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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo ozna
čeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem po
ševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni razli
čici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
storitvah na notranjem trgu
(10003/2006 – C6–0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (10003/2006 – C6–0000/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2004)0002)2,

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2006)0160)3,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in zaščito potro
šnikov (A6-0000/2006),

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 30
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(30) Storitvene dejavnosti že ureja 
pomemben del zakonodaje Skupnosti. Ta 
direktiva temelji na pravnem redu 
Skupnosti in ga tako dopolnjuje. 
Ugotovljena so bila neskladja med to 
direktivo in drugimi instrumenti 
Skupnosti, ki so v tej direktivi upoštevana, 
med drugim v določbah o odstopanju. 
Vendar pa je treba zagotoviti pravilo za 
kakršne koli preostale in izjemne primere 
neskladja določb iz te direktive z dolo
čbami iz drugega instrumenta Skupnosti. 
Takšno neskladje je treba ugotoviti 
skladno z določili Pogodbe o pravici do 
ustanavljanja in prostega pretoka storitev.

črtano

Obrazložitev

To uvodno izjavo je treba črtati, saj besedilo Sveta ne doprinese dodane vrednosti k določbam 
iz člena 3 in v izogib pravni negotovosti.

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavka 6 in 7

6. Ta direktiva ne vpliva na delovno pravo, 
to je katero koli zakonsko ali pogodbeno 
določbo v zvezi z zaposlitvenimi pogoji, 
delovnimi pogoji, vključno z varnostjo in 
zdravjem pri delu ter razmerjem med 
delodajalci in delojemalci, ki jo države 
članice uporabljajo v skladu z nacionalno 
zakonodajo, ki mora biti usklajena z 
zakonodajo Skupnosti. Ta direktiva tudi ne 
posega v zakonodajo o socialni varnosti v 
državah članicah.

6. Ta direktiva ne vpliva na delovno pravo, 
to je katero koli zakonsko ali pogodbeno 
določbo v zvezi z zaposlitvenimi pogoji, 
delovnimi pogoji, vključno z varnostjo in 
zdravjem pri delu ter razmerjem med 
delodajalci in delojemalci, ki jo države 
članice uporabljajo v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in nacionalno zakonodajo ter 
praksami. Ta direktiva tudi ne posega v 
zakonodajo o socialni varnosti v državah 
članicah.

7. Ta direktiva ne vpliva na uveljavljanje 
temeljnih pravic, kakor so priznane z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo 
Skupnosti. Prav tako ne vpliva na pravico 
do pogajanja, sklepanja in izvajanja 
kolektivnih pogodb ter pravico do stavke in 
industrijske akcije v skladu z nacionalnimi 
zakoni in praksami, ki spoštujejo 
zakonodajo Skupnosti.

7. Ta direktiva ne vpliva na uveljavljanje 
temeljnih pravic, kakor so priznane z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo 
Skupnosti. Prav tako ne vpliva na pravico 
do pogajanja, sklepanja in izvajanja 
kolektivnih pogodb ter pravico do stavke in 
industrijske akcije v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in z nacionalnimi zakoni in 
praksami, zlasti s pravili, ki se nanašajo 
na odnose med socialnimi partnerji v dr
žavah članicah.
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Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva novo strukturo, ki jo je vpeljal spremenjen predlog Komisije, 
kasneje sprejet s strani Sveta, v odstavku 6 in odstavku 7 člena 1 (delovno pravo je 
obravnavano v odstavku 6, odstavek 7 pa obravnava temeljne pravice). Zaradi želje po 
doseganju kar najširše možne podpore državljank in državljanov Evropske unije, je zelo 
pomembno v besedilo vnesti nekaj popravkov. Tako predlog spremembe upošteva dejstvo, da 
se sklic na listino o temeljnih pravicah ohrani le še v uvodni izjavi 15, pod pogojem, da člen 1 
vpelje formulacijo, ki dobesedno odraža člen 28 listine. Dalje bi bilo prav, da se v skladu s 
členom 126(6) Pogodbe ES, posebna pozornost nameni zakonom in nacionalnim praksam, 
zlasti tistim, ki urejajo odnose med socialnimi partnerji v državah članicah. 

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 2, točka a)

a) negospodarske storitve splošnega 
pomena;

a) storitve splošnega pomena;

Obrazložitev

Predlog spremembe delno obnovi stališče Parlamenta iz prve obravnave. Zdi se, da 
povzemanje besedila spremenjenega predloga Komisije privede do kompromisa s stališčem 
Sveta.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 2, točka j)

j) socialne storitve v zvezi s socialnimi 
stanovanji, otroškim varstvom in podporo 
družinam in osebam, ki potrebujejo trajno 
ali začasno pomoč; ki jih opravlja država, 
od nje pooblaščeni ponudniki ali z njene 
strani priznane dobrodelne organizacije;

j) socialne storitve v zvezi s socialnimi 
stanovanji, otroškim varstvom in podporo 
družinam in osebam, ki potrebujejo trajno 
ali začasno pomoč in v zvezi s pravnimi 
postopki in dodatnimi postopki socialne za
ščite, ki zajemajo glavna življenjska 
tveganja; ki jih opravlja država, pooblaš
čeni ali s strani države priznani ponudniki 
ali dobrodelne organizacije;

Obrazložitev

Četudi ta predlog spremembe povzema novo besedilo Sveta, ki zagotavlja boljšo pravno 
definicijo socialnih storitev ter tako več pravne varnosti, pa ravno tako upošteva nedavno 
sprejeto sporočilo Komisije o socialnih storitvah splošnega pomena (KOM(2006)177 kon
čno). Predlog spremembe ne predvideva izidov potekajočega posvetovanja, oziroma jih ne 
določa v naprej. Komisija se bo odločila o nadaljnjem poteku tega procesa in bo predvidela 
najboljši možni pristop, vključno z upoštevanjem potrebe in pravne možnosti za zakonodajni 
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predlog.

Predlog spremembe 5
Člen 3

Razmerje z drugimi določbami prava 
Skupnosti

Razmerje z drugimi določbami prava 
Skupnosti

1. V primeru nasprotij med določbami te 
direktive in drugimi akti Skupnosti, ki 
urejajo posebne vidike začetka opravljanja 
in opravljanja storitvene dejavnosti na 
posebnih področjih ali za posebne poklice, 
imajo prednost določbe drugih aktov 
Skupnosti, ki se uporabljajo na teh posebnih 
področjih ali za te posebne poklice. Te 
vključujejo:

1. V primeru nasprotij med določbami te 
direktive in drugimi akti Skupnosti, ki 
urejajo posebne vidike začetka opravljanja 
in opravljanja storitvene dejavnosti na 
posebnih področjih ali za posebne poklice, 
imajo prednost določbe drugih aktov 
Skupnosti, ki se uporabljajo na teh posebnih 
področjih ali za te posebne poklice. Te 
vključujejo zlasti:

a) Direktivo 96/71/ES; a) Direktivo 96/71/ES;

b) Uredbo (EGS) št. 1408/71; b) Uredbo (EGS) št. 1408/71;

c) Direktivo Sveta 89/552/EGS z dne 3. 
oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov;

c) Direktivo Sveta 89/552/EGS z dne 3. 
oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
televizijskih programov;

d) Direktivo 2005/36/ES. d) Direktivo 2005/36/ES.

2. Ta direktiva ne zadeva predpisov 
mednarodnega zasebnega prava in še zlasti 
ne predpisov, ki se uporabljajo za 
pogodbene in nepogodbene obveznosti, 
vključno s tistimi, ki zagotavljajo, da so 
potrošniki deležni varstva iz predpisov o 
varstvu potrošnikov iz veljavne potrošniške 
zakonodaje v njihovi državi članici.

2. Ta direktiva ne zadeva predpisov 
mednarodnega zasebnega prava in še zlasti 
ne predpisov, ki se uporabljajo za 
pogodbene in nepogodbene obveznosti, 
vključno s tistimi, ki zagotavljajo, da so 
potrošniki deležni varstva iz predpisov o 
varstvu potrošnikov iz veljavne potrošniške 
zakonodaje v njihovi državi članici.

2a. Ta direktiva potrošniku ne odvzema za
ščite, ki mu jo v skladu s pravom 
Skupnosti zagotavlja veljavna zakonodaja 
v državah članicah, ki se nanaša na 
varstvo potrošnikov.

3. Države članice uporabljajo določbe te 
direktive ob upoštevanju določil Pogodbe o 
pravici do ustanavljanja in prostem pretoku 
storitev.

3. Države članice uporabljajo določbe te 
direktive ob upoštevanju določil Pogodbe o 
pravici do ustanavljanja in prostem pretoku 
storitev.

Obrazložitev
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Predlog spremembe upošteva novo besedilo Sveta o členu 3. Poleg tega, v skladu s členom 
153(5) Pogodbe ES, poskuša ta predlog spremembe ohraniti občutljivo ravnovesje, ki ga je 
Parlament vzpostavil med prvo obravnavo.

Predlog spremembe 6
Člen 28

Medsebojna pomoč – splošne obveznosti Medsebojna pomoč – splošne obveznosti

1. Države članice si medsebojno pomagajo 
in sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za u
činkovito medsebojno sodelovanje pri 
nadzoru ponudnikov in njihovih storitev. 

1. Države članice si medsebojno pomagajo 
in sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za u
činkovito medsebojno sodelovanje pri 
nadzoru ponudnikov in njihovih storitev. 

2. Za namene tega poglavja države članice 
določijo eno ali več točk za stike ter sporo
čijo drugim državam članicam in Komisiji 
podatke, potrebne za navezavo stika z 
njimi. Komisija ta seznam točk za stike 
objavi in ga redno posodablja.

2. Za namene tega poglavja države članice 
določijo eno ali več točk za stike ter sporo
čijo drugim državam članicam in Komisiji 
podatke, potrebne za navezavo stika z 
njimi. Komisija ta seznam točk za stike 
objavi in ga redno posodablja.

3. Zahteve po informacijah in zahteve za 
izvedbo kakršnih koli preverjanj, pregledov 
in preiskav iz tega poglavja se ustrezno 
utemeljijo, zlasti z navedbo razloga za 
zahtevo. Izmenjane informacije se uporabijo 
le v zadevah, za katere so bile informacije 
zahtevane.

3. Zahteve po informacijah in zahteve za 
izvedbo kakršnih koli preverjanj, pregledov 
in preiskav iz tega poglavja se ustrezno 
utemeljijo, zlasti z navedbo razloga za 
zahtevo. Izmenjane informacije se uporabijo 
le v zadevah, za katere so bile informacije 
zahtevane.

4. Če države članice prejmejo zaprosilo za 
pomoč s strani pristojnih organov druge dr
žave članice, države članice zagotovijo, da 
ponudniki s sedežem na njihovem ozemlju 
njihovim pristojnim organom predložijo vse 
informacije, potrebne za nadzor njihovih 
dejavnosti v skladu z njihovo nacionalno 
zakonodajo.

4. Če države članice prejmejo zaprosilo za 
pomoč s strani pristojnih organov druge dr
žave članice, države članice zagotovijo, da 
ponudniki s sedežem na njihovem ozemlju 
njihovim pristojnim organom predložijo vse 
informacije, potrebne za nadzor njihovih 
dejavnosti.

5. Če pri izpolnjevanju zahteve po 
informacijah ali pri izvajanju preverjanj, 
pregledov in preiskav nastopijo težave, 
zadevna država članica o tem nemudoma 
obvesti državo članico, ki je za informacije 
zaprosila, ob prizadevanju iskanja skupne re
šitve.

5. Če pri izpolnjevanju zahteve po 
informacijah ali pri izvajanju preverjanj, 
pregledov in preiskav nastopijo težave, 
zadevna država članica o tem nemudoma 
obvesti državo članico, ki je za informacije
zaprosila, ob prizadevanju iskanja skupne re
šitve.

6. Države članice informacije, ki jih zahteva 
druga država članica ali Komisija, predlo
žijo v najkrajšem možnem času po 
elektronski poti.

6. Države članice informacije, ki jih zahteva 
druga država članica ali Komisija, predlo
žijo v najkrajšem možnem času po 
elektronski poti.
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7. Države članice zagotovijo, da lahko 
registre, v katerih so vpisani ponudniki in ki 
jih lahko uporabljajo pristojni organi na 
njihovem ozemlju, pod enakimi pogoji 
uporabljajo tudi enakovredni pristojni 
organi drugih držav članic.

7. Države članice zagotovijo, da lahko 
registre, v katerih so vpisani ponudniki in ki 
jih lahko uporabljajo pristojni organi na 
njihovem ozemlju, pod enakimi pogoji 
uporabljajo tudi enakovredni pristojni 
organi drugih držav članic.

8. Države članice Komisiji sporočijo 
informacije o primerih, ko druge države 
članice ne izpolnijo svojih obveznosti v 
zvezi z medsebojno pomočjo. Komisija po 
potrebi sprejme ustrezne ukrepe, vključno s 
postopki iz člena 226 Pogodbe, za 
zagotovitev, da zadevne države članice 
izpolnijo obveznosti v zvezi z medsebojno 
pomočjo. Komisija države članice redno 
obvešča o delovanju določb glede 
medsebojne pomoči.

8. Države članice Komisiji sporočijo 
informacije o primerih, ko druge države 
članice ne izpolnijo svojih obveznosti v 
zvezi z medsebojno pomočjo. Komisija po 
potrebi sprejme ustrezne ukrepe, vključno s 
postopki iz člena 226 Pogodbe, za 
zagotovitev, da zadevne države članice 
izpolnijo obveznosti v zvezi z medsebojno 
pomočjo. Komisija države članice redno 
obvešča o delovanju določb glede 
medsebojne pomoči.

Obrazložitev

Da bi se dosegla večja jasnost in pravna varnost, predlog spremembe v odstavku 4 črta 
sklicevanje na veljavno "nacionalno zakonodajo". Te zadeve se ne sme obravnavati v členu o 
splošnih določbah, ki obravnavajo predvsem splošne obveznosti držav članic, ko prosijo za 
medsebojno pomoč in ne obravnavajo veljavne zakonodaje. Poleg tega odstavek 4 ne vsebuje 
dovolj jasnega besedila, ki bi omogočilo, da se z gotovostjo določi, katera nacionalna 
zakonodaja se uporablja. "Njihova nacionalna zakonodaja" se lahko nanaša zgolj na 
nacionalno zakonodajo "držav članic ustanovitve". Predlog spremembe se želi izogniti 
vsakemu dvomu, ki bi nastal pri upoštevanju dejstva, da je nadzor dejavnosti ponudnika v 
skladu samo z nacionalno zakonodajo držav članic ustanovitve.

Predlog spremembe 7
Člen 29

Medsebojna pomoč – splošne obveznosti dr
žav članic ustanovitve

Medsebojna pomoč – splošne obveznosti dr
žav članic ustanovitve

1. Kar zadeva ponudnike storitev v drugi dr
žavi članici, država članica ustanovitve 
sporoči informacije o ponudnikih s sedežem 
na njenem ozemlju, kadar to zahteva druga 
država članica, in zlasti potrdi, da ima 
ponudnik sedež na njenem ozemlju in da po 
njenih podatkih svoje dejavnosti ne opravlja 
nezakonito.

1. Kar zadeva ponudnike storitev v drugi dr
žavi članici, država članica ustanovitve 
sporoči informacije o ponudnikih s sedežem 
na njenem ozemlju, kadar to zahteva druga 
država članica, in zlasti potrdi, da ima 
ponudnik sedež na njenem ozemlju in da po 
njenih podatkih svoje dejavnosti ne opravlja 
nezakonito.
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2. Država članica ustanovitve na zahtevo 
druge države članice opravi preverjanja, 
preglede in preiskave ter slednjo obvesti o 
rezultatih in sprejetih ukrepih, če so ti 
potrebni. Pri tem pristojni organi delujejo v 
okviru pristojnosti, ki so jim dodeljene v 
njihovi državi članici. Pristojni organi se 
lahko odločijo za sprejetje najustreznejših 
ukrepov za vsak primer posebej, da se 
izpolni zahteva druge države članice.

2. Država članica ustanovitve na zahtevo 
druge države članice opravi preverjanja, 
preglede in preiskave ter slednjo obvesti o 
rezultatih in sprejetih ukrepih, če so ti 
potrebni. Pri tem pristojni organi delujejo v 
okviru pristojnosti, ki so jim dodeljene v 
njihovi državi članici. Pristojni organi se 
lahko odločijo za sprejetje najustreznejših 
ukrepov za vsak primer posebej, da se 
izpolni zahteva druge države članice.

3. Ko država članica ustanovitve o 
ponudniku s sedežem na njenem ozemlju, ki 
opravlja storitve v drugih državah članicah, 
dejansko izve za ravnanje ponudnika ali za 
njegova posebna dejanja, ki bi po njenih 
podatkih lahko resno škodili zdravju ali 
varnosti oseb ali okolju, ter o tem čim 
hitreje obvesti vse druge države članice in 
Komisijo.

3. Ko država članica ustanovitve o 
ponudniku s sedežem na njenem ozemlju, ki 
opravlja storitve v drugih državah članicah, 
dejansko izve za nezakonito ravnanje, ki se 
nanaša na storitveno dejavnost ponudnika 
ali na vsako posebno dejanje, ki bi po 
njenih podatkih lahko resno škodili zdravju 
ali varnosti oseb ali okolju, ter o tem čim 
hitreje obvesti vse druge države članice in 
Komisijo.

Obrazložitev

Država članica ustanovitve mora obvestiti druge države članice o vsakem posebnem dejanju, 
ki ga izvede ponudnik storitev, ki ima sedež na njenem ozemlju, in ki ogroža zdravje ali 
varnost ljudi oziroma povzroča škodo okolju. Poleg tega predlog spremembe, ki delno 
povzema stališče Parlamenta iz prve obravnave, upošteva druga možna nezakonita ravnanja 
ponudnika, zlasti težave z neprijavljenim delom in z „lažnimi samozaposlenimi osebami“.

Predlog spremembe 8
Člen 30

Nadzor s strani države članice ustanovitve v 
primeru začasnega opravljanja storitev 

ponudnika v drugi državi članici

Nadzor s strani države članice ustanovitve v 
primeru začasnega opravljanja storitev 

ponudnika v drugi državi članici

1. V zvezi s primeri, ki niso zajeti v členu 
31(1), država članica ustanovitve zagotovi, 
da se skladnost z njenimi zahtevami 
nadzoruje v skladu s pooblastili za nadzor, 
predvidenimi v nacionalni zakonodaji,
zlasti z ukrepi za nadzor na sedežu 
ponudnika.

1. Država članica ustanovitve je odgovorna 
za nadzor ponudnika na njenem ozemlju, 
zlasti z ukrepi za nadzor na sedežu 
ponudnika.
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2. Če se je storitev opravljala ali je povzro
čila škodo v drugi državi članici, država 
članica ustanovitve ne opusti sprejetja 
nadzornih ali izvršilnih ukrepov na svojem 
ozemlju.

2. Če se je storitev opravljala ali je povzro
čila škodo v drugi državi članici, država 
članica ustanovitve ne opusti sprejetja 
nadzornih ali izvršilnih ukrepov na svojem 
ozemlju.

3. Obveznost iz odstavka 1 ne pomeni dol
žnosti države članice ustanovitve, da 
izvede dejanska preverjanja in nadzor na 
ozemlju države članice, kjer se storitev 
opravlja. Takšne preglede in nadzor v 
skladu s členom 31 na zahtevo države 
članice ustanovitve izvajajo organi države 
članice, kjer ponudnik začasno opravlja 
dejavnost.

črtano

Obrazložitev

Predlogi sprememb k poglavju o upravnem sodelovanju upoštevajo novo strukturo, ki jo je 
vzpostavil Svet, in ki prinaša jasno vizijo nalog in obveznosti držav članic ustanovitve in dr
žav članic, kjer se storitev opravlja. Predlog spremembe obnovi stališče Parlamenta, ki je bilo 
sprejeto na prvi obravnavi. Tako je, v sladu s stališčem Parlamenta, država članica 
ustanovitve odgovorna za nadzor ponudnika storitev, ki ima sedež na njenem ozemlju, in ne 
more zavrniti ukrepov z razlogom, da je bila storitev opravljena v drugi državi članici.

Predlog spremembe 9
Člen 31

Nadzor s strani države članice, v kateri se 
storitev opravlja, v primeru začasnega 

opravljanja storitev ponudnika

Nadzor s strani države članice, v kateri se 
storitev opravlja, v primeru začasnega 

opravljanja storitev ponudnika

1. V skladu z nacionalnimi zahtevami, ki 
se lahko predpišejo v skladu s členoma 16 
ali 17, je država članica, v kateri se storitev 
opravlja, odgovorna za nadzor dejavnosti 
ponudnika na svojem ozemlju. Država 
članica, v kateri se storitev opravlja, v 
skladu z zakonodajo Skupnosti:

1. Država članica, v kateri se storitev 
opravlja, je odgovorna za nadzor dejavnosti 
ponudnika na svojem ozemlju. Država 
članica, v kateri se storitev opravlja, v 
skladu z zakonodajo Skupnosti

a) sprejme vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da ponudniki izpolnijo 
navedene zahteve v zvezi z začetkom 
opravljanja in opravljanjem storitvenih 
dejavnosti;

a) sprejme vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da ponudniki izpolnijo zahteve 
v zvezi z začetkom opravljanja in 
opravljanjem storitvenih dejavnosti;

b) izvaja preverjanja, preglede in preiskave, 
potrebne za nadzor nad opravljanjem 
storitve.

b) izvaja preverjanja, preglede in preiskave, 
potrebne za nadzor nad opravljanjem 
storitve, vključno s tistimi, ki jih zahteva 
država članica ustanovitve.
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2. Če ponudnik opravljanje storitev za
časno preseli v drugo državo članico in 
tam nima sedeža, pristojni organi te dr
žave članice v zvezi z zahtevami, ki niso 
zahteve iz odstavka 1, sodelujejo pri 
nadzoru ponudnika v skladu z 
odstavkoma 3 in 4.

črtano

3. Na zahtevo države članice ustanovitve 
pristojni organi države članice, kjer se 
storitev opravlja, izvajajo preglede in 
preiskave, ki so potrebni za zagotavljanje u
činkovitega nadzora s strani države članice 
ustanovitve. Pri tem pristojni organi 
delujejo v okviru pristojnosti, ki so jim 
dodeljene v njihovi državi članici. Pristojni 
organi se lahko odločijo za sprejetje 
najustreznejših ukrepov za vsak primer 
posebej, da se izpolni zahteva države 
članice ustanovitve.

3. Če država članica ustanovitve le-to 
zahteva, pristojni organi države članice, 
kjer se storitev opravlja, izvajajo preglede 
in preiskave, ki so potrebni za zagotavljanje 
učinkovitega nadzora s strani države članice 
ustanovitve. Pri tem pristojni organi 
delujejo v okviru pristojnosti, ki so jim 
dodeljene v njihovi državi članici. Pristojni 
organi se lahko odločijo za sprejetje 
najustreznejših ukrepov za vsak primer 
posebej, da se izpolni zahteva države 
članice ustanovitve.

4. Pristojni organi države članice, v kateri 
se opravlja storitev, lahko na lastno 
pobudo opravljajo preverjanja, preglede in 
preiskave na kraju samem, če preverjanja, 
pregledi ali preiskave niso diskriminatorni, 
ne temeljijo na dejstvu, da ima ponudnik 
sedež v drugi državi članici, in so 
sorazmerni.

4. Pristojni organi države članice, v kateri 
se opravlja storitev, lahko opravljajo 
preverjanja, preglede in preiskave na kraju 
samem, če preverjanja, pregledi ali 
preiskave niso diskriminatorni, ne temeljijo 
na dejstvu, da ima ponudnik sedež v drugi 
državi članici, in so sorazmerni.

Obrazložitev

Predlogi sprememb k poglavju o upravnem sodelovanju upoštevajo novo strukturo, ki jo je 
vzpostavil Svet, in ki prinaša jasno vizijo nalog in obveznosti držav članic ustanovitve in dr
žav članic, kjer se opravlja storitev. Predlog spremembe obnovi stališče Parlamenta, ki je bilo 
sprejeto na prvi obravnavi. Tako je v sladu s stališčem Parlamenta država članica ustanovitve 
odgovorna za nadzor ponudnika storitev na njenem ozemlju, država članica, v kateri se 
opravlja storitev pa nadzor izvaja, če se storitev opravlja na njenem ozemlju.

Predlog spremembe 10
Člen 39

Medsebojno ocenjevanje Medsebojno ocenjevanje

1. Države članice do ... * Komisiji predlo
žijo poročilo, ki vsebuje informacije, 
navedene v naslednjih določbah:

1. Države članice do ... * Komisiji predlo
žijo poročilo, ki vsebuje informacije, 
navedene v naslednjih določbah:

a) člen 9(2) o sistemih dovoljenj; a) člen 9(2) o sistemih dovoljenj; 



PE 376.648v02-00 14/18 PR\629484SL.doc

SL

b) člen 15(5) o zahtevah, ki so predmet 
ocenjevanja;

b) člen 15(5) o zahtevah, ki so predmet 
ocenjevanja;

c) člen 25(3) o multidisciplinarnih 
dejavnostih.

c) člen 25(3) o multidisciplinarnih 
dejavnostih.

2. Komisija posreduje poročila iz odstavka 
1 državam članicam, ki v šestih mesecih 
predložijo pripombe na vsako poročilo. V 
tem času se Komisija o teh poročilih 
posvetuje z zainteresiranimi stranmi. 

2. Komisija posreduje poročila iz odstavka 
1 državam članicam, ki v šestih mesecih 
predložijo pripombe na vsako poročilo. V 
tem času se Komisija o teh poročilih 
posvetuje z zainteresiranimi stranmi. 

3. Komisija predstavi poročila in pripombe 
držav članic odboru iz člena 40(1), ki lahko 
poda pripombe. 

3. Komisija predstavi poročila in pripombe 
držav članic odboru iz člena 40(1), ki lahko 
poda pripombe. 

4. Ob upoštevanju pripomb iz odstavkov 2 
in 3 Komisija najpozneje do … ** 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zbirno poročilo in mu po potrebi priloži 
predloge dodatnih pobud.

4. Ob upoštevanju pripomb iz odstavkov 2 
in 3 Komisija najpozneje do … ** 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži
zbirno poročilo in mu po potrebi priloži 
predloge dodatnih pobud.

5. Države članice najpozneje do ... *** 
predložijo Komisiji poročilo o nacionalnih 
zahtevah, katerih uporaba bi lahko sodila v 
tretji pododstavek člena 16(1) in prvi 
stavek člena 16(3), v katerem podajo 
razloge, zakaj menijo, da bi bila lahko 
uporaba teh zahtev utemeljena na osnovi 
meril iz tretjega pododstavka člena 16(1) in 
prvega stavka člena 16(3).

5. Države članice najpozneje do ... *** 
predložijo Komisiji poročilo o nacionalnih 
zahtevah, katerih uporaba bi lahko sodila v 
tretji pododstavek člena 16(1) in prvi 
stavek člena 16(3), v katerem podajo 
razloge, zakaj menijo, da bi bila lahko 
uporaba teh zahtev utemeljena na osnovi 
meril iz tretjega pododstavka člena 16(1) in 
prvega stavka člena 16(3).

Države članice nato Komisijo obvestijo o 
vseh spremembah zahtev, vključno z novimi 
zahtevami, kot je določeno zgoraj, ter prilo
žijo utemeljitve.

Države članice nato Komisijo obvestijo o 
vseh spremembah zahtev, vključno z novimi 
zahtevami, kot je določeno zgoraj, ter prilo
žijo utemeljitve.

Komisija te zahteve posreduje drugim dr
žavam članicam. To posredovanje državam 
članicam ne preprečuje, da ne bi sprejele 
zadevnih določb. Komisija nato vsako leto 
zagotovi analizo in smernice za uporabo 
teh določb v okviru te direktive.

Komisija te zahteve posreduje drugim dr
žavam članicam. To posredovanje državam 
članicam ne preprečuje, da ne bi sprejele 
zadevnih določb.

* Tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

* Tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

** Štiri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

** Štiri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

*** Tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

*** Tri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.
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Obrazložitev

"Analiza in smernice" ne dovoljujejo predhodne ocene ali posvetovanja, ki bi lahko vplivale 
na so-zakonodajno pristojnost Sveta in Evropskega parlamenta. Poleg tega pa interpretacija 
zakonodaje Skupnosti še vedno spada na področje pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti. 
Poročevalka meni, da Evropska komisija lahko vedno ponudi pomoč državam članicam za
oblikovanje skupne metode ocenjevanja, da bi tako upoštevala njihovo dolžnost predstavitve 
poročila v skladu s tem členom.

Predlog spremembe 11
Člen 41

Komisija predstavi Evropskemu parlamentu 
in Svetu do … * in nadalje vsaka tri leta 
celovito poročilo o uporabi te direktive. 
Poročilo se v skladu s členom 16(4) nanaša 
zlasti na uporabo člena 16. V njem se 
obravnava tudi potreba po dodatnih 
ukrepih za zadeve, ki so izključene iz podro
čja uporabe te direktive. Po potrebi mu 
priloži predloge za spremembo te direktive 
z namenom dokončnega oblikovanja 
notranjega trga storitev.

Komisija predstavi Evropskemu parlamentu 
in Svetu do … * in nadalje vsaka tri leta 
celovito poročilo o uporabi te direktive. 
Poročilo se v skladu s členom 16(4) nanaša 
zlasti na uporabo člena 16. Poleg vsebin, 
obravnavanih v členu 38, to poročilo 
obravnava tudi potrebo po dodatnih 
ukrepih za usklajevanje ali ukrepih druge 
vrste za zadeve, ki so izključene iz področja 
uporabe te direktive. Poročilo v skladu s 
členom 16(4) obravnava tudi potrebo po 
ukrepih za usklajevanje storitvenih 
dejavnosti, ki so že vključene v to 
direktivo. Po potrebi se poročilu priloži 
predloge za spremembo te direktive z 
namenom dokončnega oblikovanja 
notranjega trga storitev.

* Pet let po začetku veljavnosti te direktive. * Pet let po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Ob sprejetju novega besedila, ki ga je predlagal Svet, želi ta predlog spremembe zagotoviti 
skladnost klavzule o pregledu z drugimi določbami direktive, kjer so ukrepi za usklajevanje že 
predvideni, to sta člen 16(4) in člen 38. Poleg tega predlog spremembe upošteva člen 47 in 
člen 95 Pogodbe ES, ki določata, da sozakonodajalca sprejmeta ukrepe, ki se nanašajo na 
približevanje zakonodajnih določb držav članic, ki imajo za cilj oblikovanje in delovanje 
notranjega trga.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod1.

Po dveh letih dolgih razprav in trdega dela Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov je 
Evropski parlament stališče v prvi obravnavi sprejel 16. februarja 2006.

S kompromisom Parlamenta so se pomirili strahovi in polemike, ki jih je sprožil prvotni 
predlog Komisije, ter razjasnila napačna tolmačenja te nesrečno poimenovane "direktive 
Bolkestein".

25 000 demonstrantov, ki so se med razpravo na plenarnem zasedanju zgrnili na strasbourške 
ulice, je pozitivno sprejelo korenite in bistvene spremembe Parlamenta, zaradi katerih je 
besedilo sedaj sprejemljivo za večino. Komisija in Svet sta priznala, da je kompromis 
Parlamenta izjemen korak naprej, avstrijsko predsedstvo pa ga je označilo kot "odločilnega v 
zgodovini evropske demokracije", saj ponuja temelj političnega soglasja v zvezi z "direktivo o 
storitvah". Evropske institucije so s tem zakonodajnim postopkom dokazale, da se zavedajo, 
da potrebujemo socialno Evropo.

Tudi Svet je po sprejetju predloga Komisije opravil obsežno tehnično delo, in sicer v času 
irskega, nizozemskega, luksemburškega in britanskega predsedstva. Dejstvo, da je svet za 
konkurenčnost 29. maja 2006 sprejel politično soglasje, saj se nobena država članica ni izjasnila 
proti, predstavlja odličen dosežek avstrijskega predsedstva leto dni po francoskem 
referendumu o osnutku ustave za Evropo.

Komisija in Svet sta priznala, da je kompromis Parlamenta glede občutljivih točk, kot so podro
čje uporabe, odprava načela izvorne države, izključitev delovnega prava in mednarodnega 
zasebnega prava ali poglavje o upravnem sodelovanju, zelo krhek in bi bila ponovna razprava o 
tej temi nevarna.

Poročevalka meni, da je politično soglasje Sveta uravnotežen in krhek kompromis, ki je v 
svojem bistvu zelo blizu stališču Parlamenta iz prve obravnave. Meni še, da je druga obravnava 
v Parlamentu nujna, saj bo na ta način besedilo bolj pravno utemeljeno in jasno, torej takšno, 
da bo uspelo pridobiti polno podporo državljank in državljanov Evropske unije.

Zato predlaga nekaj sprememb na naslednjih ključnih področjih: delovno pravo, izključitev 
socialnih storitev, varstvo potrošnikov, upravno sodelovanje, medsebojno ocenjevanje in 
klavzula o pregledu. Predlagane spremembe se osredotočajo na člene, tako da bodo zaradi 
skladnosti potrebne dodatne spremembe uvodnih izjav.

Ob koncu bi poročevalka želela še opozoriti na številne upravne obremenitve in birokratske 
zahteve, ki jih uvaja besedilo Sveta, čeprav na to temo ni pripravila nobenega predloga 
spremembe.

Poročevalka se zavzema za soglasje s Svetom, da bi čim hitreje omogočili sprejetje direktive o 
storitvah na notranjem trgu, z njo pa uveljavili resnične ekonomske prednosti in nove možnosti 
za podjetja ter hkrati zagotovili visoko stopnjo varstva potrošnikov.
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Spremembe, ki jih predlaga poročevalka2.

Delovno pravo, člen 1a)

Poudariti je treba, da v vseh treh institucijah obstaja soglasje glede tega, da se iz področja 
uporabe v celoti izključi delovno pravo, tudi kar zadeva napotitev delavcev na delo. A zaradi 
kar najširše možne podpore državljank in državljanov Evropske unije poročevalka meni, da je 
zelo pomembno v predlagano besedilo Sveta vnesti nekaj manjših popravkov. Tako bi moral 
člen 1 kljub dejstvu, da se sklic na listino o temeljnih pravicah ohrani le še v uvodni izjavi, 
vsebovati natančno formulacijo iz člena 28 listine. Dalje bi bilo prav, da se posebna pozornost 
nameni zakonom in nacionalnim praksam, zlasti tistim, ki se nanašajo na odnose med socialnimi 
partnerji v državah članicah.

Zaradi tega poročevalka predlaga spremembo, po kateri naj se besedilo Sveta nadomesti z 
naslednjim: "v skladu z zakonodajo Skupnosti in z nacionalnimi zakoni in praksami", saj gre 
za formulacijo, ki je v skladu s pogodbo in je uporabljena v listini ter v številnih instrumentih s 
področja delovnega prava Skupnosti.

b) Socialne storitve, člen 2

Pravna opredelitev Sveta zagotavlja večjo pravno varnost in se zdi sprejemljiva. Poleg tega je 
Evropska komisija 26. aprila 2006 sprejela sporočilo o socialnih storitvah splošnega pomena, 
ki ga je treba ustrezno upoštevati. Poročevalka meni, da direktiva o storitvah na notranjem trgu 
ne bi smela predvideti oziroma prejudicirati izidov posvetovanja, ki je steklo po objavi sporo
čila Komisije.

c) Varstvo potrošnikov, člen 3

Obstaja tudi soglasje o tem, da direktiva odpira resnične ekonomske prednosti za podjetja in 
hkrati omogoča boljše varstvo potrošnikov, ki bodo imeli koristi zaradi visoke kakovosti in la
žje dostopnih storitev, ponujenih na trgu. Zaradi tega poročevalka pozdravlja novo besedilo, 
kot ga predlaga Svet v členu 3 o varstvu potrošnikov. Predlagana sprememba tudi vzpostavlja 
ustrezno ravnotežje in skladno s členom 153 pogodbe ES državam članicam omogoča, da 
ohranijo ali vzpostavijo strožje ukrepe s področja varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti.

d) Upravno sodelovanje

Predlogi sprememb k poglavju o upravnem sodelovanju upoštevajo novo strukturo Sveta, ki 
prinaša jasno vizijo nalog in obveznosti držav članic ustanovitve in držav članic, kjer se storitev 
opravlja.

Vseeno so potrebne nekatere spremembe, s katerimi bo vnesen globalni kompromis, dosežen v 
Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, in po katerem imajo države članice, kjer se 
storitev opravlja, večje možnosti za nadzor nad dejavnostmi ponudnikov. Tako glede na stališ
če Parlamenta velja, da je država članica ustanovitve odgovorna za nadzor ponudnikov na 
njenem ozemlju, država članica, kjer se storitev opravlja, pa nadzor izvaja, če se storitev 
opravlja na njenem ozemlju. Poleg tega poročevalka meni, da se poglavje o upravnem 
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sodelovanju ne bi smelo sklicevati na pravo, ki se uporablja za izvajalca, saj to vprašanje po 
odpravi načela izvorne države in vzpostavitvi novih določb o svobodi opravljanja storitev ureja 
člen 16.

e) Člen 39(5), analiza in smernice za uporabo člena 16

Svet uvaja postopek, v okviru katerega države 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.

Poročevalka meni, da interpretacija zakonodaje Skupnosti spada v pristojnost Sodišča 
Evropskih skupnosti in se zavzema za ohranitev institucionalnih pravic Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z nadaljnjim postopkom ocenjevanja.

f) Klavzula o pregledu in ukrepi za usklajevanje, člen 41

Poročevalka sprejema novo besedilo Sveta. Namen predlagane spremembe je zagotoviti 
skladnost "klavzule o pregledu" z drugimi določbami iz direktive, kjer so ukrepi za 
usklajevanje že predvideni, tj. člen 16(4) in člen 38. Poročevalka meni, da sozakonodajalca 
izven okvira te direktive sprejemata ukrepe za približevanje tistih zakonodajnih določil držav 
članic, katerih namen je vzpostavitev in delovanje notranjega trga v skladu s pogodbo.

Postopki medsebojnega ocenjevanja3.

Poročevalka izraža zaskrbljenost nad birokratskimi obremenitvami za upravne organe držav 
članic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni kot posledico postopkov medsebojnega 
ocenjevanja, ki jih uvaja besedilo Sveta.

Ne le, da bodo morale države članice z direktivo uskladiti in prilagoditi številne nacionalne 
zakone, ampak bodo morale tudi poročati Komisiji o sistemih dovoljenj (člen 9.2), zahtevah v 
zvezi s svobodo ustanavljanja (člen 15) in zahtevah v zvezi z multidisciplinarnimi dejavnostmi (
člen 25.3).

A v znak čim hitrejšega kompromisa s Svetom je poročevalka sklenila, da upošteva odločitev 
držav članic in ne predlaga sprememb za ponovno uveljavitev stališča Parlamenta iz prve 
obravnave, s katerim so bile odpravljena vse te birokratske ovire. Poročevalka izraža upanje, 
da bodo vse drage zahteve, ki bodo obremenile nacionalne upravne organe, vsaj v kar največji 
meri omejile birokratsko breme in upravne stroške ponudnikov storitev.

Poleg prvotnih medsebojnih postopkov ocenjevanja iz predloga Komisije je Svet uvedel še nov 
postopek ocenjevanja v zvezi z nacionalnimi zahtevami, ki jih države članice lahko uvedejo v 
skladu s členom 16.

Poročevalka priznava, da je nova obveznost glede obveščanja ključni element besedila Sveta, 
saj bodo države članice lahko nacionalne zahteve uporabile za zaustavitev čezmejnih storitev.
Zaradi tega poročevalka sprejema dodatni pogoj za doseganje transparentnosti, čeravno 
predstavlja dodatno birokratsko breme.


