudnika storitev, ki ima sedež na njenem ozemlju, ta 

obveznost ne velja.

V skupno stališče se ne vključita spremembi 134 in 28, ker je tiho dovoljenje (če pristojni 

organi ne odgovorijo) ključno za lažje uveljavljanje svobode ustanavljanja; prav tako se ne 

vključi sprememba 135, ker bi bilo to dodatno breme za prosilce in bi otežilo sodni nadzor.

Skupno stališče uvaja nekaj sprememb v členu 13 v odstavkih 3 in 4 ter v uvodni izjavi 63 o 

tihem dovoljenju, predvsem z dovoljevanjem državam članicam, da podaljšajo rok za izvedbo 

postopka, če je to upravičeno zaradi zahtevnosti zadeve, in pod pogojem, da se prosilca o 
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podaljšanju in razlogih zanj ustrezno obvesti. S tem naj bi postali sistemi dovoljenj za 

gospodarske subjekte bolj pregledni in dostopni, hkrati pa se s tem državnim upravnim 

organom ne odvzame možnosti določenega prostega preudarka. V dopolnitvi uvodne izjave 63 

je pojasnjeno, da možnost držav članic, da v zvezi s postopki za izdajo dovoljenj sprejmejo 

drugačno ureditev, če je ta utemeljena z nujno zahtevo javnega pomena, lahko vključuje 

predpise, ki določajo, da se v primeru, če odgovora v določenem roku ni, prošnja za izdajo 

dovoljenja šteje kot zavrnjena in da se zaradi takšne tihe zavrnitve vloži pritožba na sodišču.

Skupno stališče v členu 15(4) uvaja nekatere spremembe glede uporabe postopka ocenjevanja 

storitev splošnega ekonomskega pomena; s tem naj bi se pojasnilo, da predvideni mehanizem 

ocenjevanja ne bi smel ovirati izvajanja nalog, dodeljenih storitvam splošnega ekonomskega 

pomena, in upoštevalo pomisleke Evropskega parlamenta, ki se je zavzel za popolno izključitev 

storitev splošnega ekonomskega pomena iz postopka ocenjevanja. Namen besedila člena 15(6) 

in (7) v skupnem stališču je zmanjšati breme obveznosti iz tega člena za države članice in upo

števati pomisleke Evropskega parlamenta, ki je želel še več, tj. črtati obveznost glede uradnega 

obvestila. Predvsem je v skupnem stališču iz odstavka 6 črtan stavek "in če nastanejo zaradi 

novih okoliščin". V odstavku 7 je v skupnem stališču zaradi pravne varnosti dodan stavek, ki 

pojasnjuje, da bo uradno obvestilo v skladu z Direktivo 98/34/ES izpolnilo tudi obveznost 

uradnega obvestila iz te direktive.

Svet ni mogel sprejeti sprememb 116 in 209, ker je obveznost ocenjevanja sistemov dovoljenj 

in poročanja o njih bistven ukrep za olajšanje začetka opravljanja in opravljanja storitvene

dejavnosti. Vendar je v skupnem stališču v novi uvodni izjavi 58 opredeljeno, da se obveznost 

poročanja nanaša samo na obstoj sistemov dovoljenj, ne pa na merila in pogoje za izdajo 

dovoljenja. Svet ne more sprejeti spremembe 114, saj bi bilo zaradi nje besedilo manj jasno.
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V spremembi 120 je predlagana nova uvodna izjava 61; v skupno stališče je bila vključena z 

namenom, da se pojasni, da zahteva po nepodvojevanju državam članicam ne preprečuje 

uporabe lastnih pogojev, temveč se zahteva zgolj upoštevanje enakovrednih pogojev, ki jih 

ponudnik že izpolnjuje v drugi državi članici. Poleg tega je v skupnem stališču upoštevana tudi 

vsebina spremembe 121, vendar z drugačnim besedilom. V skupno stališče pa ni vključena 

sprememba 122, saj bi bil sodni nadzor upravnih določb, zlasti za tretje strani, v primeru, da bi 

bile odločitve za izdajo dovoljenja izključene iz obveznosti za navedbo razlogov, manj u

činkovit ali celo nemogoč. V skupno stališče se prav tako ne vključi sprememba 151, ker bi 

črtanje obveznosti glede uradnega obvestila resno ogrozilo postopek ocenjevanja.

Svoboda opravljanja storitev in s tem povezana odstopanja (členi 16-18)

V skupnem stališču so v celoti upoštevane spremembe Evropskega parlamenta (45 do 47, 

152 in 293/rev4) v zvezi s svobodo opravljanja storitev (člen 16). Dodana je nova uvodna 

izjava 82, v kateri je pojasnjena uporaba predpisov držav članic o pogojih zaposlovanja. V 

skupno stališče so vključene spremembe Parlamenta glede dodatnih odstopanj v zvezi s 

svobodo opravljanja storitev (člen 17), in sicer spremembe 53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 

165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 in 175, 400, 404, pri čemer je v odstavku 12 manjša 

sprememba glede pošiljk odpadkov. Člen 18 o prehodnih odstopanjih iz izvirnega predloga je 

bil črtan v skladu z ustrezno spremembo Parlamenta.

Po spremembah v členu 16 spremembe 164, 167 in 168 niso več pomembne. Svet ni sprejel 

spremembe 176, saj so odstopanja za posamezne primere v zvezi z opravljanjem poklicev v 

zdravstvu ter v zvezi z javnim zdravjem in javnim redom odveč, in sicer zaradi izključitve 

zdravstvenih storitev iz področja uporabe in nove ubeseditve člena 16.
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Pravice prejemnikov storitev (členi 19-21)

Skupno stališče v veliki meri odraža ustrezne spremembe Parlamenta (178, 180, 247, 

55 deloma) v zvezi s pravicami prejemnikov storitev, in sicer z manjšimi spremembami ali 

dopolnitvami.

Vendar pa Svet ne more sprejeti, da se h klavzuli o nediskriminaciji v členu 20 doda beseda 

"le", ker bi se to lahko razumelo kot dopuščanje diskriminacije, če temelji na drugih razlogih.

Sprememba 179, s katero se uvaja nov člen 22a, ne more biti sprejeta, saj je vloga točk VEM 

dovolj podrobno obravnavana v poglavju o upravni poenostavitvi.

V zvezi s povračilom stroškov zdravstvene oskrbe, ki je bila nudena v drugi državi članici (člen 

23 izvirnega predloga), so bile v skupno stališče vključene spremembe 56 do 62 in 180/247, 

črta pa se člen 23 in ustrezne uvodne izjave.

V zvezi z določbami o napotitvi delavcev in napotitvi državljanov tretjih držav (člena 24 in 

25 izvirnega predloga) je pristop v skupnem stališču enak pristopu Parlamenta (spremembe 

181, 182/248, 63-64, 183/249 in 65-66); člena 24 in 25 izvirnega predloga se črtata.

Kakovost storitev (členi 22-27)

V skupnem stališču je v veliki meri upoštevan pristop Parlamenta (spremembe 64, 67, 185, 

187, 188, 190, 194, 195, 196) v zvezi z določbami glede kakovosti storitev. Zaradi jasnosti so 

vse zahteve po informacijah, ki jih predvidevajo drugi deli Direktive, prerazporejene v člen 22.

V členu 23 skupnega stališča je potrjeno, da zavarovanje poklicne odgovornosti ni obvezno.

Postopek za primer nezmožnosti zavarovalniškega trga ni vključen, saj zaradi neobveznega 

zavarovanja poklicne odgovornosti zanj ni več potrebe.
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Skupno stališče ne vključuje sprememb 184 in 186, ker bi ustvarili nepotrebno obremenitev za 

ponudnike storitev. Tudi spremembe 191 ni mogoče sprejeti, ker morajo ponudniki storitev 

prejemnikom zagotoviti zadevne informacije o poprodajnih jamstvih. Poleg tega ne more biti 

sprejeta sprememba 192, saj mora biti povezava z drugimi zakonodajnimi akti Skupnosti o 

poprodajnih jamstvih posebej navedena. V skupno stališče se ne vključita spremembi 193 in 

210, ker je Svet mnenja, da je obveznost ocenjevanja in poročanja o omejitvah 

multidisciplinarnih dejavnosti bistven ukrep za olajšanje začetka opravljanja in opravljanje 

storitvenih dejavnosti.

Upravno sodelovanje (členi 28-36)

V skupnem stališču so v polni meri upoštevane zadevne spremembe Evropskega parlamenta 

(zlasti spremembe 68-69, 197-198, 200-203) ali pa se v njem upošteva njihov smisel, vendar pa 

so nekoliko preoblikovane; to je bilo potrebno zaradi nove strukture poglavja o svobodi 

opravljanja storitev.

Konvergenčni program in končne določbe (členi 37-46)

Skupno stališče vključuje spremembe Parlamenta (zlasti spremembe 70, 71, 205, 206, 207, 

208, 211, 212, 213), katerih besedilo je treba v manjši meri preoblikovati. Doda se nova 

uvodna izjava 114, v kateri je opisan cilj kodeksov ravnanja.

Skupno stališče v členu 39(5)) uvaja pomemben element; tj. postopek, v okviru katerega dr

žave članice predložijo Komisiji poročilo o nacionalnih zahtevah, katerih uporaba bi bila lahko 

utemeljena s tretjim pododstavkom člena 16(1) in členom 16(3). Komisija o teh zahtevah 

obvesti druge države članice ter zagotovi analize in smernice za uporabo navedenih zahtev v 

okviru Direktive. Svet meni, da se s to določbo, ki je ključni element splošnega ravnotežja 

besedila, o katerem je bil dosežen dogovor, vzpostavlja učinkovit sistem nadzora 
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nacionalne zakonodaje, ki lahko ovira svobodo opravljanja storitev. Čeprav bi ta obveznost 

lahko v nekaterih okoliščinah na začetku predstavljala določeno obremenitev za državne 

upravne organe, bi kljub temu zmanjšala upravno breme in stroške ponudnikov storitev; dr

žavam članicam pa bi pomagala pri opredelitvi obstoječih ovir in s tem olajšala izvajanje 

Direktive.

Skupno stališče v členu 40 uvaja regulativni odbor. V skupnem stališču je uveden nov člen 43 

o varstvu osebnih podatkov. V členu 44(1) skupnega stališča je sprejeta sprememba 

Parlamenta, obdobje izvajanja pa se podaljša na 3 leta. V skupnem stališču je tudi nova uvodna 

izjava, ki spodbuja države članice, naj pripravijo preglednice, iz katerih bo razvidna primerjava 

med direktivo in ukrepi za prenos.

IV. SKLEP

Svet meni, da je skupno stališče, ki je rezultat obsežnih priprav in pogajanj vse od leta 2004 ter 

ga Komisija popolnoma podpira, v celoti usklajeno s cilji predlagane direktive. V skupnem stali

šču si prizadeva vzpostaviti natančno opredeljen pravni okvir, ki bi okrepil pravno varnost 

ponudnikov in prejemnikov storitev ter povečal možnost uresničevanja temeljnih svoboščin, ki 

jih vsebuje Pogodba.

Svet je ustrezno upošteval mnenje Parlamenta iz prve obravnave ter spremenjeni predlog 

Komisije. Opaža, da je prišlo med vsemi tremi institucijami do pomembnega zbližanja stališč, 

zlasti glede temeljnih določb osnutka direktive. To zbližanje se močno odraža v skupnem stališ

ču.

________________________
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