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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju direktive o storitvah 2006/123/ES
(2010/2053(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 9, 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu1,

– ob upoštevanju obvestila Komisije z dne 18. maja 2010 o izvajanju direktive o storitvah za 
zasedanje Sveta za konkurenčnost,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg“ (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju členov 48 in 119(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A7–0000/2010),

A. ker je namen direktive o storitvah dokončno oblikovanje notranjega trga storitev ob 
zagotavljanju visoke ravni kakovosti in socialne kohezije,

B. ker je direktiva o storitvah sredstvo za rast Evropske unije in ker se mora izvajati v okviru 
strategije Evropa 2020 ter akta za enotni trg,

C. ker je za države članice ter državne in lokalne organe prenos direktive o storitvah z 
njenimi določbami o pravici do ustanavljanja in opravljanju storitev ter z vzpostavitvijo 
enotnih kontaktnih točk za pomoč ponudnikom storitev velik izziv,

D. ker bo učinek direktive na gospodarstvo, podjetja in državljane mogoče ovrednotiti šele, 
ko bo prenesena v vse države članice Unije,

E. ker je kakovostno izvajanje direktive v državah članicah tako pomembno kot spoštovanje 
rokov za njeno izvajanje,

1. opozarja na javno in politično razpravo o direktivi o storitvah, kakršne doslej še ni bilo, in 
na vlogo Evropskega parlamenta v teh pogajanjih; zato meni, da mora Evropski parlament 
zagotoviti učinkovito spremljanje izvajanja direktive v državah članicah; poziva Komisijo, 
naj Parlament redno obvešča o poteku prenosa;

                                               
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
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2. je zadovoljen, da izvajanje direktive o storitvah v vseh državah članicah ustvarja dinamiko 
posodabljanja brez primere, ki se kaže v novih metodah dela in ocenjevanja; poudarja 
bistveno vlogo socialnih partnerjev in poklicnih organizacij v postopku prenosa; poziva 
Komisijo, naj jih v celoti vključi v fazo medsebojnega ocenjevanja;

3. ugotavlja, da je večina držav članic dala prednost horizontalni zakonodaji; opaža pa, da je 
način prenosa odvisen od posebnosti notranje organizacije držav članic; poziva države 
članice, naj zagotovijo preglednost postopka prenosa, zlasti z večjo udeležbo nacionalnih 
parlamentov;

Postopek ocenjevanja

4. meni da je postopek ocenjevanja nacionalnih zakonodaj, ki urejajo svobodo ustanavljanja 
in opravljanja storitev, eden od stebrov direktive; ugotavlja, da mora ta postopek 
omogočiti posodobitev sistemov dovoljenj in zahtev v zvezi s svobodo ustanavljanja in 
opravljanja storitev, da bi olajšali čezmejno opravljanje storitev;

5. opozarja, da lahko države članice ohranijo svoje sisteme dovoljenj in nekatere zahteve, če 
so nediskriminacijski, nujni in sorazmerni; poudarja, da so v zvezi s tem države članice 
ohranile nekatere sisteme dovoljenj, hkrati pa so jih za ponudnike storitev naredile 
dostopnejše in preglednejše;

6. poudarja težave pri priznavanju poklicnih kvalifikacij; opozarja, da se direktiva o storitvah 
ne more uporabljati za določbe, ki jih že zajemajo sektorske direktive; poziva Komisijo, 
naj to stanje pojasni pri reviziji direktive o poklicnih kvalifikacijah;

7. opozarja na posebnost določb o pravici do ustanavljanja in o začasnem opravljanju 
storitev v drugi državi članici; poziva Komisijo, naj pri ocenjevanju to posebnost v celoti 
upošteva;

8. poudarja, da postopek ocenjevanja, ki se izvaja v okviru direktive, od državnih organov 
zahteva veliko dela in da je to treba upoštevati pri ocenjevanju prenosa;

9. je seznanjen s prizadevanji držav članic za izvajanje postopka medsebojnega ocenjevanja; 
meni, da postopek še ni tako napredoval, da bi lahko ocenili njegovo učinkovitost; želi, da 
Komisija v okviru akta za enotni trg podrobno preuči možnosti te nove metode; obžaluje, 
da Evropski parlament in nacionalni parlamenti niso bolj vključeni v postopek 
medsebojnega ocenjevanja;

Enotne kontaktne točke

10. meni, da je vzpostavitev enotnih kontaktnih točk bistvena za učinkovito izvajanje 
direktive; priznava, da njeno izvajanje od držav članic zahteva znatne finančne, tehnične 
in organizacijske napore; poudarja, da je treba v to vključiti socialne partnerje;

11. poziva države članice, naj še naprej izboljšujejo dostopnost enotnih kontaktnih točk ter 
kakovost in primernost informacij za ponudnike storitev; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bodo informacije, ki jih bodo zagotavljale enotne kontaktne 
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točke, na voljo v več jezikih;

12. obžaluje, da so ponudniki storitev o enotnih kontaktnih točkah še vedno zelo slabo 
obveščeni; poziva Komisijo in države članice, naj začnejo čim prej izvajati kampanje 
obveščanja vseh interesnih strani;

13. poziva države članice, naj zagotovijo statistične podatke, ki so potrebni za ocenjevanje 
dejavnosti enotnih kontaktnih točk in njihovega učinka na evropski ravni;

14. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje med enotnimi kontaktnimi točkami, 
vzpostavljenimi na nacionalni ravni, ter razvije tehnična in operativna orodja, ki so za to 
sodelovanje potrebna;

Upravno sodelovanje

15. opozarja na pomembnost določb o upravnem sodelovanju in vzajemni pomoči; meni, da 
je njihovo izvajanje pogoj za zagotovitev učinkovitega nadzora opravljanja storitev ter 
visoke ravni kakovosti in varnosti storitev v Evropski uniji;

16. pozdravlja, da je vedno več pristojnih nacionalnih organov prijavljenih za nadzor storitev 
v informacijskem sistemu za notranji trg, kar omogoča neposredno, hitro in učinkovito 
izmenjavo informacij;

17. poudarja, da je treba organizirati usposabljanje uradnikov državnih in regionalnih 
upravnih organov, pristojnih za nadzor storitev; poziva Komisijo, naj v ta namen pripravi 
večletni program;

Področje uporabe 

18. je seznanjen s težavami, ki jih imajo nekatere države članice pri natančni opredelitvi 
področja izjem iz te direktive, zlasti kar zadeva socialne in zdravstvene storitve; opozarja, 
da so bile te storitve izključene zaradi svojih posebnosti in da jih je treba umestiti v 
sektorski zakonodajni okvir Skupnosti;

19. meni, da je treba dodatne ukrepe, ki so potrebni za dokončno oblikovanje notranjega trga 
storitev, v celoti vključiti v razpravo, ki poteka o aktu za enotni trg;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Z 28. decembrom 2006 je začela veljati evropska direktiva o storitvah (2006/123/ES). Namen 
tega akta je trg v Evropski uniji odpreti za ponudnike storitev, odpraviti protekcionistične 
omejitve za izvajanje storitvenih dejavnosti držav članic ter uresničiti načelo prostega pretoka, 
ki je temelj skupnega trga – skratka, evropskim ponudnikom storitev omogoča, da svoje 
dejavnosti v EU ponujajo brez birokratskih ovir.

Vedno znova se napačno zatrjuje, da bo ta direktiva storitveni sektor deregulirala ali 
liberalizirala, vendar to ne drži. Namen tega akta je dostop do trgov urediti tako, da se 
odpravijo namerne ovire oziroma da bodo pravila držav članic pravična, ustrezna in 
nediskriminatorna. Izrecno je poudarjeno, da ne posega niti v delovno pravo niti v pravice 
delavcev, na kar je Evropski parlament še posebej pozoren.

S tem se ohranijo evropski in nacionalni dosežki. Načelo države izvora, za katerega kritiki 
trdijo, da samo utira pot socialnemu dampingu, in po katerem za neevropske ponudnike 
storitev veljajo pravila njihove matične države članice, se črta in nadomesti z načelom ciljne 
države. Direktiva državam nalaga uporabo lastnih določb o pogojih zaposlovanja, vključno s 
tistimi, ki so določene v splošnih kolektivnih pogodbah.

Poudariti je treba, da je Evropski parlament bil in še vedno je gonilo zakonodaje, Svet pa 
večinoma sledi njegovim predlogom. Kar zadeva ubeseditev člena 16, je v njem poudarjeno:
„Državi članici, v katero se odpravi ponudnik, ni preprečeno, da uveljavi zahteve glede 
opravljanja storitvenih dejavnosti, kadar so te v skladu z odstavkom 1 in utemeljene iz 
razlogov javnega reda, javne varnosti, javnega zdravja ali varstva okolja. Državi članici prav 
tako ni preprečeno, da v skladu z zakonodajo Skupnosti uporabi svoje predpise o pogojih
zaposlovanja, vključno s tistimi v kolektivnih pogodbah.“

Evropski parlament je odtlej pri prenosu te direktive v državah članicah opazil zamude in 
občasno vroče razprave. Odločil se je, da bo procesu prenosa natančno sledil in ga spremljal
ter obravnaval pomanjkljivosti pri prenosu in vprašanja o tolmačenju in uporabi direktive, kar 
je bilo izhodišče pričujočega poročila.

Področje uporabe

Področje uporabe direktive o storitvah v osnovi zajema vse komercialne storitve, ki jih 
ponujajo izvajalci s sedežem v državah članicah. Med drugim pa niso zajete negospodarske 
storitve splošnega pomena, finančne in prometne storitve, storitve agencij za začasno 
zaposlovanje, zdravstvenih in socialnih storitev s področja oskrbe, otroškega varstva in 
gradnje stanovanj. Direktiva ne postavlja pod vprašaj storitev splošnega pomena in v 
nobenem primeru ni namenjena šibitvi javnih osnovnih storitev.

Poročevalka poudarja, da je področje uporabe direktive jasno in ga je treba nedvoumno 
izvajati, kajti samo tako se zagotovi pravna varnost. Še posebej pa poudarja, da prenos 
direktive o storitvah ne bi smel biti pretveza za deregulacijo ali privatizacijo v državah 
članicah. Če želijo države članice izvesti deregulacijo, morajo za to tudi prevzeti odgovornost.
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Med procesom prenosa se je izkazalo, da mnogim izvajalcem ni jasno, ali direktiva velja za 
storitve, ki jih ponujajo, ali ne. To še posebej velja za člen 2(j). Tu pa države članice 
spodbujamo, naj izkoristijo instrumente direktive in jih uporabijo, kadar gre na primer za to, 
da bi otroško varstvo izvzele iz področja delovanja direktive o storitvah.

Poleg tega poročevalka poudarja, da ni pomembno samo, da se storitve po tej direktivi jasno 
razmejijo od storitev splošnega pomena, pač pa tudi, da se z okvirno zakonodajo zagotovi 
varstvo storitev splošnega gospodarskega pomena.

Enotne kontaktne točke

Za izvajalce storitev je gotovo velika prednost poenostavitev upravnega postopka in 
oblikovanje enotnih kontaktnih točk. Če je ta instrument pravilno vzpostavljen, je lahko za 
mala in srednja podjetja zelo pomemben.

Vse postopke in formalnosti, ki so pomembni za začetek in izvajanje čezmejne storitvene 
dejavnosti, bi bilo treba razviti prek teh enotnih kontaktnih točk. Pri tem bi morale biti na 
voljo natančne, popolne in razumljive informacije o formalnostih, upravnih postopkih, 
veljavnih zakonih in drugo. Poleg tega bi bilo treba pri razvoju potrebnih upravnih postopkov 
podpreti podjetnike. Omogočiti bi bilo treba, da bi postopki v čim večji meri potekali po 
elektronski poti.

Poročevalka pričakuje, da bodo k oblikovanju enotnih kontaktnih točk pritegnjene vse 
zainteresirane strani, torej poleg podjetij tudi predstavniki delavcev, zato da se zagotovi, da 
bodo podane vse zadevne informacije, zlasti v zvezi z veljavnim delovnim pravom; na ta 
način bi lahko morebitne težave rešili kolikor mogoče hitro in preprosto.

Poročevalka pa priporoča, da nikakor ni primerno, da bi bile enotne kontaktne točke izključno 
v elektronski obliki. Pravilo bi moralo biti osebno svetovanje usposobljenega osebja. Iz tega 
razloga bi morale biti enotne kontaktne točke obvezane, da izvajalce storitev obveščajo o 
veljavnem delovnem in socialnem pravu. Samo tako lahko preprečimo, da bi se izvajalci 
storitev sklicevali na nepoznavanje pravnih norm posamezne države. Naslednja stvar je 
usklajevanje posameznih agencij, da bi izvajalcem storitev omogočili pridobitev najbolj 
aktualnih informacij.

Samo po sebi se tudi razume, da mora biti ponudba dostopna v več jezikih.

Upravno sodelovanje

Glede upravnega sodelovanja predstavlja direktiva o storitvah stališče glede obveznosti držav 
sedeža in držav članic, v katerih se storitve izvajajo. Pri tem je v pomoč informacijski sistem 
za notranji trg (IMI), ki naj bi pristojnim organom držav članic pomagal pri premagovanju 
praktičnih ovir. Informacijski sistem IMI je dragoceno orodje, ki podpira delo uprav, saj lahko 
prek enotnih kontaktnih točk v drugih državah obravnava razlike med načini upravljanja, 
jezikovne težave ali pomanjkljive informacije. Poročevalka bo v prihodnje pozorna, da bo ta 
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sistem dejansko začel delovati. Očitno morajo države članice tu še vedno marsikaj 
nadoknaditi.

Medsebojno ocenjevanje
Poročevalka bi želela še enkrat poudariti, da postopek medsebojnega ocenjevanja, ki ga je 
uvedel Svet, povzroča nepotrebno upravno obremenitev za organe držav članic na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni.

Poleg številnih nacionalnih zakonov, ki jih je treba prilagoditi direktivi o storitvah, morajo 
države članice poročati Komisiji o svojih predpisih o dovoljenjih (člen 9(2)), zahtevah glede 
pravice do opravljanja storitvene dejavnosti (člen 15) ter zahtevah glede multidisciplinarnih 
dejavnostih (člen 25(3)).

Morebitne prednosti tega postopka je treba še natančno dokazati, kajti upravna obremenitev 
ter stroški bodo po mnenju poročevalke še vedno ostali.


