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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 57
Odstavek 1

1. Zavrne predlog direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Država porekla ni sprejemljiva, ker spodbuja selitev v države z najmanj strogimi davčnimi 
zakoni, socialnimi predpisi in predpisi o varovanju okolja, s čimer ogroža strukturo trga 
delovne sile in ukinja pravice delavcev. Liberalizacija storitev se lahko predvideva le ob 
usklajenih pogojih opravljanja storitev, še posebno na socialnem in fiskalnem področju. 
Predlog direktive tega ne vključuje. Direktiva bi lahko imela katastrofalne posledice za 
zdravstvene storitve držav članic, saj z odpravo obveznih dovoljenj in postopkov dovoljenja 
ogroža njihovo organizacijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 58
Odstavek 1 a (novo)
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1a. Sprejetje te direktive mora biti odvisno od sprejetja okvirne direktive o storitvah 
splošnega pomena.

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva o liberalizaciji storitev v EU ne more biti sprejeta, če okvirna direktiva o storitvah 
splošnega pomena ali javnih storitvah ni predhodno omogočila opredelitve pogojev za 
njihovo opravljanje.

Predlog Direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 59
Navedba 1

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti prvega in 
tretjega stavka člena 47(2) ter členov 55, 71 
in 80(2) Pogodbe;

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti prvega in 
tretjega stavka člena 47(2) ter členov 50, 55, 
71 in 80(2) Pogodbe;

Or. fr

Obrazložitev

Komisija s sklicevanjem izključno na člen 47(2), prvi in tretji stavek, Pogodbe ES predlaga, 
da Svet odloči s kvalificirano večino. Toda drugi stavek člena 47(2) navaja: „Svet v postopku 
iz člena 251 soglasno odloča o direktivah, katerih izvajanje povzroči v vsaj eni državi članici 
spremembo obstoječih načel iz zakonov, ki urejajo poklice glede na usposabljanje in pogoje 
dostopa fizičnih oseb do poklica.“ Sklicevati se je treba tudi na člen 50 Pogodbe ES o 
opredelitvi in pogojih vzpostavitve storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 60
Navedba 1 a (novo)

– ob upoštevanju členov 8, 15, 21, 34, 38 in 
47 Listine o temeljnih pravicah;
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Izv. fr

Obrazložitev

Ti členi Listine o temeljnih pravicah so pomembni za določbe o državljanskih pravicah iz 
navedbe 72 predloga direktive. Poleg tega se je treba sklicevati na druge pravice, še posebno 
na socialnem in gospodarskem področju, v zvezi s socialno varnostjo in socialno pomočjo, 
zdravstvenim varstvom, dostopom do storitev splošnega gospodarskega pomena, varstvom 
okolja in varstvom potrošnikov. Vsi navedeni členi določajo cilje doseganja višjih standardov 
zaščite in izboljšanja kakovosti, večina pa – kadar je to mogoče – zahteva spoštovanje 
zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje ali prakse.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Ta direktiva ne obravnava 
liberalizacije storitev splošnega 
gospodarskega pomena, pridržanih za 
javne ali zasebne subjekte, in privatizacije 
javnih subjektov, ki opravljajo storitve. 
Poleg tega ta direktiva zadeva le ponudnike 
storitev s sedežem v državi članici in ne 
pokriva zunanjih vidikov. Ne zadeva 
pogajanj znotraj mednarodnih organizacij 
za trgovino s storitvami, še posebno v 
okviru Splošnega sporazuma o trgovini s 
storitvami (GATS).

Izv. en

Obrazložitev

Takšna natančnost je zelo pomembna za izognitev vsakršnemu nesporazumu o področju 
uporabe Direktive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 6 b (novo)

(6b) Ta direktiva ne vpliva na svobodo 
držav članic pri odločanju, v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, katere so storitve 
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splošnega gospodarskega pomena, kako naj 
bodo organizirane in financirane ter katere 
posebne obveznosti se morajo upoštevati pri 
tem. Ta direktiva ni nadaljevanje Bele 
knjige Komisije o storitvah splošnega 
pomena.

Izv. en

Obrazložitev

Takšna natančnost je zelo pomembna za izognitev vsakršnemu nesporazumu o področju 
uporabe Direktive.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 8

(8) Ta direktiva je v skladu z drugimi 
trenutnimi pobudami Skupnosti na področju 
storitev, še posebno s tistimi na področju 
konkurenčnosti storitev, povezanih s 
podjetništvom, varnosti storitev ter 
izboljšave mobilnosti bolnikov in razvoja 
zdravstvenega varstva v Skupnosti. Sklada 
se tudi s trenutnimi pobudami v zvezi z 
notranjim trgom, kot je predlog Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
pospeševanju prodaje na notranjem trgu, in 
pobudami o varstvu potrošnikov, kot sta 
predlog Direktive o nepoštenih poslovnih 
dejavnostih in predlog Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o sodelovanju med 
državnimi organi, odgovornimi za 
uveljavitev zakonodaje o varstvu 
potrošnikov („Uredba o sodelovanju na 
področju varstva potrošnikov“).

(8) Ta direktiva je v skladu z drugimi 
trenutnimi pobudami Skupnosti na področju 
storitev, še posebno s tistimi na področju 
konkurenčnosti storitev, povezanih s 
podjetništvom in varnosti storitev. Sklada se 
tudi s trenutnimi pobudami v zvezi z 
notranjim trgom, npr. s predlogom Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
pospeševanju prodaje na notranjem trgu, in 
pobudami o varstvu potrošnikov, kot sta 
predlog Direktive o nepoštenih poslovnih 
dejavnostih in predlog Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o sodelovanju med 
državnimi organi, odgovornimi za 
uveljavitev zakonodaje o varstvu 
potrošnikov („Uredba o sodelovanju na 
področju varstva potrošnikov“).

Izv. en

Obrazložitev

Zdravstvene storitve se bistveno razlikujejo od drugih storitev splošnega pomena. Takšna 
horizontalna okvirna direktiva ni primeren inštrument za urejanje zdravstvenih storitev. 
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Za zagotavljanje varnosti in mobilnosti bolnikov ter ohranitev najvišjih strokovnih standardov 
na področju zdravstvenega varstva se mora v skladu s sodno prakso SOS ob prihajajočem 
pregledu mobilnosti bolnikov in ob upoštevanju direktive o poklicnih kvalifikacijah sprejeti 
ločena vertikalna zakonodaja, ki se izrecno ukvarja z opravljanjem zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 14

(14) Koncept storitev zajema veliko 
različnih, vedno spreminjajočih se 
dejavnosti, vključno s poslovnimi storitvami, 
kot so svetovanje pri upravljanju, 
certificiranje in testiranje; upravljanje 
objektov in naprav, vključno z vzdrževanjem 
pisarniških prostorov in varovanjem; 
oglaševanje; zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje; in storitve 
trgovskih zastopnikov. Ta koncept zajema 
tudi storitve za podjetja in potrošnike, kot so 
pravno ali fiskalno svetovanje; 
nepremičninske storitve, kot so 
nepremičninske agencije; gradbeništvo, 
vključno s storitvami arhitektov; prevoz; 
trgovina; organizacija trgovskih sejmov; 
najem avtomobilov; potovalne agencije; in 
varnostne službe. Prav tako zajema 
potrošniške storitve na primer na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči; 
avdiovizualne storitve; storitve za prosti čas, 
športna središča in zabaviščne parke; 
zdravstvene storitve in storitve 
zdravstvenega varstva; in pomožne storitve 
za gospodinjstva, kot je pomoč ostarelim. Te 
dejavnosti lahko vključujejo storitve, ki 
zahtevajo neposredno bližino ponudnika in 
prejemnika, ki zahtevajo potovanja 
prejemnika ali ponudnika in storitve, ki se 
jih lahko opravlja na daljavo, vključno prek 
interneta.

(14) Koncept storitev zajema veliko 
različnih, vedno spreminjajočih se 
dejavnosti, vključno s poslovnimi storitvami, 
kot so svetovanje pri upravljanju, 
certificiranje in testiranje; upravljanje 
objektov in naprav, vključno z vzdrževanjem 
pisarniških prostorov in varovanjem; 
oglaševanje; zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje; in storitve 
trgovskih zastopnikov. Ta koncept zajema 
tudi storitve za podjetja in potrošnike, kot so 
pravno ali fiskalno svetovanje; 
nepremičninske storitve, kot so 
nepremičninske agencije; gradbeništvo, 
vključno s storitvami arhitektov; prevoz; 
trgovina; organizacija trgovskih sejmov; 
najem avtomobilov; potovalne agencije; in 
varnostne službe. Prav tako zajema 
potrošniške storitve na primer na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči; 
avdiovizualne storitve; storitve za prosti čas, 
športna središča in zabaviščne parke; 
zdravstvene storitve in storitve 
zdravstvenega varstva; in pomožne storitve 
za gospodinjstva, kot je pomoč ostarelim. Te 
dejavnosti lahko vključujejo storitve, ki 
zahtevajo neposredno bližino ponudnika in 
prejemnika, ki zahtevajo potovanja 
prejemnika ali ponudnika in storitve, ki se 
jih lahko opravlja na daljavo, vključno prek 
interneta. Ta direktiva priznava, da te 
storitve niso vse enakovredne in enako 
pomembne ter da v primeru storitev, ki so 
ključne za dobro počutje in zdravje ljudi, 
njihovo okolje in izobrazbo, lahko veljajo 
drugačne prednostne naloge in drugačna 
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načela, kot štejejo za primerne za manj 
bistvene storitve.

Izv. en

Obrazložitev

Kot v primeru javnega zdravja je tudi izobraževanje zelo pomembno za vsako državo članico. 
Je njihova posebna pravica in pristojnost (načelo subsidiarnosti).

Predlog spremembe, ki ga vloži Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 14

(14) Koncept storitev zajema veliko 
različnih, vedno spreminjajočih se 
dejavnosti, vključno s poslovnimi storitvami,
kot so svetovanje pri upravljanju, 
certificiranje in testiranje; upravljanje 
objektov in naprav, vključno z vzdrževanjem 
pisarniških prostorov in varovanjem; 
oglaševanje; zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje; in storitve 
trgovskih zastopnikov. Ta koncept zajema 
tudi storitve za podjetja in potrošnike, kot so 
pravno ali fiskalno svetovanje; 
nepremičninske storitve, kot so 
nepremičninske agencije; gradbeništvo, 
vključno s storitvami arhitektov; prevoz; 
trgovina; organizacija trgovskih sejmov; 
najem avtomobilov; potovalne agencije; in 
varnostne službe. Prav tako zajema 
potrošniške storitve na primer na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči; 
avdiovizualne storitve; storitve za prosti čas, 
športna središča in zabaviščne parke;
zdravstvene storitve in storitve 
zdravstvenega varstva; in pomožne storitve 
za gospodinjstva, kot je pomoč ostarelim. Te 
dejavnosti lahko vključujejo storitve, ki 
zahtevajo neposredno bližino ponudnika in 
prejemnika, ki zahtevajo potovanja 
prejemnika ali ponudnika in storitve, ki se 
jih lahko opravlja na daljavo, vključno prek 
interneta.

(14) Koncept storitev zajema veliko 
različnih, vedno spreminjajočih se 
dejavnosti, vključno s poslovnimi storitvami, 
kot so svetovanje pri upravljanju, 
certificiranje in testiranje; upravljanje 
objektov in naprav, vključno z vzdrževanjem 
pisarniških prostorov in varovanjem; 
oglaševanje; zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje; in storitve 
trgovskih zastopnikov. Ta koncept zajema 
tudi storitve za podjetja in potrošnike, kot so 
pravno ali fiskalno svetovanje; 
nepremičninske storitve, kot so 
nepremičninske agencije; gradbeništvo, 
vključno s storitvami arhitektov; prevoz; 
trgovina; organizacija trgovskih sejmov; 
najem avtomobilov; potovalne agencije; in 
varnostne službe. Prav tako zajema 
potrošniške storitve na primer na področju 
turizma, vključno s turističnimi vodiči; 
avdiovizualne storitve; storitve za prosti čas, 
športna središča in zabaviščne parke; in 
pomožne storitve za gospodinjstva, kot je 
pomoč ostarelim. Te dejavnosti lahko 
vključujejo storitve, ki zahtevajo neposredno 
bližino ponudnika in prejemnika, ki 
zahtevajo potovanja prejemnika ali 
ponudnika, in storitve, ki se jih lahko 
opravlja na daljavo, vključno prek interneta.
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Izv. en

Obrazložitev

Zdravstvene storitve se bistveno razlikujejo od drugih storitev splošnega pomena. Ob 
spoznanju te razlike v kakovosti in dejstva, da predstavlja zdravstveni sektor 10 % 
zaposlenosti v EU in 10 % evropskega BNP, takšna horizontalna okvirna direktiva ni 
primeren inštrument za urejanje zdravstvenih storitev. 
Za zagotavljanje varnosti in mobilnosti bolnikov ter ohranitev najvišjih strokovnih standardov 
na področju zdravstvenega varstva se mora v skladu s sodno prakso SOS ob prihajajočem 
pregledu mobilnosti bolnikov in ob upoštevanju direktive o poklicnih kvalifikacijah sprejeti 
ločena vertikalna zakonodaja, ki se izrecno ukvarja z opravljanjem zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Pomembno je, da velja Direktiva tudi 
za zdravstveni sektor in da svoboda 
opravljanja storitev in svoboda 
ustanavljanja v celoti obdržita svoj pomen 
na tem področju. Zdravstveni sektor je 
izjemno pomemben za gospodarsko rast in 
evropski državljani morajo imeti predvsem 
možnost uveljavitve svojih temeljnih 
svoboščin in boljši dostop do storitev iz 
drugih držav članic ali v njih. Po drugi 
strani je zaščita javnega zdravja na podlagi 
Pogodbe EU tudi pomemben javni interes, 
ki lahko upraviči omejevanje svobode 
ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev. Pri tem je treba ustrezno upoštevati 
varstvo javnega zdravja v smislu ocene iz 
člena 15.

Izv. de

Obrazložitev

Treba je poudariti pomembnost Direktive za zdravstveni sektor in njene koristne učinke. 
Zlasti evropski državljani lahko izkoristijo izboljšano svobodo opravljanja storitev in svobodo 
ustanavljanja na tem področju. To je še posebno pomembno na področju ozkih grl v izvajanju 
zdravstvene oskrbe v državi stalnega prebivališča zadevnega državljana. Toda treba je 
poudariti, da lahko varstvo javnega zdravja upraviči omejevanje svobode opravljanja storitev 
in svobode ustanavljanja, če je to potrebno in sorazmerno.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 14 b (novo)

(14b) Uresničitev svobode ustanavljanja in 
svobode opravljanja storitev javnosti 
zagotavlja širši izbor možnosti v tako 
pomembnem sektorju, kot je zdravstveno 
varstvo, in ob tem upošteva javne interese v 
zvezi s svobodno izbiro zdravnikov. Zahteve 
po podatkih iz Direktive so izredno 
pomembne, da se državljanom omogoči 
odločitev ob poznavanju vseh bistvenih 
okoliščin. Pri mobilnosti bolnikov te 
zahteve bolnikom zagotavljajo osnovne 
podatke o ponudnikih v drugih državah 
članicah. Toda treba je tudi ukreniti vse za 
zagotovitev, da možnosti, ki so na voljo 
državljanom, ne bodo povzročile 
nesorazmernega finančnega bremena za 
sisteme socialne varnosti. Pri tem je 
pomembna razlika med nebolnišnično in 
bolnišnično nego, določena s sodno prakso 
Sodišča, saj lahko države članice v drugem 
primeru še naprej zahtevajo predhodno 
dovoljenje.

Izv. de

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da večja mobilnost in širši izbor možnosti za bolnike povečuje 
potrebo bolnikov po podatkih in da so zato zahteve po podatkih in preglednosti iz Direktive še 
posebno pomembne. Toda enako pomembno je zagotoviti, da je finančno breme pod 
nadzorom. Pri tem je pomembno oblikovati drugačno opredelitev bolnišnične nege.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Zdravstvene storitve so izvzete s 
področja uporabe te direktive, v skladu s 
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členom 152(5) Pogodbe.

Izv. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe 25, ki ga je vložila ga. Liotard, in 
členoma 14 (prva alinea a) (novo) in 15(3a) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 16

(16) Značilnost nadomestila je<odsotna v 
primeru brezplačnih dejavnosti države za 
izpolnitev socialnih, kulturnih, 
izobraževalnih in pravnih obveznosti. Te 
dejavnosti niso vključene v opredelitev iz 
člena 50 Pogodbe, zato ne spadajo v 
področje uporabe te direktive.

(16) Značilnost nadomestila je odsotna v 
primeru brezplačnih dejavnosti države 
oziroma katerih izvedbo določi država ali 
kadar finančno nadomestilo pokriva le del 
stroškov dejavnosti ali storitve za izpolnitev 
socialnih, zdravstvenih, kulturnih, 
izobraževalnih in pravnih obveznosti. Te 
dejavnosti niso vključene v opredelitev iz 
člena 50 Pogodbe, zato ne spadajo v 
področje uporabe te direktive.

Izv. fr

Obrazložitev

Nadomestilo ni dejavnik za določanje, ali je storitev gospodarska ali negospodarska. V 
nekaterih državah članicah velja, na primer na področju zdravstvenega varstva in 
upravljanja, kot vrsta uredbe (v takšnih primerih se nadomestilo pozneje povrne).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 22

(22) Ena glavnih težav pri dostopanju do 
storitvenih dejavnosti in njihovem 
opravljanju, s katerimi se soočajo predvsem 
mala in srednje velika podjetja, je 
zapletenost, dolgotrajnost in pravna 
negotovost upravnih postopkov. Zato je 

(22) Ena glavnih težav pri dostopanju do 
storitvenih dejavnosti in njihovem 
opravljanju, s katerimi se soočajo predvsem 
mala in srednje velika podjetja, je 
zapletenost, dolgotrajnost in pravna 
negotovost upravnih postopkov. Zato je 
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treba v Skupnosti in na državni ravni po 
vzoru nekaterih pobud za posodobitev in 
dobro upravno prakso določiti načela 
upravne poenostavitve, med drugim z 
uvedbo – na ravni Skupnosti – sistema enega 
kontaktnega mesta, omejitvijo obveznosti za 
vnaprejšnjo pridobitev dovoljenja, kjer je to 
nujno potrebno, in uvedbo načela tihe 
odobritve dovoljenja s strani pristojnih 
organov po preteku določenega obdobja.
Namen takšne dejavnosti posodabljanja ob 
upoštevanju zahtev po preglednosti in 
posodobitve podatkov v zvezi z 
gospodarskimi subjekti je odpraviti zamude, 
stroške in odvračilne učinke, nastale na 
primer zaradi nepotrebnih ali prezapletenih 
in obremenjujočih postopkov, podvajanja 
postopkov, odvečne birokracije pri 
predložitvi dokumentov, uporabe 
neomejenih pooblastil s strani pristojnih 
organov, nedoločenih ali izjemno dolgih 
obdobij, preden je dan odgovor, omejenega 
trajanja veljavnosti podeljenih dovoljenj in 
nesorazmernih dajatev in kazni. Takšna 
praksa ima še posebno velike odvračilne 
učinke na ponudnike, ki želijo razviti 
dejavnosti v drugih državah članicah, in 
zahteva usklajeno posodobitev znotraj 
razširjenega notranjega trga petindvajsetih 
držav članic. 

treba v Skupnosti in na državni ravni po 
vzoru nekaterih pobud za posodobitev in 
dobro upravno prakso določiti načela 
upravne poenostavitve, med drugim z 
uvedbo – na ravni Skupnosti – sistema enega 
kontaktnega mesta in omejitvijo obveznosti 
za vnaprejšnjo pridobitev dovoljenja, kjer je 
to nujno potrebno (črtano). Namen takšne 
dejavnosti posodabljanja ob upoštevanju 
zahtev po preglednosti in posodobitve 
podatkov v zvezi z gospodarskimi subjekti je 
odpraviti zamude, stroške in odvračilne 
učinke, nastale na primer zaradi nepotrebnih 
ali prezapletenih in obremenjujočih 
postopkov, podvajanja postopkov, odvečne 
birokracije pri predložitvi dokumentov, 
uporabe neomejenih pooblastil s strani 
pristojnih organov, nedoločenih ali izjemno 
dolgih obdobij, preden je dan odgovor, 
omejenega trajanja veljavnosti podeljenih 
dovoljenj in nesorazmernih dajatev in kazni. 
Takšna praksa ima še posebno velike 
odvračilne učinke na ponudnike, ki želijo 
razviti dejavnosti v drugih državah članicah, 
in zahteva usklajeno posodobitev znotraj 
razširjenega notranjega trga petindvajsetih 
držav članic. 

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 13(4 do 6).

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava 24

(24) Zaradi upravne poenostavitve ne smejo 
biti predpisani splošni formalni pogoji, kot 
je overjen prevod, razen kadar so objektivno 

(24) Zaradi upravne poenostavitve ne smejo 
biti predpisani splošni formalni pogoji, kot 
je overjen prevod, razen kadar so objektivno 
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utemeljeni s pomembnejšim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes, kot je varovanje 
delavcev. Prav tako je treba zagotoviti, da 
dovoljenje praviloma dovoljuje dostop do ali 
izvajanje storitvene dejavnosti na celotnem 
nacionalnem ozemlju, razen če je novo 
dovoljenje za vsako ustanovitev, na primer 
vsakega novega hipermarketa, objektivno 
utemeljeno s pomembnejšim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes, kot je varstvo 
urbanega okolja.

utemeljeni s pomembnejšim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes, kot je varovanje 
delavcev, javno zdravje, okolje ali 
izobraževanje. Prav tako je treba zagotoviti, 
da dovoljenje praviloma dovoljuje dostop do 
ali izvajanje storitvene dejavnosti na 
celotnem nacionalnem ozemlju, razen če je 
novo dovoljenje za vsako ustanovitev, na 
primer vsakega novega hipermarketa, 
objektivno utemeljeno s pomembnejšim 
razlogom, ki se nanaša na javni interes.

Izv. en

Obrazložitev

Kot v primeru javnega zdravja je tudi izobraževanje zelo pomembno za vsako državo članico. 
Je njena posebna pravica in pristojnost (subsidiarnost).

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 27 a (novo)

(27a) Uredbe te direktive v zvezi s sistemi 
dovoljenj zadevajo primere, v katerih je 
dostop gospodarskih subjektov do 
storitvenih dejavnosti ali njihovo izvajanje 
odvisno od odločitve pristojnega organa. Ne 
zadevajo odločitev pristojnih organov za 
ustanovitev javnega ali zasebnega organa 
za opravljanje določene storitve in 
sklepanja pogodb s strani pristojnih 
organov, ki ga določa zakon o dodeljevanju 
javnih naročil.

Izv. de

Obrazložitev

Obstaja potreba po ločevanju med dejanji javne uprave, kot je odobritev ali zavrnitev 
dovoljenj za gospodarske subjekte, in drugimi odločitvami javne uprave, kot so odločitve 
javnih organov za gradnjo nove bolnišnice. Jasno mora biti, da Direktiva ne pokriva takšnih 
odločitev. Uredbe Direktive v zvezi s postopki za izdajo dovoljenja veljajo le za zasebne 
ponudnike, kot so zasebne bolnišnice, laboratoriji itd.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 27 b (novo)

(27b) Po sodni praksi Sodišča so javno 
zdravje in cilji socialne politike 
najpomembnejši razlogi v zvezi z javnim 
interesom, ki lahko upraviči uporabo 
sistemov dovoljenj in drugih obstoječih 
omejitev v zdravstvenem in socialnem 
sektorju. Naknadni pregled zaradi posebnih 
tveganj v zvezi z zdravstvenimi storitvami 
navadno ne zadostuje, zato je sistem 
vnaprejšnje pridobitve dovoljenja 
upravičen.

Izv. de

Obrazložitev

Ker naknadni pregled verjetno ne bo zadostoval, mora biti jasno, da so sistemi dovoljenj za 
zdravstvene in socialne storitve, kadar so nediskriminacijski in pregledni, navadno 
upravičeni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 27 c (novo)

(27c) Dovoljenje mora načeloma olajšati 
dostop ponudnika storitev ali izvajanje 
storitvene dejavnosti na nacionalnem 
ozemlju. Ne sme se uporabljati nobene 
druge določbe, če geografska omejitev ni 
upravičena s pomembnim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes; upravičeno je, na 
primer, da bi zaščitili urbano okolje, 
zahtevati dovoljenje za vsako posamezno 
zgradbo znotraj kompleksa. V Direktivi ni 
zajeta delitev pristojnosti na regionalni ali 
lokalni ravni. 

Izv. de



AM\552506SL.doc 13/69 PE 350.200v02-00

SL

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je, še zlasti v interesu varstva okolja, upravičeno zahtevati ločeno 
dovoljenje za vsako posamezno zgradbo znotraj kompleksa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 27 d (novo)

(27d) Določbe te direktive o trajanju 
dovoljenj ne vplivajo na mnenje držav 
članic o posledičnem umiku dovoljenj, ki 
ne izpolnjujejo več pogojev za odobritev.

Izv. de

Obrazložitev

V zvezi s ciljem jamčenja visoke ravni varstva javnega zdravja, varnosti bolnika in visoke 
ravni varstva okolja, mora biti možno odvzeti dovoljenje, kjer pogoji za odobritev slednjega 
niso več izpolnjeni, npr., kjer bolnišnica ne izpolnjuje več pogojev za odobritev dovoljenja. 
Jasno mora biti, da Direktiva ne vpliva na to možnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 28

(28) V primerih, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dejavnost omejeno zaradi 
omejenosti naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, kakršna je lahko, na primer, 
situacija glede podelitve analognih radijskih 
frekvenc ali izkoriščanje 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 

(28) V primerih, ko je število razpoložljivih 
dovoljenj za dejavnost omejeno zaradi 
omejenosti naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, kakršna je lahko, na primer, 
situacija glede podelitve analognih radijskih 
frekvenc ali izkoriščanje 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, ki lahko 
vključuje popolnoma komercialna merila in 
nekomercialna merila, med drugim, za 
varovanje javnega zdravja, zdravja in 
varnosti na delovnem mestu, varstvo okolja 
ali za ohranjanje kulturne dediščine države 
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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 omejenost 
naravnih virov ali tehničnih zmogljivosti, so 
vsekakor predmet drugih določb te direktive, 
ki se nanašajo na sisteme dovoljenj.

članice, 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 
omejenost naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, so vsekakor predmet drugih 
določb te direktive, ki se nanašajo na sisteme 
dovoljenj.

Izv. en

Obrazložitev

Kot v primeru javnega zdravja je tudi izobraževanje zelo pomembno za vsako državo članico. 
Je njihova posebna pravica in pristojnost (subsidiarnost).

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 77
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Ta direktiva predpisuje, da se je 
dovoljenje štelo za odobreno, ko ni bilo 
odgovora na zahtevek v določenem 
časovnem obdobju. Vendar pa so glede 
nekaterih storitev lahko sprejeti različni 
dogovori, objektivno upravičeni s 
pomembnejšimi razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes, ki bi se zdel upravičen zlasti v 
zvezi z zdravstvenimi storitvami ali 
storitvami, ki povzročajo posebna okoljska 
tveganja.

Izv. de

Obrazložitev

Določbe Direktive, ki tiho odobrijo dovoljenje o izteku veljavnosti posebnega roka za oddajo 
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odgovorov, so ustrezne v primeru storitev, pri katerih ne gre za posebno tveganje za 
pomembnejše razloge v zvezi z javnim interesom. Vendar pa so upravičeni različni dogovori, 
zlasti v zvezi s storitvami v zdravstvenem sektorju in storitvami, ki povzročajo posebna 
okoljska tveganja. Jasno mora biti, da lahko interesi javnega zdravja in varstva okolja 
upravičijo različne dogovore.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 78
Uvodna izjava 32

(32) Prepoved gospodarskih testov kot 
predpogoja za odobritev dovoljenja pokriva 
gospodarske teste kot take, a ne pokriva 
zahtev, ki so objektivno upravičene s 
pomembnejšimi razlogi v zvezi z javnim 
interesom, kot je na primer varovanje 
urbanega okolja. Ta prepoved ne vpliva na 
izvajanje pooblastil organov, odgovornih za 
uporabo zakonov o konkurenci.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 32 člena 14(5), ki ga je vložila ga. Liotard.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 79
Uvodna izjava 33 a (novo)

(33a) Določbe te direktive o postopku 
medsebojnega ocenjevanja ne vplivajo na 
svobodo držav članic pri sprejemanju 
zakonov za višjo raven varovanja v zvezi z 
nekaterimi vprašanji o javnem interesu, 
zlasti s tistimi vprašanji, povezanimi s cilji 
zdravstvene in socialne politike, ki lahko 
upravičijo nekatere omejitve svobode 
ustanavljanja, zlasti kjer si prizadevajo za 
varovanje javnega zdravja ali za cilje 
socialne politike. Sodišče Evropskih 
skupnosti je na primer že priznalo, da bi za 
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izvajanje nekaterih storitev v socialnem 
sektorju lahko bilo upravičeno zahtevati 
posebno pravno obliko, kakršna je npr. 
oblika neprofitne organizacije.

Izv. de

Obrazložitev

Moralo bi biti izrecno navedeno, da lahko visoka raven varovanja javnega zdravja upraviči 
omejevanje svobode ustanavljanja, npr. s posebnimi zahtevami v zvezi s pravno obliko 
ponudnika storitev, ki ne bi bil upravičen glede drugih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 80
Uvodna izjava 37 

(37) Z namenom zagotoviti učinkovito 
izvajanje prostega pretoka storitev in tega, 
da imajo prejemniki in ponudniki lahko 
koristi od njega ter lahko opravljajo storitve 
v vsej Skupnosti ne glede na meje, je 
potrebno uveljaviti načelo, da za ponudnika 
lahko velja le zakonodaja države članice, v 
kateri ima sedež. To načelo je bistveno, da 
se ponudnikom, posebej malim in srednje 
velikim podjetjem, zagotovi, da s popolno 
pravno varnostjo izkoristijo priložnosti, ki 
jih ponuja notranji trg. S takšnim 
olajševanjem prostega pretoka storitev med 
državami članicami to načelo, skupaj z 
usklajevanjem in ukrepi medsebojne 
pomoči, omogoča tudi, da prejemniki 
pridobijo dostop do večje izbire 
visokokakovostnih storitev iz drugih držav 
članic. To načelo bi moralo biti dopolnjeno z 
mehanizmom pomoči, ki omogoča 
prejemniku zlasti, da je osveščen o zakonih 
drugih držav članic, in z usklajevanjem 
predpisov o preglednosti storitvenih 
dejavnosti. 

(37) Z namenom zagotoviti učinkovito 
izvajanje prostega pretoka storitev in tega, 
da imajo prejemniki in ponudniki lahko 
koristi od njega ter lahko opravljajo storitve 
v vsej Skupnosti ne glede na meje, je 
potrebno uveljaviti načelo, da za ponudnika 
lahko velja le zakonodaja države članice, v 
kateri ima sedež. To „načelo države izvora“ 
se je že izkazalo za koristno v Direktivi 
Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 
(„televizija brez meja“)in Direktivi 
2000/31/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. junija 2000 („Direktiva o 
elektronskem poslovanju“). Lahko se 
uporablja tudi kot ugodnost za druge 
storitve. To načelo je bistveno, da se 
ponudnikom, posebej malim in srednje 
velikim podjetjem, zagotovi, da s popolno 
pravno varnostjo izkoristijo priložnosti, ki 
jih ponuja notranji trg. S takšnim 
olajševanjem prostega pretoka storitev med 
državami članicami to načelo, skupaj z 
usklajevanjem in ukrepi medsebojne 
pomoči, omogoča tudi, da prejemniki 
pridobijo dostop do večje izbire 
visokokakovostnih storitev iz drugih držav 
članic. To načelo bi moralo biti dopolnjeno z 
mehanizmom pomoči, ki omogoča 
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prejemniku zlasti, da je osveščen o zakonih 
drugih držav članic, in z usklajevanjem 
predpisov o preglednosti storitvenih 
dejavnosti. Odstopanja od načela države 
izvora morajo biti kar najbolj omejena. 
Nekatera odstopanja pa so potrebna, zlasti 
v interesu varstva okolja.

Izv. de

Obrazložitev

Treba je bolj poudariti pomembnost načela države izvora za ponudnika storitev in 
prejemnika, prav tako se je treba sklicevati na pozitivne izkušnje, pridobljene z načelom, ki je 
bilo dotlej povezano z drugimi direktivami o svobodi opravljanja storitev. Istočasno mora biti 
jasno, da so zelo omejena odstopanja pomembna, zlasti v interesu varstva okolja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 81
Uvodna izjava 42

(42) Primerno je predpisati odstopanje od 
načela države izvora v primeru storitev, za 
katere velja splošna prepoved v državi 
članici, v katero se je ponudnik preselil, če je 
takšna prepoved objektivno utemeljena z 
razlogi, ki se nanašajo na javno politiko, 
javno varnost ali javno zdravje. Odstopanje 
bi moralo biti omejeno na splošne prepovedi 
in ne bi smelo na primer veljati za 
nacionalne programe, ki ne prepovedujejo 
dejavnosti na splošno, ampak rezervirajo 
opravljanje te dejavnosti za enega ali več 
določenih operaterjev ali prepovedujejo 
opravljanje dejavnosti brez predhodnega 
dovoljenja. Dejstvo, da država članica 
dovoljuje dejavnost, vendar jo rezervira za 
določene operaterje, pomeni, da dejavnost ni 
predmet splošne prepovedi in se ne šteje kot 
sama po sebi v nasprotju z javno politiko, 
javno varnostjo ali javnim zdravjem. Zato 
izključitev takšne dejavnosti s področja 
uporabe Direktive ne bi bila utemeljena.

(42) Primerno je predvideti odstopanje od 
načela države izvora v primeru storitev, ki so 
prepovedane v državi članici, v katero se je 
ponudnik preselil, če je takšna prepoved 
objektivno utemeljena z razlogi, ki se 
nanašajo na javno politiko, vključno z 
varovanjem človeškega dostojanstva. To 
odstopanje je treba uporabiti, kjer so 
storitve splošno prepovedane, a dovoljene v 
nekaterih okoliščinah. Odstopanje bi 
moralo biti omejeno na splošne prepovedi in 
ne bi smelo na primer veljati za nacionalne 
programe, ki ne prepovedujejo dejavnosti na 
splošno, ampak rezervirajo opravljanje te 
dejavnosti za enega ali več določenih 
operaterjev ali prepovedujejo opravljanje 
dejavnosti brez predhodnega dovoljenja. 
Dejstvo, da država članica dovoljuje 
dejavnost, vendar jo rezervira za določene 
operaterje, pomeni, da dejavnost ni predmet 
splošne prepovedi in se ne šteje kot sama po 
sebi v nasprotju z javno politiko, javno 
varnostjo ali javno zdravje. Zato splošno 
odstopanje od načela države izvora za 
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takšno dejavnost ne bi bilo utemeljeno.

Izv. de

Obrazložitev

Sedanje besedilo odstopanja št. 16 v členu 17 Direktive je preveč restriktivno. Predlagane 
spremembe se morajo odražati tudi v ustrezni uvodni izjavi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 82
Uvodna izjava 43

(43) Načelo države izvora ne bi smelo veljati 
za posebne zahteve, ki jih je določila država 
članica, v katero se je preselil ponudnik, 
utemeljitev za to pa je zapleteno povezana s 
posebnostmi kraja, kjer se opravlja storitev 
in je potrebna za ohranjanje javne politike, 
javne varnosti, javnega zdravja ali varstva 
okolja. Takšna situacija bi bila na primer v 
primeru dovoljenj za zasedbo ali uporabo 
javne avtoceste, v primeru zahtev, ki se 
nanašajo na organizacijo javnih dogodkov,
ali zahtev, ki se nanašajo na varnost na 
gradbiščih. 

(43) Načelo države izvora ne bi smelo veljati 
za posebne zahteve, ki jih je določila država 
članica, v katero se je preselil ponudnik, 
utemeljitev za to pa je zapleteno povezana s 
posebnostmi kraja, kjer se opravlja storitev 
ali s posebnimi tveganji, ki izhajajo iz 
storitev na tem kraju, in je potrebna v 
vsakem primeru za ohranjanje javne 
politike, javne varnosti, javnega zdravja ali 
varstva okolja. Takšna situacija bi bila, na 
primer, v primeru dovoljenj za zasedbo ali 
uporabo javne avtoceste, v primeru zahtev, 
ki se nanašajo na organizacijo javnih 
dogodkov ali zahtev, ki se nanašajo na 
varnost na gradbiščih. 

Izv. de

Obrazložitev

Ta uvodna izjava mora odražati spremembe, predlagane za točko 17 člena 17.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 83
Uvodna izjava 47 a (novo)

(47a) Načelo države izvora velja v 
zdravstvenem sektorju samo v omejenem 
obsegu, ker večina zdravstvenih služb 
zahteva ustanovo, kakršna je bolnišnica ali 
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zdravstvena ordinacija v državi članici, v 
kateri se opravlja storitev, in zato ni 
predmet tega načela. Določbe o načelu 
države izvora v členu 16 veljajo samo za 
ponudnike storitev iz drugih držav članic in 
ne za osebe, ki so zaposlene pri ponudniku 
storitev. Poleg tega pomembna splošna 
odstopanja od načela države izvora veljajo 
za čezmejne zdravstvene storitve, kot je 
odstopanje pri strokovnih kvalifikacijah 
ponudnikov storitev ali odstopanje v zvezi s 
tveganjem na mestu, kjer se storitve 
izvajajo, kar vključuje higienske standarde 
v bolnišnicah. Države članice morajo tudi 
zaradi pomembnosti javnega zdravja vseeno 
obdržati možnost države članice, da sprejme 
ukrepe v posameznih primerih zoper 
ponudnikov storitev iz druge države članice.

Izv. de

Obrazložitev

Čeprav ima uporaba načela države izvora v zdravstvenem sektorju omejen pomen, morajo 
države članice vseeno obdržati možnost, da sprejmejo ukrepe v posameznih primerih zoper 
ponudnike storitev iz drugih držav članic. Uporaba načela države izvora v zdravstvenem 
sektorju mora biti jasna.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 84
Uvodna izjava 51

(51) V skladu z načeli, ki jih je določilo 
Sodišče Evropskih skupnosti v zvezi s 
svobodo opravljanja storitev in ne da bi 
ogrozili finančno ravnotežje sistemov 
socialne varnosti držav članic, mora biti 
zagotovljena večja pravna varnost glede 
povračila stroškov za zdravstvene storitve za 
bolnike, ki imajo ugodnosti zaradi prostega 
pretoka storitev, ter za zdravstvene 
strokovnjake in upravljavce sistemov 
socialne varnosti.

Črtano



PE 350.200v02-00 20/69 AM\552506SL.doc

SL

Izv. en

Obrazložitev

Čeprav je sodna praksa, ki jo je razvilo Evropsko sodišče, že določila, da imajo bolniki 
pravico, da pridobijo dostop do zdravljenja v drugi državi članici pod nekaterimi pogoji (npr. 
če zdravljenje v njihovi državi stalnega prebivališča ni na razpolago v razumnem času), je, 
preden se preučijo ugotovitve pregleda mobilnosti bolnikov, še prezgodaj za sprejemanje 
zakonov o prostem pretoku zdravstvenih storitev. Takšna horizontalna okvirna direktiva ni 
primeren instrument za urejanje zdravstvenih storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno 
zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 85
Uvodna izjava 51

(51) V skladu z načeli, ki jih je določilo 
Sodišče Evropskih skupnosti v zvezi s 
svobodo opravljanja storitev in ne da bi 
ogrozili finančno ravnotežje sistemov 
socialne varnosti držav članic, mora biti 
zagotovljena večja pravna varnost glede 
povračila stroškov za zdravstvene storitve za 
bolnike, ki imajo ugodnosti zaradi prostega 
pretoka storitev, ter za zdravstvene 
strokovnjake in upravljavce sistemov 
socialne varnosti. 

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 86
Uvodna izjava 52

Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. 
junija 1971 o uporabi sistemov socialne 
varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene 
osebe in njihove družinske člane, ki se 

Črtano
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gibljejo v Skupnosti, in zlasti določbe te 
uredbe o pripadnosti sistemu socialne 
varnosti, popolnoma veljajo za zaposlene in 
samozaposlene delavce, ki ponujajo storitve 
ali sodelujejo pri ponujanju storitev.

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 87
Uvodna izjava 53

(53) Člen 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, ki 
zadeva dovoljenje za prevzem stroškov 
zdravstvene oskrbe v drugi državi članici, 
prispeva, kot je poudarilo Sodišče 
Evropskih skupnosti, k lajšanju prostega 
pretoka bolnikov in določbi o čezmejnih 
zdravstvenih storitvah. Namen te določbe je 
zagotoviti, da bodo imele zavarovane osebe, 
ki imajo dovoljenje, dostop do zdravstvene 
oskrbe v drugi državi članici pod pogoji ki 
so, glede prevzema stroškov, tako ugodni 
kot tisti, ki veljajo za zavarovane osebe v 
teh državah članicah. Zato se podeli 
zavarovanim osebam pravice, ki jih v 
nasprotnem primeru ne bi imeli, in tako 
olajša prosti pretok storitev. Po drugi strani 
te določbe ne poskušajo urejati niti na 
kakršen koli način preprečiti povračila 
stroškov zdravstvene oskrbe v drugi državi 
članici po stopnjah, ki veljajo v državi 
članici, v kateri je bolnik zdravstveno 
zavarovan, niti v odsotnosti predhodnega 
dovoljenja.

Črtano

Izv. en

Obrazložitev

Čeprav je sodna praksa, ki jo je razvilo Evropsko sodišče, že določila, da imajo bolniki 
pravico, da pridobijo dostop do zdravljenja v drugi državi članici pod nekaterimi pogoji (npr. 
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če zdravljenje v državi stalnega prebivališča ni na razpolago v razumnem času), je, preden se 
preučijo ugotovitve pregleda mobilnosti bolnikov, še prezgodaj za sprejemanje zakonov o 
prostem pretoku zdravstvenih storitev. Sledi iz predlogov sprememb uvodnih izjav 14, 53, 54, 
55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 17(18), 23. Horizontalna okvirna direktiva ni primeren 
instrument za urejanje zdravstvenih storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o 
zdravstvenih storitvah in izboljšanju mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 88
Uvodna izjava 53

(53) Člen 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, ki 
zadeva dovoljenje za prevzem stroškov 
zdravstvene oskrbe v drugi državi članici, 
prispeva, kot je poudarilo Sodišče 
Evropskih skupnosti, k lajšanju prostega 
pretoka bolnikov in določbi o čezmejnih 
zdravstvenih storitvah. Namen te določbe je 
zagotoviti, da bodo imele zavarovane osebe, 
ki imajo dovoljenje, dostop do zdravstvene 
oskrbe v drugi državi članici pod pogoji, ki 
so, glede prevzema stroškov, tako ugodni 
kot tisti, ki veljajo za zavarovane osebe v 
teh državah članicah. Zato se podeli 
zavarovanim osebam pravice, ki jih v 
nasprotnem primeru ne bi imeli, in tako 
olajša prosti pretok storitev. Po drugi strani 
te določbe ne poskušajo urejati niti na 
kakršenkoli način preprečiti povračila 
stroškov zdravstvene oskrbe v drugi državi 
članici po stopnjah, ki veljajo v državi 
članici, v kateri je bolnik zdravstveno 
zavarovan, niti v odsotnosti predhodnega 
dovoljenja.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.



AM\552506SL.doc 23/69 PE 350.200v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 89
Uvodna izjava 53

(53) Člen 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, ki 
zadeva dovoljenje za prevzem stroškov 
zdravstvene oskrbe v drugi državi članici, 
prispeva, kot je poudarilo Sodišče Evropskih 
skupnosti, k lajšanju prostega pretoka 
bolnikov in določbi o čezmejnih 
zdravstvenih storitvah. Namen te določbe je 
zagotoviti, da bodo imele zavarovane osebe, 
ki imajo dovoljenje, dostop do zdravstvene 
oskrbe v drugi državi članici pod pogoji, ki 
so, glede prevzema stroškov, tako ugodni 
kot tisti, ki veljajo za zavarovane osebe v teh 
državah članicah. Zato se podeli 
zavarovanim osebam pravice, ki jih v 
nasprotnem primeru ne bi imeli, in tako 
olajša prosti pretok storitev. Po drugi strani 
te določbe ne poskušajo urejati niti na 
kakršenkoli način preprečiti povračila 
stroškov zdravstvene oskrbe v drugi državi 
članici po stopnjah, ki veljajo v državi 
članici, v kateri je bolnik zdravstveno 
zavarovan, niti v odsotnosti predhodnega 
dovoljenja.

(53) Člen 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, ki 
zadeva dovoljenje za prevzem stroškov 
zdravstvene oskrbe v drugi državi članici, 
prispeva, kot je poudarilo Sodišče Evropskih 
skupnosti, k lajšanju prostega pretoka 
bolnikov in določbi o čezmejnih 
zdravstvenih storitvah. Ta določba se 
uporablja v celoti tudi za bolnišnično 
zdravljenje, v zvezi s katerim je sodna 
praksa Sodišča Evropskih skupnosti 
določila, da lahko država članica še naprej 
zahteva predhodno dovoljenje za prevzem 
stroškov v drugih državah članicah. Ta 
določba velja tudi za nebolnišnično 
zdravljenje, pri katerem bolniki zahtevajo 
dovoljenje, da koristijo ugodnosti iz 
posebnih ureditev v skladu z Uredbo 
1408/71. Namen člena 22 Uredbe (EGS) 
1408/71 je zagotoviti, da bodo imele 
zavarovane osebe, ki imajo dovoljenje, 
dostop do zdravstvene oskrbe v drugi državi 
članici pod pogoji, ki so, glede prevzema 
stroškov, tako ugodni kot tisti, ki veljajo za 
zavarovane osebe v teh državah članicah. 
Zato se podeli zavarovanim osebam pravice, 
ki jih v nasprotnem primeru ne bi imeli, in 
tako olajša prosti pretok storitev. Po drugi 
strani te določbe ne poskušajo urejati niti na 
kakršen koli način preprečiti povračila 
stroškov zdravstvene oskrbe v drugi državi 
članici po stopnjah, ki veljajo v državi 
članici, v kateri je bolnik zdravstveno 
zavarovan, niti v odsotnosti predhodnega 
dovoljenja.

Izv. de

Obrazložitev

Zveza med členom 22 Uredbe 1408/71 in členom 23 predloga mora biti razjasnjena v uvodni 
izjavi.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 90
Uvodna izjava 54

(54) Glede na sodno prakso, ki jo je razvilo 
Sodišče o prostem pretoku storitev, je treba 
odpraviti zahteve po predhodni odobritvi 
povračila stroškov s strani sistema socialne 
varnosti države članice za nebolnišnične 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
države članice morajo v skladu s tem 
spremeniti svojo zakonodajo. Če povračilo 
stroškov take oskrbe ostaja znotraj mej 
pokritja, ki ga zagotavlja sistem 
zdravstvenega zavarovanja v državi članici, 
v kateri ima bolnik zdravstveno 
zavarovanje, odprava zahteve po 
predhodnem dovoljenju najverjetneje ne bo 
povzročila resnih motenj finančnega 
ravnovesja sistemov socialne varnosti. Kot 
je Sodišče dosledno menilo, se pogoji, pod 
katerimi države članice odobrijo 
nebolnišnično oskrbo na svojem ozemlju, 
uporabljajo v primeru nege, opravljene v 
državi članici, v kateri bolnik nima 
zdravstvenega zavarovanja, če so ti pogoji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti. Razen tega 
morajo biti sistemi dovoljenj za prevzem 
stroškov oskrbe v drugi državi članici v 
zvezi s pogoji odobritve dovoljenj in 
podobnimi postopki v skladu s to direktivo.

Črtano

Izv. en

Obrazložitev

Čeprav je sodna praksa, ki jo je razvilo Evropsko sodišče, bolnikom že priznala pravico 
dostopa do zdravljenja v drugi državi članici pod nekaterimi pogoji (npr. če v državi stalnega 
prebivališča ni na razpolago v razumnem času), je, preden se preučijo ugotovitve pregleda 
mobilnosti bolnikov, še prezgodaj, da bi sprejeli zakone o prostem pretoku zdravstvenih 
storitev. Sledi iz predlogov sprememb uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 
4(10), 17(18), 23. Horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje 
zdravstvenih storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah 
in izboljšanju mobilnosti bolnikov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 91
Uvodna izjava 54

(54) Glede na sodno prakso, ki jo je razvilo 
Sodišče o prostem pretoku storitev, je treba 
odpraviti zahteve po predhodni odobritvi 
povračila stroškov s strani sistema socialne 
varnosti države članice za nebolnišnične 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
države članice pa morajo v skladu s tem 
spremeniti svojo zakonodajo. Če povračilo 
stroškov take oskrbe ostaja znotraj mej 
pokritja, ki ga zagotavlja sistem 
zdravstvenega zavarovanja v državi članici, 
v kateri ima bolnik zdravstveno 
zavarovanje, odprava zahteve po 
predhodnem dovoljenju najverjetneje ne bo 
povzročila resnih motenj finančnega 
ravnovesja sistemov socialne varnosti. Kot 
je Sodišče dosledno menilo, se pogoji, pod 
katerimi države članice odobrijo 
nebolnišnično oskrbo na svojem ozemlju, 
uporabljajo v primeru nege, opravljene v 
državi članici, v kateri bolnik nima 
zdravstvenega zavarovanja, če so ti pogoji v 
skladu z zakonodajo Skupnosti. Razen tega 
morajo biti sistemi dovoljenj za prevzem 
stroškov oskrbe v drugi državi članici v 
zvezi s pogoji odobritve dovoljenj in 
podobnimi postopki v skladu s to direktivo.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 92
Uvodna izjava 55
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(55) Kot je Sodišče dosledno menilo v zvezi 
s prostim pretokom storitev, se zdi sistem 
predhodnih dovoljenj za povračilo stroškov 
bolnišnične oskrbe v drugi državi članici 
upravičen zaradi potrebe po načrtovanju 
številnih bolnišničnih infrastruktur, 
njihove geografske razporeditve, načina 
njihove organizacije, opreme, ki jo imajo, 
in celo narave zdravstvenih storitev, ki jih 
lahko nudijo. Cilji takega načrtovanja so 
znotraj vsake države članice zagotoviti 
zadosten trajni dostop do uravnovešene 
kakovosti bolnišnične oskrbe, učinkovito 
upravljanje stroškov in, kolikor je le 
mogoče, preprečevanje izgub finančnih, 
tehničnih ali človeških virov. Pojem 
bolnišnične oskrbe mora biti v skladu s 
sodno prakso Sodišča objektivno 
opredeljen, sistem predhodnih dovoljenj pa 
sorazmeren z zastavljenim ciljem splošnega 
interesa.

Črtano

Izv. en

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 93
Uvodna izjava 55

(55) Kot je Sodišče dosledno menilo v zvezi 
s prostim pretokom storitev, se zdi sistem 
predhodnih dovoljenj za povračilo stroškov 
bolnišnične oskrbe v drugi državi članici 
upravičen zaradi potrebe po načrtovanju 
številnih bolnišničnih infrastrukturah, 
njihove geografske razporeditvi, načina 
njihove organizacije, opreme, ki jo imajo, 
in celo narave zdravstvenih storitev, ki jih 

Črtano
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lahko nudijo. Cilji takega načrtovanja so 
znotraj vsake države članice zagotoviti 
zadosten trajni dostop do uravnovešene 
kakovosti bolnišnične oskrbe, učinkovito 
upravljanje stroškov in, kolikor se le da, 
preprečevanje izgub finančnih, tehničnih 
ali človeških virov. Pojem bolnišnične 
oskrbe mora biti v skladu s sodno prakso 
Sodišča objektivno opredeljen, sistem 
predhodnih dovoljenj pa sorazmeren z 
zastavljenim ciljem splošnega interesa. 

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 94
Uvodna izjava 56

(56) Člen 22 Uredbe Sveta (EGS) št. 
1408/71 določa okoliščine, v katerih 
pristojna nacionalna ustanova ne sme 
zavrniti dovoljenja, ki se zahteva na podlagi 
te določbe. Države članice ne smejo zavrniti 
dovoljenja v primerih, v katerih zadevno 
bolnišnična oskrba, opravljena na 
njihovem ozemlju, zajema sistem socialne 
varnosti, in v katerih zdravljenja, ki je 
enako ali enako učinkovito, na njihovem 
ozemlju ni mogoče nuditi pravočasno pod 
pogoji, ki jih določa njihov sistem socialne 
varnosti. Sodišče je dosledno menilo, da je 
treba pogoj v zvezi s sprejemljivo zamudo 
obravnavati skupaj z vsemi okoliščinami 
posameznega primera ob upoštevanju ne le 
zdravstvenega stanja bolnika v času, ko se 
zahteva dovoljenje, temveč tudi njegovo 
zdravstveno anamnezo in verjeten razvoj 
njegove bolezni.

Črtano

Izv. en
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Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 95
Uvodna izjava 56

(56) Člen 22 Uredbe Sveta (EGS) št. 
1408/71 določa okoliščine, v katerih 
pristojna nacionalna ustanova ne sme 
zavrniti dovoljenja, ki se zahteva na podlagi 
te določbe. Države članice ne smejo zavrniti 
dovoljenja v primerih, v katerih zadevno 
bolnišnična oskrba, opravljena na 
njihovem ozemlju, zajema sistem socialne 
varnosti, in v katerih zdravljenja, ki je 
enako ali enako učinkovito, na njihovem 
ozemlju ni mogoče nuditi pravočasno pod 
pogoji, ki jih določa njihov sistem socialne 
varnosti. Sodišče je dosledno menilo, da je 
treba pogoj v zvezi s sprejemljivo zamudo 
obravnavati skupaj z vsemi okoliščinami 
posameznega primera ob upoštevanju ne le 
zdravstvenega stanja bolnika v času, ko se 
zahteva dovoljenje, temveč tudi njegovo 
zdravstveno anamnezo in verjeten razvoj 
njegove bolezni. 

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 96
Uvodna izjava 57

(57) Stroški, ki jih prevzamejo nase sistemi 
socialne varnosti držav članic v povezavi z 
zdravstvenimi storitvami, opravljenimi v 
drugi državi članici, ne smejo biti nižji od 
tistih, ki jih zagotavljajo njihovi lastni 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene na njihovem ozemlju. 
Kot Sodišče dosledno poudarja v zvezi s 
prostim pretokom storitev, povračilo 
stroškov nebolnišnične oskrbe storitev brez 
predhodnega dovoljenja po stopnjah države 
članice, kjer je pacient vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, nima večjega 
učinka na financiranje njenega sistema 
socialne varnosti. Če je dovoljenje 
odobreno na podlagi člena 22 Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, se stroške prevzame nase 
glede na stopnje, ki veljajo v državi članici, 
kjer so opravljene zdravstvene storitve. Če 
pa je stopnja pokritja stroškov nižja od tiste, 
do katere bi bil bolnik upravičen, če bi 
prejel enako oskrbo v državi, kjer je 
vključen v sistem zdravstvenega 
zavarovanja, mora slednja prevzeti nase 
razliko do stopnje, ki bi prišla v poštev.

Črtano

Izv. en

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 97
Uvodna izjava 57
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(57) Stroški, ki jih prevzamejo nase sistemi 
socialne varnosti držav članic v povezavi z 
zdravstvenimi storitvami, opravljenimi v 
drugi državi članici, ne smejo biti nižji od 
tistih, ki jih zagotavljajo njihovi lastni 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene na njihovem ozemlju. 
Kot Sodišče dosledno poudarja v zvezi s 
prostim pretokom storitev, povračilo 
stroškov nebolnišnične oskrbe storitev brez 
predhodnega dovoljenja po stopnjah države 
članice, kjer je pacient vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, nima večjega 
učinka na financiranje njenega sistema 
socialne varnosti. Če je dovoljenje 
odobreno na podlagi člena 22 Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, se stroške prevzame nase 
glede na stopnje, ki veljajo v državi članici, 
kjer so opravljene zdravstvene storitve. Če 
pa je stopnja pokritja stroškov nižja od tiste, 
do katere bi bil bolnik upravičen, če bi 
prejel enako oskrbo v državi, kjer je 
vključen v sistem zdravstvenega 
zavarovanja, mora slednja prevzeti nase 
razliko do stopnje, ki bi prišla v poštev. 

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe, ki črta člen 23.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 98
Uvodna izjava 57 a (novo)

(57a) V skladu s sodno prakso Sodišča je 
razlika med bolnišnično oskrbo in 
nebolnišničnim zdravljenjem v dejstvu, da 
se zdravstvene storitve v bolnišnici izvajajo 
znotraj infrastrukture, ki kaže posebne 
lastnosti, in v katerem so število bolnišnic, 
njihova geografska razporeditev, narava in 
način organizacije in oprema ter tudi 
narava zdravstvenih storitev, ki jih lahko 
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nudijo, vidiki, ki zahtevajo načrtovanje. 
Tako potrebno načrtovanje ne le zagotavlja 
zadosten, trajen dostop do uravnovešenega 
visokokakovostnega bolnišničnega 
zdravljenja, temveč tudi nadzorovanje 
stroškov in preprečevanje negospodarnega 
pristopa k finančnim, tehničnim in 
človeškim virom. Zdravstvena oskrba se 
obravnava kot bolnišnična oskrba v smislu 
sodne prakse Sodišča ne le, če zahteva 
hospitalizacijo, temveč tudi, če zahteva 
infrastrukturo bolnišnice, vključno z 
infrastrukturo urgence in intenzivne nege 
za zdravljenje bolnikov, ki so še posebej 
ogroženi, ali pa zdravljenje zahteva visoko 
strokovno in stroškovno intenzivno 
medicinsko opremo, npr. računalniško 
tomografijo, ki se običajno opravlja v 
bolnišnicah.

Izv. de

Obrazložitev

Besedilo predlagane opredelitve bolnišnične oskrbe je treba spremeniti, ta uvodna izjava pa 
mora pojasniti predloge sprememb v besedilu Direktive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 99
Uvodna izjava 67

(67) Treba je zagotoviti, da države članice v 
sodelovanju s Komisijo spodbujajo 
zainteresirane strani, da sestavijo kodeks 
ravnanja na ravni Skupnosti, namenjen 
predvsem spodbujanju kakovosti storitev in 
upoštevanju posebne narave posameznega 
poklica. Ti kodeksi ravnanja morajo biti v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, zlasti s 
konkurenčnim pravom.

Črtano

Izv. fr
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 39.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 100
Uvodna izjava 68

(68) Ta direktiva ne posega v nobeno 
zakonodajno ali drugo pobudo s področja
varstva potrošnikov.

(68) Ta direktiva ne posega v nobeno 
zakonodajno ali drugo pobudo s področij
varstva potrošnikov in mobilnosti bolnikov. 

Izv. en

Obrazložitev

Izboljšanje mobilnosti bolnikov je prednostna naloga. Zato je treba za spodbujanje in 
izboljšanje prostega pretoka bolnikov v EU sprejeti posebno zakonodajo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 101
Uvodna izjava 72

(72) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti v Listini o 
temeljnih pravicah Evropske unije, še 
posebej v členih 8, 15, 21 in 47.

(72) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti v Listini o 
temeljnih pravicah Evropske unije, še 
posebej v členih 8, 15, 21, od 34 do 38 in 47.

Izv. fr

Obrazložitev

Ti členi Listine o temeljnih pravicah so pomembni za določbe o državljanskih pravicah iz 
navedbe 72 predloga direktive. Poleg tega se je treba sklicevati na druge pravice, še posebno 
na socialnem in gospodarskem področju, v zvezi s socialno varnostjo in socialno pomočjo, 
zdravstvenim varstvom, dostopom do storitev splošnega gospodarskega pomena, varstvom 
okolja in varstvom potrošnikov. Vsi navedeni členi določajo cilje doseganja višjih standardov 
zaščite in izboljšanja kakovosti, kadar pa je to mogoče, večina zahteva spoštovanje 
zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje ali prakse.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 102
Člen 1



AM\552506SL.doc 33/69 PE 350.200v02-00

SL

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. Od držav članic ne zahteva 
liberalizacije storitev javnega interesa, 
privatizacije javnih ustanov, ki nudijo take 
storitve, ali odprave obstoječih monopolov.

Izv. de

Obrazložitev

Jasno mora biti, da direktiva držav članic ne sili k liberalizaciji storitev javnega interesa ali 
privatizaciji javnih ustanov, ki ponujajo take storitve, in od njih ne zahteva odprave 
obstoječih monopolov, vključno z loterijami. Monopoli zmanjšujejo potrebo po hazardiranju 
po eni strani in prinašajo znatne dohodke za skupno dobro po drugi. Pojasnilo mora biti v 
besedilu direktive. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 103
Člen 2, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) zdravstvene storitve in storitve 
zdravstvenega varstva;

Izv. en

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 104
Člen 2, odstavek 2, točka (ca) (novo)

(ca) storitve distribucije vode

Izv. fr
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Obrazložitev

Ta direktiva ne sme ogrožati načela, da mora upravljanje storitev distribucije vode ostati v 
javnem sektorju. Zlasti členom od 9 do 15 v zvezi s postopki odobritve je treba priložiti 
posebne ukrepe za storitve splošnega interesa, ki jih opravljajo javne ustanove.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 105
Člen 3, odstavek 2

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

Ta direktiva se uporablja, razen če drugi 
inštrumenti Skupnosti v zvezi s storitvami, 
ki jih urejajo te določbe, predvidevajo
drugače.

Izv. de

Obrazložitev

Določbe storitvene direktive se ne uporabljajo, če obstajajo zahteve iz inštrumentov Skupnosti 
v zvezi z vzpostavitvijo in določbami okoljskih storitev (npr. uredba EMAS, okvirna direktiva 
o odpadkih). Obstoječi (kakovostni) standardi za opravljanje dejavnosti v direktivi ne smejo 
biti zajeti. Člen 3(2) mora zato izrecno veljati za uporabo drugih predpisov Skupnosti v zvezi 
s svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 106
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

Izv. en

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
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17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 107
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

Izv. de

Obrazložitev

Opredelitev bolnišnične oskrbe je treba prestaviti v člen 23, da bo jasno, da to ni stvar 
splošne opredelitve, po kateri je treba zdravljenje pustiti bolnišnicam, temveč opredelitve, ki 
razmejuje področje uporabe člena 23. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 108
Člen 4, točka 13 a (novo)

(13a)„pripadnik zakonsko urejenega 
zdravstvenega poklica“: pripadnik 
zakonsko urejenega poklica, ki izvaja 
dejavnost, ki je sestavljena iz opravljanja 
storitev za diagnosticiranje ali zdravljenje 
bolezni, npr. medicinske, paramedicinske 
in farmacevtske storitve; 

Izv. fr

Obrazložitev

Opredelitev zdravstvenih strokovnjakov je potrebna za razmejitev izključitve zdravstvenih 
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storitev, ki jih v člen (2)(cb) (novo) uvaja predlog spremembe 25 (ki ga je vložila ga. Liotard).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 109
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 določbe 
Evropskega parlamenta in Sveta ali 
Direktive ../../ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Izv. fr

Obrazložitev

Ker se lahko v teku sprejemanja uporabljajo druge določbe teh dveh direktiv, je priporočljivo 
zagotoviti, če je potrebno, sklice na njiju in ne na posamezne določbe. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 110
Člen 7, odstavek 1, točka (aa) (novo)

(aa) okoljske direktive, ki se uporabljajo za 
storitve in delovno pravo in pogoje za 
zaposlitev, ki se v najmanjši meri 
uporabljajo za zadevno storitev, veljavne 
določbe v zvezi z varstvom potrošnikov ter 
zdravstveni in varnostni predpisi;

Izv. nl

Obrazložitev

Za ponudnike storitev, ki so v tujini, je zelo težko ugotoviti, kateri predpisi se uporabljajo v 
državi, kjer se opravlja storitev. Podatki o okoljskih predpisih, pogojih za zaposlovanje itd. 
morajo biti zato prav tako na razpolago na enem kontaktnem mestu.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 111
Člen 13, odstavek 4

4. Če ne prejmejo odgovora v roku, 
določenem v skladu z odstavkom 3, velja 
dovoljenje za odobreno. Različni dogovori 
se lahko kljub temu zagotovijo ob 
upoštevanju nekaterih posebnih 
dejavnosti, kjer to objektivno 
upravičujejo najpomembnejši razlogi v 
zvezi z javnim interesom.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

Odobritev ne more biti samodejna, če rok, določen v potrdilu o prejemu odgovora, ni bil 
upoštevan. Organom je treba omogočiti najboljše možne pogoje za ustrezno obravnavanje 
prošenj, ob tem pa se morajo zavedati, da so dolžni čim prej sprejeti odločitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 112
Člen 13, odstavek 5, točka (c)

c) izjava, da če v določenem roku ne 
prejmejo odgovora, velja dovoljenje za 
odobreno.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 13(4).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 113
Člen 14, odstavek 1 a (novo)

1a. Ta člen ne zajema socialnih storitev 
splošnega interesa, za katere veljajo 
obveznosti javnih storitev, ki jih je določila 
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odgovorna država članica ali Skupnost. 
Odprt seznam takih storitev vključuje 
zdravstvene storitve in storitve pomoči na 
domu, ki so na razpolago le osebam, ki 
zaradi starosti ali nezmožnosti ali otrok ne 
morejo živeti povsem samostojno. 

Izv. fr

Obrazložitev

Zdravstvene storitve so za države članice najpomembnejši način organiziranja in 
zagotavljanja zdravstvenega varstva za njihove državljane znotraj različnih sistemov, ki se v 
veliki meri financirajo iz javnih skladov. Člen 152(5) Pogodbe ES, ki je v novi ustavni 
pogodbi nespremenjena, navaja, da sta organizacija in zagotavljanje zdravstvenih storitev in 
zdravstvene oskrbe v pristojnosti držav članic. Iz tega sledi, da področje uporabe sedanjega 
predloga ne sme vključevati takih storitev, če so v celoti ali deloma financirane iz javnih 
skladov in so v skladu z nacionalno zakonodajo predmet posebnih obveznosti javnih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 114
Člen 14, odstavek 8

8) obveznost vpisa za določeno obdobje v 
registre na njihovem ozemlju ali izvajanja 
dejavnosti za določeno obdobje na 
njihovem ozemlju. 

Črtano

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 115
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice preverijo, ali je v okviru 
njihovega pravnega sistema katera od 
zahtev, naštetih v odstavku 2, vsiljena, in 
zagotovijo, da so takšne zahteve v skladu s 
pogoji, določenimi v odstavku 3. Države 
članice sprejmejo zakone in druge predpise 
tako, da so v skladu s temi pogoji.

1. Države članice preverijo, ali je v okviru 
njihovega pravnega sistema katera od 
zahtev, naštetih v odstavku 2, vsiljena, in 
navedejo, ali so katere od teh zahtev v 
skladu s pogoji, določenimi v odstavku 3.
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Izv. fr

Obrazložitev

Nekatere zahteve v zvezi z liberalizacijo storitev pozivajo k postopnemu pristopu. Nacionalnih 
predpisov, po potrebi pod pogoji iz odstavka 3, ne smemo sprejeti prenagljeno ali v škodo 
cilja usklajevanja zadevne zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 116
Člen 15, odstavek 3, uvodni del

3. Države članice preverijo, ali zahteve, 
navedene v odstavku 2, izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

3. Države članice navedejo, ali zahteve, 
navedene v odstavku 2, izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

Izv. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 15(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 117
Člen 15, odstavek 3 a (novo)

3a. Ta člen ne zajema socialnih storitev 
splošnega interesa, za katere veljajo 
obveznosti javnih storitev, ki jih je določila 
odgovorna država članica ali Skupnost. 
Odprt seznam takih storitev vključuje 
zdravstvene storitve in storitve pomoči na 
domu, ki so na razpolago le osebam, ki 
zaradi starosti ali nezmožnosti ali otrok ne 
morejo živeti povsem samostojno. 

Izv. fr

Obrazložitev

Zdravstvene storitve so za države članice najpomembnejši način organiziranja in 
zagotavljanja zdravstvenega varstva za njihove državljane znotraj različnih sistemov, ki se v 
veliki meri financirajo iz javnih skladov. Člen 152(5) Pogodbe ES, ki je v novi ustavni 
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pogodbi nespremenjena, navaja, da sta organizacija in zagotavljanje zdravstvenih storitev in 
zdravstvene oskrbe v pristojnosti držav članic. Iz tega sledi, da področje uporabe sedanjega 
predloga ne sme vključevati takih storitev, če so v celoti ali deloma financirane iz javnih 
skladov in so v skladu z nacionalno zakonodajo predmet posebnih obveznosti javnih storitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 118
Člen 15, odstavek 3 b (novo)

3b. Zbrani podatki, za katere veljajo 
določbe iz odstavkov 1 do 3, bi morali 
omogočiti izboljšanje pogojev za dostop in 
kakovost storitev. Države članice v 
sodelovanju s Komisijo in Evropskim 
parlamentom spodbujajo sprejem 
nacionalnih ukrepov ali pravil, katerih cilj 
je izboljšanje kakovosti storitev in dostopa 
znotraj njihovega ozemlja.

Izv. fr

Obrazložitev

Ref. sprememba k členu 15(1).
Ocenjevanje ne bi smelo povzročiti celotne ali delne odprave zadevnih meril, saj je njihova 
glavna naloga zagotoviti javni interes. Podatki bi morali omogočiti uskladitev pogojev držav 
članic in predvsem dosego cilja nadaljnje izboljšave storitev glede dostopa in kvalitete, da bi 
sodržavljanom zagotovili življenjske pogoje, ki so vredni naših družb in evropskega 
socialnega modela.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 119
Člen 15, odstavki 4, 5 in 6

4. V medsebojnem poročilu o oceni, ki je 
predviden v členu 41, navedejo države 
članice naslednje:

(a) zahteve, ki jih nameravajo 
ohraniti, in razloge za 
mnenje, da so te zahteve v 
skladu s pogoji, določenimi v 
odstavku 3;

Črtano
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(b) zahteve, ki so bile 
odpravljene ali so bile 
omiljene.

5. Od dneva začetka veljavnosti te direktive
države članice ne sprejmejo nobenih novih 
zahtev, kakršne so naštete v odstavku 2, 
razen če zahteva izpolnjuje pogoje, 
določene v odstavku 3, in je potrebna zaradi 
novih okoliščin. 
6. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnih koli novih zakonih in drugih 
predpisih, ki določajo zahteve iz odstavka 
5, skupaj z razlogi za te zahteve. Komisija 
sporoči zadevne določbe drugim državam 
članicam. Takšno obvestilo državam 
članicam ne prepreči sprejetje zadevnih 
določb. 
V treh mesecih od dneva obvestila 
Komisija preuči združljivost kakršnih 
koli novih zahtev s pravom Skupnosti in 
po potrebi sprejme sklep, ki od zadevne 
države članice zahteva, naj jih ne sprejme 
ali naj jih odpravi. 

Izv. fr

Obrazložitev

Na podlagi določb iz teh odstavkov bi Komisija posegla v organizacijo storitev javnega 
zdravstva v državah članicah. To bi bilo jasno nasprotovanje Pogodbi ES, zlasti člen 152(5), 
ki navaja, da sta organizacija in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe v 
pristojnosti držav članic. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 120
Člen 16
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Načelo države izvora
(1) Države članice zagotavljajo, da so 

ponudniki storitev zavezani samo 
nacionalnim določbam države 
članice izvora, ki so del 
koordiniranega področja.

(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. 

Črtano

(3) Država članica izvora je 
odgovorna za nadzor ponudnika in 
storitev, ki jih opravlja, vključno s 
storitvami, ki jih opravlja v drugi 
državi članici. 

(4) Države članice zaradi razlogov v 
zvezi s koordiniranim področjem 
ne smejo omejiti svobode izvajanja 
storitev v primeru, ko ponudnik 
opravlja storitve v drugi državi 
članici, zlasti z nalaganjem katerih 
koli naslednjih zahtev:

(a) obveznost ponudnika, da 
izvaja storitve na njihovem 
ozemlju;

(b) obveznost ponudnika, da 
mora podati izjavo njihovim 
pristojnim organom, jih 
uradno obvestiti ali pridobiti 
pri njih dovoljenje, vključno 
z vpisom v register ali 
registracijo pri strokovnem 
telesu ali združenju na 
njihovem ozemlju;

(c) obveznost ponudnika, da ima 
na njihovem ozemlju naslov 
ali predstavnika ali da ima 
naslov storitev na naslovu 
osebe, pooblaščene na tem 
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ozemlju; 
(d) prepoved ponudniku, da na 

njihovem ozemlju ustanovi 
neko infrastrukturo, 
vključno s pisarno in 
prostori, ki jih ponudnik 
potrebuje za opravljanje 
zadevnih storitev;

(e) obveznost ponudnika, da 
mora ravnati v skladu z 
zahtevami, ki se nanašajo na 
opravljanje storitvenih 
dejavnosti, veljavnih na 
njihovem ozemlju;

(f) uporaba posebnih 
pogodbenih dogovorov med 
ponudnikom in 
prejemnikom, ki 
samozaposlenim 
preprečujejo ali 
prepovedujejo izvajanje 
storitev;

(g) obveznost ponudnika, da 
mora imeti identifikacijski 
dokument, ki so ga izdali 
njihovi pristojni organi in je 
značilen za opravljanje 
storitvenih dejavnosti;

(h) zahteve, ki vplivajo na 
uporabo opreme, ki je 
bistveni del opravljane 
storitve;

(i) omejevanje svobode izvajanja 
storitev, navedenih v členu 
20, prvem pododstavku člena 
23(1) ali člena 25(1).

Izv. fr
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Obrazložitev

Načelo države izvora iz tega člena se nanaša na pravno spodbujanje premestitve v države, ki 
imajo najmanj zahtevne davčne, socialne in okoljske standarde, zato da bi vzpostavili „družbe 
po sistemu poštnega nabiralnika“, ki bi lahko s sedeža podjetja razširile domet po vsej EU 
pod pogoji, ki bi premagali vso konkurenco. Rezultati bi bili izjemen pritisk na tiste države, 
pri katerih socialni, davčni in okoljski standardi bolj varujejo splošen interes. Treba bi bilo 
črtati celoten člen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 121
Člen 16, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice prejemnice kljub vsemu 
ostanejo pristojne za nadziranje storitev, da 
bi zagotovile skladnost z okoljskimi 
predpisi, varnostnimi predpisi, 
zdravstvenimi predpisi, pogoji za zaposlitev, 
zaščito potrošnikov in drugimi določbami, 
za katere v skladu s členom 17 ne velja 
načelo države izvora.

Izv. nl

Obrazložitev

V praksi je skoraj nemogoče iz države izvora nadzirati storitve, ki se opravljajo v drugih 
državah. To še posebej drži v primerih, ko načelo države izvora ne velja. Direktiva mora biti 
tudi praktična.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 122
Člen 16, odstavek 3, uvodni del

(3) Države članice zaradi razlogov v zvezi s 
koordiniranim področjem ne smejo omejiti 
svobode izvajanja storitev v primeru, ko 
ponudnik opravlja storitve v drugi državi 
članici, zlasti z nalaganjem katerih koli 
naslednjih zahtev:

(3) Ob upoštevanju pogojev, določenih v 
členu 9 (1), države članice zaradi razlogov v 
zvezi s koordiniranim področjem ne smejo 
omejiti svobode izvajanja storitev v primeru,
ko ponudnik opravlja storitve v drugi državi 
članici, zlasti z nalaganjem katerih koli 
naslednjih zahtev:
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Izv. en

Obrazložitev

V prvem delu te direktive v zvezi s svobodo ustanavljanja in v drugem delu v zvezi s prostim 
pretokom storitev je treba upoštevati enake pogoje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 123
Člen 16, odstavek 3, točka (c)

(c) obveznost ponudnika, da ima na 
njihovem ozemlju naslov ali predstavnika 
ali da ima naslov storitev na naslovu osebe, 
pooblaščene na tem ozemlju;

Črtano

Izv. sv

Obrazložitev

Pristojnost za spremljanje skladnosti z okoljem in delovnimi zakoni bi morale imeti države 
članice. Prepoved zahteve, da ima ponudnik storitev naslov ali predstavnika na ozemlju 
države, bi državam članicam preprečila izvajanje njihove nadzorne funkcije. V nekaterih 
državah članicah se delovni pogoji, vključno s vprašanji v zvezi z delovnim okoljem, v veliki 
meri določijo s kolektivno pogodbo med sindikati in delodajalci. Če pride do takšnih 
pogajanj, mora biti v državi prisoten predstavnik. Če se odpravi obveznost imeti predstavnika 
v državi članici, nastane tveganje ogrožanja zaščite javnega zdravja in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 124
Člen 16, odstavek 3, točka (d)

(d) prepoved ponudniku, da na svojem 
ozemlju ustanovi neko infrastrukturo, 
vključno s pisarno in prostori, ki jih 
ponudnik potrebuje za opravljanje zadevnih 
storitev;

Črtano

Izv. sv

Obrazložitev

Pristojnost za spremljanje skladnosti z okoljem in delovnimi zakoni bi morale imeti države 
članice. Prepoved zahteve, da ima ponudnik storitev neko infrastrukturo na ozemlju države, bi 
državam članicam preprečila izvajanje njihove nadzorne funkcije. V nekaterih državah 
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članicah se delovni pogoji, vključno s vprašanji v zvezi z delovnim okoljem, v veliki meri 
določijo s kolektivno pogodbo med sindikati in delodajalci. Takšna pogajanja se spodbujajo, 
če ima ponudnik storitev infrastrukturo v državi članici. Če se odpravi obveznost imeti 
infrastrukturo v državi članici, nastane tveganje ogrožanja zaščite javnega zdravja in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 125
Člen 17

Člen 16 ne velja za: 
(1) poštne storitve v smislu točke (1) 
člena 2 Direktive 97/67/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta; 
(2) storitve distribucije električne 
energije 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;

Črtano

(4) storitve distribucije vode;
(5) zadeve, ki jih določa Direktiva 
96/71/ES;
(6) zadeve, ki jih določa Direktiva 
95/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta;
(7) zadeve, ki jih določa Direktiva 
Sveta 77/249/EGS;
(8) določbe člena [..] Direktive 
../../ES o priznanju poklicnih 
kvalifikacij;
(9) določbe Uredbe (EGS) št. 
1408/71, ki določa veljavno zakonodajo;
(10) določbe Direktive …/../ES 
Evropskega parlamenta in Svetal [o 
pravici državljanov Unije in njihovih 
družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, ki 
spreminja Uredbo (EGS) 1612/68 in 
razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 
68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 
75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 
90/365/EGS in 93/96/EGS], ki določajo 
upravne formalnosti, ki jih morajo 
upravičenci opraviti pred pristojnimi 
organi države članice gostiteljice;
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(11) v primeru napotitve državljanov 
tretjih držav za zahtevo po vizumu za 
kratkoročno bivanje, ki jo je vložila 
država članica napotitve v skladu s 
pogoji, določenimi v členu 25(2);
(12) režim dovoljenj, predviden v 
členih 3 in 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 
259/93;
(13) avtorske pravice, sorodne 
pravice, pravice, ki jih določa Direktiva 
Sveta 87/54/EGS in Direktiva 96/9/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, kot 
tudi pravice industrijske lastnine; 
(14) akte, ki po zakonu zahtevajo 
prisotnost notarja;
(15) obvezno revizijo;
(16) storitve, ki so v državi članici, v 
kateri se ponudnik začasno naseli, da bi 
opravljal storitev, popolnoma 
prepovedane, kar je utemeljeno z razlogi 
v zvezi z javno politiko, javno varnostjo 
ali javnim zdravjem;
(17) posebne zahteve države članice, v 
katero se ponudnik preseli, ki so 
neposredno povezane s posebnostmi 
kraja, kjer se opravlja storitev, in katerih 
upoštevanje je nujno potrebno zaradi 
javne politike ali javne varnosti ali za 
zaščito javnega zdravja ali okolja;
(18) sistem dovoljenj, ki velja za 
povrnitev stroškov bolnišničnega 
zdravljenja;
(19) registracijo vozil, zakupljenih v 
drugi državi članici;
(20) svobodo odločanja pogodbenic, 
katero pravo se uporablja za njihovo 
pogodbo;
(21) pogodbe za izvajanje storitev, ki 
so jih sklenili potrošniki, v primeru da 
določbe, ki jih urejajo, niso popolnoma 
usklajene na ravni Skupnosti;
(22) formalno pravilnost pogodb, ki 
ustvarjajo ali prenašajo pravice v 
nepremičnine, kjer so pogodbe po 
zakonu države članice, v kateri je 
lastnina, pod vplivom nujnih uradnih 
zahtev;
(23) nepogodbeno odgovornost 
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ponudnika v primeru nesreče, v kateri je 
poškodovana oseba in do katere je prišlo 
zaradi dejavnosti ponudnika storitve v 
državi članici, v katero se je začasno 
preselil.

Izv. fr

Obrazložitev

Načelo države izvora iz tega člena se nanaša na pravno spodbujanje premestitve v države, ki 
imajo najmanj zahtevne davčne, socialne in okoljske standarde, zato da bi vzpostavili „družbe 
po sistemu poštnega nabiralnika“, ki bi lahko s sedeža podjetja razširile domet po vsej EU 
pod pogoji, ki bi premagali vso konkurenco. Rezultati bi bili izjemen pritisk na tiste države, 
pri katerih socialni, davčni in okoljski standardi bolj varujejo splošen interes.
Člene, ki se nanašajo na načelo države izvora, je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 126
Člen 17, točka 4

(4) storitve distribucije vode; (4) storitve distribucije vode, odstranjevanje 
odpadne vode in ravnanje z odpadki.

Izv. de

Obrazložitev

Direktiva predvideva odstopanja v nekaterih sektorjih; za konkurenco ne bi smeli odpreti 
zlasti storitev javnega interesa. Storitve oskrbe z elektriko, plinom in vodo so izrecno izvzete. 

Tudi ravnanje z odpadno vodo in odpadki, ki je v javnem interesu, bi moralo biti izvzeto. Izraz 
„storitve ravnanja z odpadki“ je mišljen v širšem pomenu in vključuje zbiranje, prevoz, 
predelavo, odstranjevanje, oceno, pošiljanje, shranjevanje in odlaganje odpadkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 127
Člen 17, točka 4

(4) storitve distribucije vode; (4) storitve distribucije vode in 
odstranjevanje odpadnih voda; 
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Izv. de

Obrazložitev

Neprimerno je predvidevati odstopanje od načela države izvora samo glede distribucije vode, 
ne pa glede odpadne vode. Tudi za slednjo bi bilo treba omogočiti odstopanje na podlagi 
javnega interesa, zlasti okoljskih vprašanj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 128
Člen 17, odstavek 4 a (novo)

(4a) pravila, ki se uporabljajo za zaščito 
okolja ali veljajo za varnost in zdravje;

Izv. nl

Obrazložitev

Gre za zadeve javnega interesa. V mnogih primerih velja usklajena zakonodaja. V primerih, 
ko ne velja, je bolje – med drugim z demokratičnega stališča – razglasiti za veljavne zakone 
in pravila države, v kateri se storitev opravlja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 129
Člen 17, odstavek 5 a (novo)

(5a) pogoji za zaposlitev poslanega ali 
najetega osebja, če niso določeni v Direktivi 
96/71/ES, razen če za pogoje zadevne 
zaposlitve velja evropski sporazum;

Izv. nl

Obrazložitev

Delovni pogoji in tudi pogoji za zaposlitev so pomembni za zdravo delovno okolje. Namen 
vnosa evropskega sporazuma je dati socialnim partnerjem možnost, da rešijo vprašanja z 
uvedbo postopnega pristopa.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 130
Člen 17, točka 8

(8) določbe člena [..] Direktive ../../ES o 
priznanju poklicnih kvalifikacij;

(8) glede poklicnih kvalifikacij, vidiki iz 
naslova II Direktive ../../ES o priznanju 
poklicnih kvalifikacij;

Izv. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da velja odstopanje od načela države porekla za vse vidike svobode 
opravljanja storitev v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami iz naslova II Direktive o priznanju 
poklicnih kvalifikacij. To je še posebno pomembno za medicinske poklice in poklice na 
področju zdravstvene nege. V skladu s to direktivo so države članice gostiteljice upravičene 
do preučitve poklicnih kvalifikacij, če še niso usklajene, tako kot to počnejo v primeru svojih 
državljanov s temi poklici. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 131
Člen 17, točka 12

(12) režim dovoljenj, predviden v členih 3 in 
4 Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93; 

(12) glede pošiljk odpadkov, režim 
dovoljenj, predviden v členih 3 in 4 Uredbe 
Sveta (EGS) št. 259/93 o nadzorovanju in 
kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske 
skupnosti, v njo in iz nje;

Izv. de

Obrazložitev

Zaradi natančnejše opredelitve, predlagane v predlogu spremembe, je določba lažje 
razumljiva in izraža pomembne okoljske potrebe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 132
Člen 17, točka 12

(12) režim dovoljenj, predviden v členih 3 in 
4 Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93;

(12) režim dovoljenj, predviden v členih 3 in 
4 in 6 do 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93;
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Izv. de

Obrazložitev

Odstopanje glede režima dovoljenj za pošiljke odpadkov je predvideno izrecno samo za 
pošiljke odpadkov za odlaganje. Glede na sistem, ki se uporablja v skladu z uredbo ES o 
pošiljkah, ni nobene utemeljene podlage, da bi zavrgli odstopanje za pošiljko odpadkov za 
predelavo. Zato je predlagano, da se tudi člene od 6 do 11 Uredbe št. 259/93/EGS glede 
pošiljke odpadkov za predelavo vključi v člen 17, točka 12. 

Odstopanja ni potrebno razširiti, če je predvideno splošno odstopanje za storitve ravnanja z 
odpadki, kot je predlagano v predlogu spremembe 2 člena 17, točka 4. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 133
Člen 17, točka 16

(16) storitve, ki so v državi članici, v kateri 
se ponudnik začasno naseli, da bi opravljal 
storitve, popolnoma prepovedane, kar je 
utemeljeno z razlogi v zvezi z javno politiko, 
javno varnostjo ali javnim zdravjem;

(16) storitve, ki so v državi članici, v kateri
se ponudnik začasno naseli, da bi opravljal 
storitve, prepovedane, če je to utemeljeno z 
razlogi v zvezi z javno politiko, javno 
varnostjo ali javnim zdravjem;

Izv. de

Obrazložitev

V sedanjem besedilu je odstopanje preveč omejeno. Državam članicam bi bilo treba 
omogočiti, da bi lahko omejile storitve iz drugih držav članic, ko so te storitve v zadevni 
državi članici pod vplivom splošnega odstopanja, raje kot samo v primeru, ko so pod vplivom 
popolnega odstopanja brez izjeme. To velja zlasti za prepoved na bioetični podlagi, tudi če se 
zadevna storitev pod določenimi pogoji izjemoma dovoli.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 134
Člen 17, točka 17

(17) posebne zahteve države članice, v 
katero se ponudnik preseli, ki so neposredno 
povezane s posebnostmi kraja, kjer se 
opravlja storitev, in katerih upoštevanje je 
nujno potrebno zaradi javne politike ali 
javne varnosti ali za zaščito javnega zdravja 

(17) posebne zahteve države članice, v 
katero se ponudnik preseli, ki so neposredno 
povezane s posebnostmi kraja, kjer se 
opravlja storitev, ali s posebnimi tveganji, ki 
izhajajo iz izvajanja storitve v tistem kraju, 
in katerih upoštevanje je nujno potrebno 
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ali okolja; zaradi javne politike ali javne varnosti ali za 
zaščito javnega zdravja ali okolja;

Izv. de

Obrazložitev

Da bi odstopanje uspešno služilo interesom zdravja in okoljske zaščite, ga je treba razširiti in 
vključiti vsa dejanska tveganja v kraju, kjer se storitev opravlja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 135
Člen 17, točka 18

(18) sistem dovoljenj, ki velja za povrnitev 
stroškov bolnišničnega zdravljenja;

Črtano

Izv. en

Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 136
Člen 17, odstavek 23

(23) nepogodbena odgovornost ponudnika v 
primeru nesreče, v kateri je poškodovana 
oseba in do katere je prišlo zaradi dejavnosti 
ponudnika storitve v državi članici, v katero 
se je začasno preselil.

(23) nepogodbena odgovornost ponudnika v 
primeru nesreče, v kateri je poškodovana 
oseba in do katere je prišlo zaradi dejavnosti 
ponudnika storitve v državi članici, v katero 
se je začasno preselil, in odgovornost za 
škodo za okolje.

Izv. nl

Obrazložitev

Zaželeno je izrecno omeniti odgovornost za okolje, ker s tega vidika še vedno obstajajo 
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posebno velike razlike med državami članicami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 137
Člen 17, točka 23 a (novo)

(23a) hazardiranje, ki vključuje denarne 
zastavke pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in stavami;

Izv. de

Obrazložitev

Odstopanje od načela države izvora za hazardiranje, ki je trenutno vključeno v členu 18 kot 
prehodno odstopanje, mora veljati neomejeno in ga je zato treba dodati k odstopanjem, ki so 
navedena v členu 17. Ni primerno omejevati trajanje odstopanja z mogočo uskladitvijo, ki je 
usmerjena na raven Skupnosti. Dejansko ni jasno, ali obstaja potreba po uskladitvi na ravni 
ES v zvezi s hazardiranjem in ali bi bilo to sprejemljivo za države članice.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 138
Člen 18
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Prehodna odstopanja od načela države 
izvora
1. Člen 16 se ne uporablja za prehodno 
obdobje za naslednje:
(a) način izvajanja storitev za prevoz 
denarja;
(b) hazardiranje, ki vključuje denarne 
zastavke pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in stavami;
(c) dostop do dejavnosti sodnega povračila 
dolgov.
2. Odstopanja, navedena v točkah (a) in (c) 
odstavka 1 tega člena, ne veljajo po datumu 
začetka veljave instrumentov uskladitve iz 
člena 40(1) in v nobenem primeru po 1. 
januarju 2010. 
3. Odstopanje, navedeno v točki (b) 
odstavka 1 tega člena, ne velja po datumu 
začetka veljave instrumenta uskladitve iz 
člena 40(1)(b).

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

Načelo države izvora iz tega člena se nanaša na pravno spodbujanje premestitve v države, ki 
imajo najmanj zahtevne davčne, socialne in okoljske standarde, zato da bi vzpostavili „družbe 
po sistemu poštnega nabiralnika“, ki bi lahko s sedeža podjetja razširile domet po vsej EU 
pod pogoji, ki bi premagali vso konkurenco. Rezultati bi bili izjemen pritisk na tiste države, 
pri katerih socialni, davčni in okoljski standardi bolj varujejo splošen interes.
Člene, ki se nanašajo na načelo države izvora, je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 139
Člen 18, odstavek 1, točka (b)

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

Črtano

Izv. de
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Obrazložitev

Ker je bilo s členom 17 (glej predlog spremembe št. 22) uvedeno novo, neomejeno odstopanje 
od načela države izvora za hazardiranje, se mora prehodno odstopanje, ki je trenutno 
določeno s členom18(1)(b), črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 140
Člen 19

Posamična odstopanja od načela države 
izvora
1. Z odstopanjem od člena 16, ampak le v 
izrednih okoliščinah, lahko država članica 
v zvezi s ponudnikom, ki ima sedež v drugi 
državi, sprejme ukrepe, ki se nanašajo na 
katero od naslednjih točk:
(a) varnost storitev, vključno z vidiki v zvezi 
z javnim zdravjem;
(b) opravljanje zdravstvenih poklicev;
(c) zaščita javnega reda, predvsem vidikov v 
zvezi z zaščito mladoletnikov.
2. Ukrepi, zagotovljeni v odstavku 1, se 
lahko sprejmejo le, če je postopek 
medsebojne pomoči, določen v členu 37, v 
skladu z njimi in so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:
(a) nacionalne določbe, v skladu s katerimi 
se sprejme ukrep, za katere ne velja 
uskladitev Skupnosti na področjih, 
navedenih v odstavku 1;
(b) ukrepi zagotavljajo višjo raven 
varnosti prejemnika, kot če bi ukrep 
sprejela država članica izvora v skladu s 
svojimi nacionalnimi določbami;
(c) država članica izvora ni sprejela 
nobenih ukrepov ali je sprejela ukrepe, ki 
so nezadostni v primerjavi s tistim iz člena 
37(2);
(d) ukrepi so sorazmerni.
3. Odstavka 1 in 2 ne posegata v določbe, 
navedene v instrumentih Skupnosti, ki 

Črtano
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zagotavljajo svobodo zagotavljanja storitev 
ali dovoljujejo odstopanja od njih.

Izv. fr

Obrazložitev

Načelo države izvora iz tega člena se nanaša na pravno spodbujanje premestitve v države, ki 
imajo najmanj zahtevne davčne, socialne in okoljske standarde, zato da bi vzpostavili „družbe 
po sistemu poštnega nabiralnika“, ki bi lahko s sedeža podjetja razširile domet po vsej EU 
pod pogoji, ki bi premagali vso konkurenco. Rezultati bi bili izjemen pritisk na tiste države, 
pri katerih socialni, davčni in okoljski standardi bolj varujejo splošen interes.
Člene, ki se nanašajo na načelo države izvora, je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 141
Člen 21, odstavek 2 a (novo)

2a). Omejevalni ukrepi, ki so obrazloženi 
na podlagi javnega reda in miru, javne 
varnosti, varstva okolja ali javnega zdravja, 
ne štejejo, da so v nasprotju z določbami iz 
odstavkov 1 in 2.

Izv. fr

Obrazložitev

Izvajanje načela nedeskriminacije pri prejemniku pomeni težave za zdravstvene storitve. 
Mnogi zdravstveni sistemi temeljijo na načrtovanju ponudbe in ne povpraševanja (prost in 
nediskriminatoren dostop za vse državljane). Po novi direktivi ustanova, ki je po pogodbi 
sprejeta v zdravstveni sistem druge države članice in se je strinjala, da bo sprejemala bolnike 
iz tiste države članice, ne bi mogla dovoliti organom države članice prejemnice, da bi 
prednostno zdravili bolnike iz svojega prispevnega območja, ker je cilj načrtovanja 
zdravstvene oskrbe s strani ponudbe zadovoljiti potrebe ljudi, ki živijo v prispevnem območju.

Predlog spremembe, ki ga vložita Avril Doyle in Frédérique Ries

Predlog spremembe 142
Člen 23

Člen 23 Črtano
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Prevzemanje stroškov zdravstvene oskrbe
1. Države članice ne smejo prevzemati 
stroškov ambulantnega zdravljenja v drugi 
državi članici, kateri se zagotovi dovoljenje, 
ko bi bili stroški tega zdravljenja, če bi se 
jim ga zagotovilo na njihovem ozemlju, 
plačani iz njihovega sistema socialne 
varnosti.
Pogoji in formalnosti, pod katerimi 
deležnost ambulantne oskrbe na ozemlju 
velja za države članice, kot je zahteva, da se 
bolnik, ki je prejel bolnišnično oskrbo v 
drugi državi članici, posvetuje s splošnim 
zdravnikom pred posvetovanjem s 
specialistom ali da upošteva določila in 
pogoje v zvezi s prevzemanjem stroškov 
določenih vrst zobozdravstvene oskrbe.
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.
3. Države članice zagotavljajo, da višina 
stroškov, ki jih prevzamejo nase njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
ni nižja od tiste, ki jo njihov sistem socialne 
varnosti zagotavlja za podobne zdravstvene 
storitve na njihovem ozemlju.
4. Države članice zagotavljajo, da so njihovi 
sistemi dovoljenj za predvidevanje stroškov 
zdravstvene oskrbe, ki je zagotovljena v 
drugi državi članici, v skladu s členi 9, 10, 
11 in 13.

Izv. en
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Obrazložitev

Sledi iz predlogov sprememb (uvodnih izjav 14, 53, 54, 55, 56, 57 in členov 2.2(d), 4(10), 
17(18), 23), katerih cilj je izločiti zdravstvene storitve s področja uporabe te zakonodaje. 
Takšna horizontalna okvirna direktiva ni primeren instrument za urejanje zdravstvenih 
storitev. Zato je zaželeno sprejeti posebno zakonodajo o zdravstvenih storitvah in izboljšanju 
mobilnosti bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 143
Člen 23

Prevzemanje stroškov zdravstvene 
oskrbe

1. Države članice ne smejo prevzemati 
stroškov ambulantnega zdravljenja v 
drugi državi članici, kateri se zagotovi 
dovoljenje, ko bi bili stroški tega 
zdravljenja, če bi se jim ga zagotovilo na 
njihovem ozemlju, plačani iz njihovega 
sistema socialne varnosti.

Črtano

Pogoji in formalnosti, pod katerimi 
prejemanje ambulantne oskrbe na 
ozemlju velja za države članice, kot je 
zahteva, da se bolnik, ki je prejel 
bolnišnično oskrbo v drugi državi članici, 
posvetuje s splošnim zdravnikom pred 
posvetovanjem s specialistom ali da 
upošteva določila in pogoje v zvezi s 
prevzemanjem stroškov določenih vrst 
zobozdravstvene oskrbe.

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 
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zdravstvenega stanja bolnika in možnega 
poteka bolezni.

3. Države članice zagotavljajo, da višina 
stroškov, ki jih prevzamejo nase njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
ni nižja od tiste, ki jih njihov sistem 
socialne varnosti zagotavlja za podobne
zdravstvene storitve na njihovem ozemlju.
4. Države članice zagotavljajo, da so 
njihovi sistemi dovoljenj za predvidevanje 
stroškov zdravstvene oskrbe, ki je 
zagotovljena v drugi državi članici, v 
skladu s členi 9, 10, 11 in 13.
.

Izv. fr

Obrazložitev

Določbe člena 23 predloga, kakor jih potrjuje avtor tega predloga spremembe, niso ustrezne 
za to direktivo, v kolikor ta zadeva storitve (svoboda ustanavljanja in gibanja). Namesto tega 
morajo biti predmet posebne zakonodaje Skupnosti. Avtor tega predloga spremembe meni, da 
je ustrezna zakonodaja Uredba št. 1408/71/EGS, ki jo je mogoče treba spremeniti. Če je treba 
področja zdravstvenih storitev, socialne pomoči in blagostanja izključiti s področja predloga 
direktive, je treba člen črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Åsa Westlund

Predlog spremembe 144
Člen 23

1. Države članice ne smejo prevzemati 
stroškov ambulantnega zdravljenja v 
drugi državi članici, kateri se zagotovi 
dovoljenje, ko bi bili stroški tega 
zdravljenja, če bi se jim ga zagotovilo na 
njihovem ozemlju, plačani iz njihovega 
sistema socialne varnosti.

Črtano

Pogoji in formalnosti, pod katerimi 
prejemanje ambulantne oskrbe na 
ozemlju velja za države članice, kot je 
zahteva, da se bolnik, ki je prejel 
bolnišnično oskrbo v drugi državi članici, 
posvetuje s splošnim zdravnikom pred 
posvetovanjem s specialistom ali da 
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upošteva določila in pogoje v zvezi s 
prevzemanjem stroškov določenih vrst 
zobozdravstvene oskrbe.
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.

3. Države članice zagotavljajo, da višina 
stroškov, ki jih prevzamejo nase njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
ni nižja od tiste, ki jih njihov sistem 
socialne varnosti zagotavlja za podobne 
zdravstvene storitve na njihovem ozemlju.
4. Države članice zagotavljajo, da so 
njihovi sistemi dovoljenj za predvidevanje 
stroškov zdravstvene oskrbe, ki je 
zagotovljena v drugi državi članici, v 
skladu s členi 9, 10, 11 in 13.

Izv. sv

Obrazložitev

Če se od držav članic zahteva financiranje zdravstvene oskrbe, ki jo zagotovi druga država 
članica, brez možnosti zahtevanja predhodnega obvestila, se bo državam članicam 
onemogočilo, da v celoti prevzemajo ekonomsko in demokratično odgovornost za zdravje in 
zdravstveno oskrbo. Dejansko to pomeni, da bi druga država članica odločala o porabi 
sredstev za zdravje in zdravstveno oskrbo. Odgovornost za določanje smeri politike zdravja in 
zdravstvene oskrbe in za ocenjevanje vrste storitev, ki jih je treba zagotoviti, mora biti kar 
najbliže osnovni ravni prebivalstva in v skladu z načelom subsidiarnosti. Vprašanje svobode 
gibanja bolnikov je pomembno, vendar ni predmet direktive o storitvah.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 145
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice ne smejo predvidevati 
stroškov ambulantnega zdravljenja v drugi 
državi članici, kateri se zagotovi dovoljenje, 
ko bi bili stroški tega zdravljenja, če bi se 
jim ga zagotovilo na njihovem ozemlju, 
plačani iz njihovega sistema socialne 
varnosti.

1. Države članice lahko prevzemajo stroške 
ambulantnega zdravljenja v drugi državi 
članici, kateri se zagotovi dovoljenje.

Države članice zagotavljajo, da se stroški 
ambulantne oskrbe v drugi državi članici 
predvidijo na enak način kot na njihovem 
lastnem ozemlju, če oskrba v državi članici, 
katere državljan je bolnik, ni na voljo v treh 
mesecih;

Izv. nl

Obrazložitev

Države članice morajo biti s sistemom dovoljenj sposobne ohraniti nadzor nad 
povpraševanjem po zdravstveni oskrbi, sicer bi načrtovanje naložb v nacionalno zdravstveno 
oskrbo postalo nemogoče. Namen tega predloga spremembe je spodbujati države članice, da 
zagotovijo sisteme zdravstvene oskrbe, ki čim hitreje zadovoljijo potrebe bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 146
Člen 23, odstavek 3 

3. Države članice zagotavljajo, da višina 
stroškov, ki jih prevzamejo nase njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, ni 
nižja od tiste, ki jo njihov sistem socialne 
varnosti zagotavlja za podobne zdravstvene 
storitve na njihovem ozemlju.

3. Države članice zagotavljajo, da višina 
stroškov, ki jih prevzamejo nase njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, ni 
nižja od tiste, ki jo njihov sistem socialne 
varnosti zagotavlja za podobne zdravstvene 
storitve na njihovem ozemlju. Povračila se 
omejijo na dejanske stroške, ki so nastali 
pri zdravljenju. 



PE 350.200v02-00 62/69 AM\552506SL.doc

SL

Izv. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se povračila omejijo na dejanske stroške, ki so nastali pri zdravljenju. 
Če so stroški v državi članici, kjer je potekalo zdravljenje, nižji, bolniki niso upravičeni 
zahtevati razlike. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 147
Člen 23, odstavek 3 a (novo)

3a. „bolnišnična oskrba“ v smislu tega 
člena pomeni zdravstveno oskrbo, ki se v 
državi članici, ki vključuje bolnika v svoj 
sistem socialne varnosti, zagotavlja v 
zdravstveni ustanovi, ker zahteva 
namestitev bolnika ali ker se zdravljenje 
zaradi zelo specifične narave resnega 
tveganja, kateremu bi bil bolnik lahko 
izpostavljen, lahko zagotovi le v zdravstveni 
ustanovi. Naziv, organizacija in 
financiranje ustanove niso pomembni pri 
uvrščanju takšne oskrbe k bolnišnični 
oskrbi; 

Izv. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se povračila omejijo na dejanske stroške, ki so nastali pri zdravljenju. 
Če so stroški v državi članici, kjer je potekalo zdravljenje, nižji, bolniki niso upravičeni 
zahtevati razlike. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 148
Člen 31, odstavek 4

4. Države članice v sodelovanju s Komisijo 
sprejemajo spremljevalne ukrepe, da bi
spodbujale razvoj neodvisnih ocen 
kakovosti in pomanjkljivosti zagotavljanja 
storitev, in še zlasti razvoj primerjalnih 

Črtano
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poskusov ali testiranj ter poročanj o 
rezultatih na ravni Skupnosti.

Izv. fr

Obrazložitev

Ta dejanja je treba izvajati od zdaj naprej na nacionalni ravni, poklicne organizacije morajo 
spodbujati svoje člane k ocenjevanju svojih storitev. Številne organizacije v nekaterih državah 
članicah so začele tako ravnati, vendar bodo prvi opredmeteni rezultati vidni čez nekaj let.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 149
Člen 31, odstavek 5

5. Države članice in Komisija spodbujajo 
razvoj prostovoljnih evropskih standardov, 
zato da bi pospešili združljivost storitev, ki 
jih izvajajo ponudniki v različnih državah 
članicah, podatkov, ki jih dobi prejemnik, in 
kakovosti zagotavljanja storitev.

5. Države članice v sodelovanju s Komisijo 
spodbujajo razvoj prostovoljnih evropskih 
standardov, zato da bi pospešili združljivost 
storitev, ki jih izvajajo ponudniki v različnih 
državah članicah, podatkov, ki jih dobi 
prejemnik, in kakovosti zagotavljanja 
storitev.

Izv. fr

Obrazložitev

Ta dejanja je treba izvajati od zdaj naprej na nacionalni ravni, poklicne organizacije morajo 
spodbujati svoje člane k ocenjevanju svojih storitev. Številne organizacije v nekaterih državah 
članicah so začele tako ravnati, vendar bodo prvi opredmeteni rezultati vidni čez nekaj let.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 150
Člen 39, odstavek 1, uvodni del
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1. Države članice v sodelovanju s Komisijo
sprejemajo spremljevalne ukrepe, da bi 
spodbudile pripravljanje pravil vedenja na 
ravni Skupnosti, ki bodo usklajena s pravom 
Skupnosti, zlasti na naslednjih področjih: 

1. Države članice v sodelovanju s Komisijo
na podlagi nacionalnih pravil vedenja 
spodbujajo pripravljanje pravil vedenja na 
ravni Skupnosti, ki bodo usklajena s pravom 
Skupnosti in z vsemi uradnimi jeziki Unije, 
zlasti na naslednjih področjih:

Izv. fr

Obrazložitev

Nekatera nacionalna pravila vedenja so bila vključena v nacionalno pravo in so tako postala 
zavezujoča. Zato je treba nujno iz njih dobiti navdih in zagotoviti, da so z njimi združljivi 
različni predpisi Skupnosti, prav tako tudi upoštevati spoštovanje prava Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 151
Člen 39, odstavek 1, točka (a)

a) vsebina in podrobna pravila za 
komercialne komunikacije, ki so povezane s 
pravno urejenimi poklici, kakor je 
primerno za specifično naravo 
posameznega poklica;

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

Nekatera nacionalna pravila vedenja so bila vključena v nacionalno pravo in so tako postala 
zavezujoča. Zato je nujno treba iz njih dobiti navdih in zagotoviti, da so z njimi združljivi 
različni predpisi Skupnosti, prav tako tudi upoštevati spoštovanje prava Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 152
Člen 39, odstavek 3

3. Države članice zagotavljajo, da ponudniki 
navedejo na prošnjo prejemnika ali v 
katerem koli drugem opisnem listu, ki 

3. Države članice zagotavljajo, da ponudniki 
navedejo v vseh pisnih sporočilih 
prejemniku ali v katerem koli drugem 
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podrobno prikazujejo njihove storitve, vse 
predpise vedenja, ki zanje veljajo, in naslov, 
na katerem je mogoče te predpise 
elektronsko preveriti, in opredelijo 
jezikovne različice, ki so na razpolago.

opisnem listu, ki (črtano) prikazujejo 
njihove storitve, vse predpise vedenja, ki 
zanje veljajo, in naslov, na katerem je 
mogoče te predpise elektronsko zahtevati ali
preveriti.

Izv. fr

Obrazložitev

Nekatera nacionalna pravila vedenja so bila vključena v nacionalno pravo in so tako postala 
zavezujoča. Zato je nujno treba iz njih dobiti navdih in zagotoviti, da so z njimi združljivi 
različni predpisi Skupnosti, prav tako tudi upoštevati spoštovanje prava Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 153
Člen 39, odstavek 4

4. Države članice sprejemajo spremljevalne 
ukrepe, da bi spodbudile poklicna telesa, 
organizacije in združenja k izvajanju 
predpisov vedenja, ki so sprejeti na ravni 
Skupnosti, na nacionalni ravni.

Črtano

Izv. fr

Obrazložitev

Nekatera nacionalna pravila vedenja so bila vključena v nacionalno pravo in so tako postala 
zavezujoča. Zato je nujno treba iz njih dobiti navdih in zagotoviti, da so z njimi združljivi 
različni predpisi Skupnosti, prav tako tudi upoštevati spoštovanje prava Skupnosti. 


