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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Skupna stališča Vaše pripravljavke osnutka in številnih organizacij ter posameznih 
strokovnjakov so na primer z besedami britanskega združenja zdravnikov British Medical 
Association, da "bi Komisija morala umakniti predlog in pripraviti novo besedilo." (Okvirni 
odgovor BMA na posvetovanje Ministrstva za trgovino in industrijo (DTI) o storitvah na 
notranjem trgu, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Ta predlog krši 
načelo sorazmernosti z uvajanjem številnih ukrepov, ki so nedvomno nepotrebni za doseganje 
enotnega notranjega trga storitev in subsidiarnosti, saj državam članicam odreka pristojnost 
sprejemanja odločitev, ki zadevajo njihove ključne interese, vključno v primerih, ko takšne 
odločitve nikakor ne bi kršile Pogodbe. 

V zvezi s pristojnostmi tega odbora so s predlogom, kakor je napisan, osnovne javne storitve 
in storitve splošnega interesa (vključno z gospodarjenjem z vodami in ravnanjem z odpadki, 
zdravstvom in nego v domovih) podvržene v veliki meri brezpogojni liberalizaciji in tako 
resno kratijo pravico držav članic do upravljanja takšnih storitev v lastni pristojnosti in do 
lastne odločitve o tem, kakšen je ustrezen lastninski model: javni, zasebni ali mešan. 
Značilnost evropskega socialnega modela je, da razlikuje med storitvami, usmerjenimi k 
splošnemu javnemu interesu, in tistimi, s katerimi se lahko smiselno trguje enako kot z večino 
blaga, kjer najboljše dobijo tisti, ki si lahko privoščijo, da največ plačajo. Kadar se storitve 
splošnega interesa opravljajo po tržnem modelu, so pogoji v večini primerov določeni za 
ponudnike storitev (npr. z obveznostmi opravljanja univerzalnih storitev), da se varuje javno 
dobro. Po določbah te direktive bi to postalo veliko težje in v mnogih sektorjih, predvsem 
zaradi načela države porekla, dokaj nemogoče. 

S tem načelom bi bile tudi storitve v nekaterih državah članicah podvržene nepošteni 
konkurenci, in sicer z uporabo načela države porekla ter z izvajanjem pritiska navzdol na 
okoljske standarde, kar bi sprožilo "nizkotno tekmo", v kateri države članice na najslabši 
mogoči način tekmujejo druga z drugo, da bi pritegnile naložbo. Njena vizija je notranji trg, ki 
je čim manj obremenjen z interesi državljana, potrošnika, delavca ali socialno in okoljsko 
odgovorne organizacije. 

Zato sem predlagala spremembe, ki bi ob nespreminjanju ali izboljšanju elementov direktive, 
resnično nujnih za vzpodbujanje poštene in nediskriminatorne konkurence pri zagotavljanju 
storitev, ki se jih lahko upravičeno opravlja ob delovanju trga, omogočile državam članicam, 
da še naprej izpolnjujejo svoje socialne in okoljske obveznosti. Poskušala sem ohraniti 
element solidarnosti in priznavanje omejitev trga, ki jih ta predlog malo ali sploh ne upošteva. 
Čeprav bi raje videla, da bi Komisija umaknila besedilo in začela znova, sem poskušala iz 
tega predloga pripraviti ukrep, ki bi ugodno vplival na notranji trg storitev, vendar ne na račun 
javnega interesa, zlasti javnega zdravja in varstva okolja. 

Osnutek direktive ne nasprotuje le načelu subsidiarnosti, sorazmernosti in družbene 
solidarnosti, temveč tudi določbam Pogodbe. Člen 43 navaja, da pravica do ustanavljanja 
znotraj EU zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico 
do ustanovitve in vodenja podjetij, "pod pogoji, ki jih za svoje državljane določa zakonodaja 
države, v kateri se taka ustanovitev izvede." Direktive, ki izvršujejo pravico do ustanavljanja 
"v zvezi s posamezno dejavnostjo" sprejema Svet. Tudi glede storitev, člen 52 Pogodbe ES 
predvideva sprejemanje direktiv "za doseganje liberalizacije posameznih storitev." 
Horizontalni predlog Komisije krši ta sektorski pristop, ki pomeni jasno priznanje, da trg ni v 
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vsakem primeru primeren model za zagotavljanje kakovostnih storitev vsem, ki jih 
potrebujejo. 

Po členu 50 "lahko ponudnik, zato da zagotovi storitev, začasno izvaja svojo dejavnost v 
državi, v kateri se ta storitev opravlja, pod enakimi pogoji, kakršne ta država predpisuje 
svojim državljanom." Načelo države porekla bi z drugimi besedami zahtevalo spremembo 
Pogodbe in ne enostavnega dela zakonodaje, ker bi pomenilo, da ponudnikom storitev iz 
drugih držav članic EU ni več treba opravljati dejavnosti pod enakimi pogoji, kot jih 
opravljajo državljani. 

V veliki meri sem vprašanje neustavnosti predloga prepustila širšemu forumu, vseeno pa sem 
se osredotočila na grožnjo načela države porekla za okoljske standarde in standarde javnega 
zdravja, potrebo po razlikovanju med različnimi vrstami storitev, potrebo po izjemah v 
interesu državljana in številne kršitve subsidiarnosti in sorazmernosti. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 1 

(1) Evropska unija si prizadeva oblikovati še 
tesnejše vezi med državami in narodi Evrope 
ter zagotoviti gospodarski in socialni 
napredek.  V skladu s členom 14(2) Pogodbe 
notranji trg zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem je zagotovljen prost pretok 
storitev in pravica do ustanavljanja. Odprava 
ovir za razvoj storitvenih dejavnosti med 
državami članicami je bistvena za krepitev 
povezovanja narodov Evrope in za 
spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega 
gospodarskega in socialnega razvoja. 

(1) Evropska unija si prizadeva oblikovati še 
tesnejše vezi med državami in narodi Evrope 
ter zagotoviti gospodarski in socialni 
napredek. V skladu s členom 14(2) Pogodbe 
notranji trg zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem je zagotovljen prost pretok 
storitev in pravica do ustanavljanja. Odprava 
ovir za razvoj storitvenih dejavnosti med 
državami članicami je bistvena za krepitev 
povezovanja narodov Evrope in za 
spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega 
gospodarskega in socialnega razvoja. Pri 
odpravi takšnih ovir je bistvenega pomena 
zagotoviti, da razvoj storitvenih dejavnosti 
prispeva k izpolnitvi nalog iz člena 2 
Pogodbe, zlasti naloge, da “v vsej Skupnosti 
spodbuja skladen, uravnotežen in 

                                                 
1 UL C ... / Še ni bilo objavljeno v UL. 
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trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti, 
visoko stopnjo zaposlenosti in socialne 
zaščite, enakost med moškimi in ženskami, 
trajnostno in neinflatorno rast, visoko 
stopnjo konkurenčnosti in konvergence 
ekonomskih učinkov, visoko raven varstva 
in izboljšanja kakovosti okolja, zvišanje 
ravni in kakovosti življenja ter ekonomsko 
in socialno kohezijo in solidarnost med 
državami članicami.” 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se na liberalizacija trgovine ne gleda kot na cilj sam po sebi ali kot na 
korist, ki se jo skuša doseči na račun drugih temeljnih nalog Unije. 
 

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava 6 

(6) Ta direktiva določa splošni pravni 
sistem, za številne različne storitve, ob 
upoštevanju posebnosti vsake vrste 
dejavnosti ali poklica in njunega sistema 
pravne ureditve.  Ta sistem temelji na 
dinamičnem in selektivnem pristopu, ki 
sestoji iz prednostne odprave ovir, ki jih je 
mogoče hitro odpraviti in iz sprožitve 
postopka ocenjevanja za ostale, 
posvetovanja in dodatnega usklajevanja 
posebnih zadev, kar bo omogočilo postopno 
in usklajeno posodabljanje nacionalnih 
sistemov urejanja storitvenih dejavnosti, 
ključno za doseganje pristnega notranjega 
trga storitev do leta 2010. Predvideti je treba 
uravnoteženo mešanico ukrepov, ki 
vključujejo ciljno naravnano usklajevanje, 
upravno usklajevanje, načelo države porekla 
in spodbujanje razvoja kodeksov ravnanja 
pri določenih zadevah. To usklajevanje 
nacionalnih zakonodajnih ureditev bi moralo 
zagotoviti visoko stopnjo pravne integracije 
Skupnosti in visoko stopnjo varovanja ciljev 
splošnega interesa, zlasti varstvo 
potrošnikov, ki je ključno za vzpostavitev 
medsebojnega zaupanja med državami 
članicami. 

(6) Ta direktiva določa splošni pravni sistem 
za številne različne storitve, ob upoštevanju 
posebnosti vsake vrste dejavnosti ali poklica 
in njunega sistema pravne ureditve. Ta 
sistem temelji na dinamičnem in 
selektivnem pristopu, ki je sestavljen iz 
prednostne odprave ovir, ki jih je mogoče 
hitro odpraviti in iz sprožitve postopka 
ocenjevanja za ostale, posvetovanja in 
dodatnega usklajevanja posebnih zadev, kar 
bo omogočilo postopno in usklajeno 
posodabljanje nacionalnih sistemov urejanja 
storitvene dejavnosti, ključno za doseganje 
pristnega notranjega trga storitev do leta 
2010. Predvideti je treba uravnoteženo 
mešanico ukrepov, ki vključujejo ciljno 
naravnano usklajevanje, upravno 
usklajevanje in spodbujanje razvoja 
pravnega sistema, ki lahko zaščiti interese 
potrošnikov in državljanov v zvezi z 
enotnim notranjim trgom in, kadar je to 
primerno, kodeksov ravnanja pri določenih 
zadevah. To usklajevanje nacionalnih 
zakonodajnih ureditev bi moralo zagotoviti 
visoko stopnjo pravne integracije Skupnosti 
in visoko stopnjo varovanja ciljev splošnega 
interesa, zlasti varstvo potrošnikov, ki je 
ključno za vzpostavitev medsebojnega 
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zaupanja med državami članicami. 

Obrazložitev 

Bistvo enotnega notranjega trga je preprečevanje diskriminacije med, v tem primeru, 
ponudniki storitev, ki imajo sedež v katerem koli delu Skupnosti. Pravica držav članic, da 
ponudnikom storitev določajo pogoje, ob zagotovilu, da niso diskriminatorni in da kakor koli 
drugače niso v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz Pogodbe, je bistven vidik 
subsidiarnosti. 
 

Predlog spremembe 3 
Uvodna izjava 12 a (novo) 

 (12a) Ob upoštevanju bistvenega pomena, 
ki ga imajo službe splošnega 
gospodarskega interesa, pa tudi njihove 
vloge pri pospeševanju socialne in 
teritorialne povezanosti, bi morale Unija in 
države članice v mejah svojih pristojnosti 
na področju uporabe Pogodbe skrbeti, da 
takšne službe delujejo na podlagi načel in 
pogojev, ki jim omogočajo izpolnjevanje 
njihovih nalog. Z evropskimi zakoni se 
določijo ta načela in pogoji ne glede na 
pristojnost držav članic, da v skladu s 
Pogodbo nudijo, naročajo in financirajo 
take službe. 

Obrazložitev 

Dodatek k tej uvodni izjavi, katere besedilo je prirejeno besedilo člena III-6 Ustavne pogodbe, 
o kateri so se države članice dogovorile 18. junija 2004, je nujen za pojasnitev, da se – čeprav 
je poštena konkurenca načelo Evropske unije – zanje ne sme prizadevati na račun socialne 
solidarnosti, varstva okolja, varovanja javnega zdravja in zagotavljanja zanesljivih in 
visokokavostnih storitev na učinkovit način, ki v primeru služb splošnega gospodarskega 
interesa v svoji osnovi ne sloni na prejemnikovi zmožnosti plačila. 
 

Predlog spremembe 4 
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 

(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 
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pisarniških prostorov in varovanjem;  
oglaševanje;  zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje;  in storitve 
trgovskih posrednikov.  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 s; prevoz;  
trgovino;  organizacijo trgovskih sejmov;  
najem avtomobilov;  potovalne agencije;  in 
varnostne službe.  Prav tako zajema 
potrošniške storitve, kot so storitve na 
področju turizmu, vključno s turističnimi 
vodiči;  avdio-vizualne 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 preko 
interneta. Kot je Sodišče po premisleku 
dosledno menilo v zvezi s členom 49 in 
naslednjimi Pogodbe, koncept storitve 
zajema vsako gospodarsko dejavnost, ki se 
praviloma opravlja za plačilo, s tem da 
storitve ni treba plačati tistim, ki imajo od 
nje koristi ter ne glede na finančno ureditev 
vračila v zameno.  Vsaka storitev s katero 
ponudnik sodeluje v gospodarstvu, ne glede 
na njegov pravni položaj ali cilje ali zadevno 
področje delovanja, potemtakem pomeni 
storitev. 

pisarniških prostorov in varovanjem, 
oglaševanje, zaposlovanje, vključno z 
agencijami za zaposlovanje, in storitve 
trgovskih posrednikov. 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, 
trgovino, organizacijo trgovskih sejmov, 
najem avtomobilov, potovalne agencije in 
varnostne službe. Prav tako zajema 
potrošniškna področju turizmu, 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. Kot je Sodišče po 
premisleku dosledno menilo v zvezi s 
členom 49 in naslednjimi Pogodbe, koncept 
storitve zajema vsako gospodarsko 
dejavnost, ki se praviloma opravlja za 
plačilo, s tem da storitve ni treba plačati 
tistim, ki imajo od nje koristi ter ne glede na 
finančno ureditev vračila v zameno. Vsaka 
storitev, s katero ponudnik sodeluje v 
gospodarstvu, ne glede na njegov pravni 
položaj ali cilje ali zadevno področje 
delovanja, potemtakem pomeni storitev. Ta 
direktiva priznava, da niso vse te storitve 
enako vredne in pomembne ter da v 
primeru storitev, ki so ključne za dobro 
počutje in zdravje ljudi ter njihovega 
okolja, lahko veljajo drugačne prioritete in 
drugačna načela, kot se štejejo za primerne 
za storitve, ki so manj bistvene. 

Obrazložitev 

V primeru mnogih storitev je osnovna naloga zakonodajalcev v tržnem gospodarstvu 
zagotovitev poštene konkurence. Na enotnem evropskem trgu to vključuje tudi varovanje 
pravice, da se podjetja ustanavljajo ali da trgujejo v državi članici, ki ni država porekla. 
Vendar v primeru določenih storitev, zlasti tistih, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom, 
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javnim zdravjem, socialno varnostjo ali dejavnostmi, ki lahko vključujejo nevarnost za okolje, 
postane odgovornost zakonodajalcev do ponudnika storitev veliko bolj drugotnega pomena, 
kot je njihovo odgovornost do državljana, potrošnika in prihodnosti planeta. 
 

Predlog spremembe 5 
Uvodna izjava 24 

(24) Zaradi upravne poenostavitve ne smejo 
biti predpisani splošni formalni pogoji, kot 
je overjen prevod, razen kadar so objektivno 
utemeljeni s pomembnejšim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes, kot je varovanje 
delavcev, javnega zdravja ali varstvo 
okolja. 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. 

(24) Zaradi upravne poenostavitve ne smejo 
biti predpisani splošni formalni pogoji, kot 
je overjen prevod, razen kadar so objektivno 
utemeljeni s pomembnejšim razlogom, ki se 
nanaša na javni interes, kot je varovanje 
delavcev, javnega zdravja ali varstvo 
okolja. 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. 

Obrazložitev 

Javno zdravje in varstvo okolja bi morala biti omenjena skupaj z zdravjem delavcev. Ti trije 
skupaj oblikujejo morda najpomembnejše pomisleke, ki jih mora Skupnost pretehtati, da bi 
ustvarila pogoje poštene konkurence na enotnem trgu. Primer na koncu je samovoljen in 
nepotreben ter se ga lahko razlaga restriktivno. 
 

Predlog spremembe 6 
Uvodna izjava 27 

(27) Možnost pridobitve dostopa do 
storitvene dejavnosti je lahko predmet 
odobritve pristojnih organov le, če odločitev 
izpolnjuje merila prepovedi diskriminacije, 
nujnosti in sorazmernosti. To zlasti pomeni, 
da bi morali biti sistemi dovoljenj dovoljeni 
le, če naknadni inšpekcijski nadzor ne bi bil 
učinkovit zaradi nezmožnosti naknadnega 
odkritja pomanjkljivosti zadevnih storitev, 
pri čemer se ustrezno upoštevajo tveganja 
in nevarnosti, do katerih lahko pride ob 
odsotnost predhodnega inšpekcijskega 
nadzora. Vendar se ukrep v ta namen, kot 

(27) Možnost pridobitve dostopa do 
storitvene dejavnosti je lahko predmet 
odobritve pristojnih organov pod pogojem, 
da odločitev izpolnjuje merila prepovedi 
diskriminacije, nujnosti in sorazmernosti. Ta 
direktiva se ne sme uporabljati, da se 
upravičijo sistemi dovoljenj, ki so jih 
prepovedali drugi instrumenti Skupnosti, kot 
Direktiva 1999/93/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
1999 o okviru Skupnosti za elektronske 
podpise [ULL 13, 19. 1. 2000, str.12] ali 
Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
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ga določa ta direktiva ne sme uporabljati, da 
se upravičijo sistemi dovoljenj, ki so jih 
prepovedali drugi instrumenti Skupnosti, kot 
Direktiva 1999/93/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
1999 o okviru Skupnosti za elektronske 
podpise [ULL 13, 19. 1. 2000, str.12] ali 
Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
določenih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja, na notranjem trgu, ("Direktiva o 
elektronskem poslovanju" – ULL 178, 17. 7. 
2000, str.1). Na podlagi rezultatov procesa 
medsebojnega ocenjevanja bo na ravni 
Skupnosti mogoče ugotoviti, za katere vrste 
dejavnosti je potrebno odpraviti sisteme 
dovoljenj. 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
določenih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja, na notranjem trgu, ("Direktiva o 
elektronskem poslovanju" – ULL 178, 17. 7. 
2000, str.1). Na podlagi rezultatov procesa 
medsebojnega ocenjevanja bo na ravni 
Skupnosti mogoče ugotoviti, za katere vrste 
dejavnosti je treba odpraviti sisteme 
dovoljenj. 

Obrazložitev 

Če so nacionalni predpisi države članice za opravljanje storitev v skladu s Pogodbo, je 
smiselno državi članici dovoliti, da predpisuje pogoje za gospodarske dejavnosti, ki potekajo 
na njenem ozemlju. Bistvo enotnega notranjega trga je preprečevanje diskriminacije med, v 
tem primeru, ponudniki storitev, ki imajo sedež v katerem koli delu Skupnosti. Države članice 
imajo pravico, da ponudnikom storitev predpišejo pogoje, ob zagotovilu, da niso 
diskriminatorni in da kakor koli drugače niso v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz 
Pogodbe. 
 

Predlog spremembe 7 
Uvodna izjava 28 

(28) V primerih, ko je število razpoložljivih 
dovoljenje za dejavnost omejeno zaradi 
omejenosti naravnih virov ali tehničnih 
zmogljivosti, kot je lahko, na primer, 
situacija glede podelitve analognih radijskih 
frekvenc ali izkoriščanje hidroelektrarne, 
mora biti sprejet postopek izbire med večimi 
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 

(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 
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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 donosa 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. 

ali za ohranjanje kulturne dediščine države 
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. 

Obrazložitev 

Kadar ima zagotavljanje storitve lahko posledice za javno zdravje, zdravje in varnost na 
delovnem mestu, okolje, kulturno dediščino države članice ali kateri koli drug bistven ozir, ki 
ni popolnoma komercialen, je za države članice smiselno, da uporabljajo nekomercialna 
merila kot vidik njihovega postopka izbire, pod pogojem, da so v vseh primerih 
nediskriminatorna in v skladu s Pogodbo. 
 

Predlog spremembe 8 
Uvodna izjava 29 

(29) Pomembnejši razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes, na katere se sklicujejo 
določene usklajevalne določbe te direktive, 
so tisti, ki jih priznava Sodišče v zvezi s 
členom 43 in 49 Pogodbe, predvsem varstvo 
potrošnikov, prejemnikov storitev, delavcev 
in urbanega okolja. 

(29) Pomembnejši razlogi, ki se nanašajo na 
javni interes, na katere se sklicujejo 
določene usklajevalne določbe te direktive, 
vključujejo tiste, ki jih priznava Sodišče v 
zvezi s členom 43 in 49 Pogodbe, predvsem 
varstvo potrošnikov, prejemnikov storitev, 
delavcev in urbanega okolja in gospodarske 
storitve, ki jih pristojne države članice ali 
Skupnost podvržejo posebnim obveznostim 
iz opravljanja javnih storitev na podlagi 
merila splošnega interesa, storitve, ki lahko 
vključujejo nevarnost za okolje, storitve 
izobraževanja ali zdravstvenega varstva in 
storitve domov za osebe, ki so zaradi s 
starostjo povezanih ali drugih bolezni ali 
ker so otroci nezmožni živeti povsem 
samostojno. 



PA\545927SL.doc 11/33 PE 349.888v01-00 

 SL 

Obrazložitev 

Definicija osnovnih storitev Komisije je veliko preozka. 
 

Predlog spremembe 9 
Uvodna izjava 34 

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

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

Obrazložitev 

Igre na srečo po definiciji vključujejo vprašanja javnega zdravja, ohranjanja javnega reda in 
miru, morale in so zato, razen obveznosti, priznanih po členu 152 Pogodbe, popolnoma zunaj 
pristojnosti institucij Skupnosti in morajo ostati zadeva, ki jo urejajo države članice, kakor se 
jim zdi primerno. Zato je neprimerno, da so dane kot primer v tej uvodni izjavi. 
 

Predlog spremembe 10 
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 

črtano 
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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. 

Obrazložitev 

Načelo države porekla je pretirano in neučinkovito ter lahko vodi samo k razvrednotenju 
primernih in skladnih pravnih zahtev za varovanje javnega zdravja, varstvo okolja in drugih 
vidikov javnega interesa. Prav tako nasprotuje jasnemu namenu člena 43 Pogodbe, ki navaja, 
da pravica do ustanavljanja znotraj EU zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot 
samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, “pod pogoji, ki jih za 
svoje državljane določa zakonodaja države, v kateri se taka ustanovitev izvede”. 
 

Predlog spremembe 11 
Uvodna izjava 38 

(38) Prav tako je treba zagotoviti, da se 
nadzor storitvenih dejavnosti izvaja pri 
viru, se pravi, da ga izvajajo pristojni 
organi države članice, v kateri ima 
ponudnik sedež. Pristojni organi države 
porekla so v najboljšem položaju, da 
zagotovijo učinkovitost in kontinuiteto 
nadzora nad ponudnikom in varstvo 
prejemnikov, ne le v svoji državi članici, 
ampak tudi drugje v Skupnosti. Za 
vzpostavitev medsebojnega zaupanja med 
državami članicami v pravno ureditev 
storitvenih dejavnosti bi moralo biti jasno 
določeno, da ima po zakonodaji Skupnosti 
odgovornost za nadzor dejavnosti 
ponudnikov ne glede na to, kje se storitev 
izvaja, država članica porekla. Določanje 
pristojnosti sodne oblasti ne sodi v področje 
uporabe te direktive, ampak v področje 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z 
dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v 
civilnih in trgovinskih zadevah ali drugih 
instrumentov Skupnosti, kot je 
Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta 

črtano 
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in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev. 

Obrazložitev 

Od organov druge države članice se upravičeno ne more pričakovati, da bi zagotavljali 
učinkovit nadzor ponudnikov storitev, kadar se zadevna storitev opravlja v drugi državi 
članici in kadar se lahko škodi gospodarskim interesom države članice, v kateri ima sedež 
ponudnik storitev. Ta izbris je tudi skladen z izbrisom uvodne izjave 37. 
 

Predlog spremembe 12 
Uvodna izjava 39 

(39) Kot dodatek k načelu, da bi se morala 
uporabljati zakonodaja države porekla in 
da bi država porekla morala biti odgovorna 
za nadzor, je treba določiti načelo, da 
država članica ne sme omejevati storitev, ki 
prihajajo iz druge države članice. 

črtano 

Obrazložitev 

V skladu z izbrisom načela države porekla. 
 

Predlog spremembe 13 
Uvodna izjava 40 

(40) Treba je zagotoviti, da se od pravila, po 
katerem naj se uporablja zakonodaja 
države porekla, lahko odstopa samo na 
področjih, za katere veljajo odstopanja, 
splošna ali prehodna. Ta odstopanja so 
nujna za upoštevanje ravni povezovanja 
notranjega trga ali določenih instrumentov 
Skupnosti, ki se nanašajo na storitve, na 
podlagi katerih za ponudnika velja uporaba 
zakonodaje, ki ni zakonodaja države 
članice porekla. Razen tega so lahko v 
določenih posameznih primerih in pod 
določenimi strogimi postopkovnimi in 
vsebinskimi pogoji izjemoma sprejeti ukrepi 
proti določenemu ponudniku. Za 
zagotovitev pravne varnosti, ki je bistvena 
za vzpodbujanje malih in srednje velikih 
podjetij k opravljanju storitev v drugih 

črtano 
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državah članicah, bi morala biti ta 
odstopanja omejena na nujno potrebna. 
Zlasti bi odstopanje moralo biti možno le 
zaradi razlogov, povezanih z varnostjo 
storitev, opravljanjem zdravstvenega 
poklica ali zadevami javne politike, kot je 
varovanje mladoletnikov ter kolikor 
nacionalne prepisi na tem področju niso 
bili usklajeni. Poleg tega bi kakršno koli 
omejevanje pravice opravljanja storitev 
moralo biti dovoljeno izjemoma in le če je v 
skladu s temeljnimi pravicami, za katere je 
Sodišče dosledno menilo, da tvorijo sestavni 
del splošnih načel zakonodaje, vsebovane v 
pravnem redu Skupnosti. 

Obrazložitev 

Skladno z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. 
 

Predlog spremembe 14 
Uvodna izjava 41 

(41) V primerih, ko se ponudnik začasno 
preseli v državo članico, ki ni država članica 
porekla, je treba omogočiti medsebojno 
pomoč med tema dvema državama, tako da 
prejšnja lahko izvaja nadzor, preglede in 
poizvedbe na zahtevo države članice izvora 
ali izvaja tak nadzor na lastno pobudo, če 
preverja le dejansko stanje. Poleg tega bi v 
primeru delavcev, napotenih na delo, moralo 
biti omogočeno, da država članica, v katero 
so napoteni na delo, ukrepa proti ponudniku 
s sedežem v drugi državi članici, da zagotovi 
izpolnjevanje zaposlitvenih in delovnih 
pogojev, ki veljajo po Direktivi 96/71/ES. 

(41) V primerih, ko se ponudnik začasno 
preseli v državo članico, ki ni država članica 
porekla, je treba omogočiti medsebojno 
pomoč med tema dvema državama, tako da 
prejšnja lahko izvaja nadzor, preglede in 
poizvedbe na zahtevo države članice izvora 
ali izvaja tak nadzor na lastno pobudo. Poleg 
tega bi v primeru delavcev, napotenih na 
delo, moralo biti omogočeno, da država 
članica, v katero so napoteni na delo, ukrepa 
proti ponudniku s sedežem v drugi državi 
članici, da zagotovi izpolnjevanje 
zaposlitvenih in delovnih pogojev, ki veljajo 
po Direktivi 96/71/ES. 

Obrazložitev 

Skladno z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. 
 

Predlog spremembe 15 
Uvodna izjava 42 

(42) Primerno je predpisati odstopanje od črtano 
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načela države porekla 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 varnost ali javno 
zdravje. Zato izključitev takšne dejavnosti iz 
področja uporabe direktive ne bi bila 
utemeljena. 

Obrazložitev 

Skladno z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. Države članice bi morale 
imeti pravico, da spremljajo in kontrolirajo gospodarsko dejavnost v okviru svojih 
pristojnosti, pod pogojem, da to izvajajo ob polnem spoštovanju sorazmernosti in svojih 
obveznosti iz Pogodbe. 
 

Predlog spremembe 16 
Uvodna izjava 43 

(43) Načelo države izvora ne bi smelo 
veljati za posebne pogoje, ki jih je določila 
država članica, v katero se je preselil 
ponudnik, utemeljitev za to pa je zapleteno 
povezana s posebnosti 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 zavzetje ali uporabo javne 
avtoceste, v primeru pogojev, ki se nanašajo 
na organizacijo javnih dogodkov ali 
pogojev, ki se nanašajo na varnost na 
gradbiščih. 

črtano 
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Obrazložitev 

V skladu z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. 
 

Predlog spremembe 17 
Uvodna izjava 44 

(44) Izključitev iz načela države porekla za 
zadeve, ki se nanašajo na registracijo vozil, 
zakupljenih v državi članici, ki ni država 
članica, v kateri so uporabljeni, izhaja iz 
sodne prakse Sodišča, ki je sprejelo, da 
lahko država članica v skladu s 
sorazmernimi pogoji predpiše takšno 
obveznost v primeru vozil, ki se uporabljajo 
na njenem ozemlju. Ta izključitev ne velja 
za občasno ali začasno izposojo. 

črtano 

Obrazložitev 

Skladno z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. 
 

Predlog spremembe 18 
Uvodna izjava 46 

(46) Primerno je, da se načelo države 
porekla uporablja na področju pogodb, ki 
so jih sklenili potrošniki za opravljanje 
storitev samo v obsegu, ki ga določajo 
direktive Skupnosti za popolno uskladitev, 
ker so v takšnih primerih ravni varstva 
potrošnikov ekvivalentne. Odstopanje od 
načela države porekla, ki se nanaša na 
nepogodbeno 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 preselil, začasno 
zadeva fizično ali materialno škodo, ki jo je 
utrpela oseba v nesreči. 

črtano 

Obrazložitev 

V skladu z izbrisom sklicevanja na načelo države porekla zgoraj. 
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Predlog spremembe 19 
Uvodna izjava 47 

(47) Državam članicam je treba izjemoma 
in od primera do primera dovoliti možnost, 
da sprejmejo ukrepe, ki odstopajo od načela 
države porekla glede ponudnika s sedežem 
v drugi državi članici zaradi določenih 
razlogov, kot je varnost storitev. Takšne 
ukrepe bi bilo mogoče sprejeti le ob 
odsotnosti usklajevanja na ravni Skupnosti. 
Poleg tega ta možnost ne bi smela 
dovoljevati restriktivnih ukrepov na 
področjih, za katera druge direktive 
prepovedujejo vsako odstopanje od prostega 
pretoka storitev, kot Direktiva 1999/93/ES 
ali Direktiva 98/84/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
1998 pravnem varstvu storitev, ki temeljijo 
na pogojnem dostopu ali vključujejo 
pogojni dostop. Ta možnost tudi ne bi smela 
dovoljevati razširitev ali omejitev odstopanj, 
ki jih predvidevajo druge direktive, kot je 
Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. 
oktobra 1989 o uskladitvi določb, 
predpisanih z zakonom ali drugim 
predpisom v državah članicah v zvezi z 
izvajanjem dejavnosti televizijskega 
oddajanja ali Direktiva 2000/31/ES. 

črtano 

Obrazložitev 

V skladu z odpravo reference na načelo države izvora zgoraj. 
 

Predlog spremembe 20 
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. 
Kakor Sodišče dosledno poudarja v zvezi s 
prostim pretokom storitev, povračilo 
stroškov ambulantnih storitev brez 
predhodne odobritve po stopnjah države 

(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, 
razen če ti presegajo dejanske stroške 
storitve. Kakor Sodišče dosledno poudarja v 
zvezi s prostim pretokom storitev, povračilo 
stroškov ambulantnih storitev brez 
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članice, kjer je pacient vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, nima večjega 
učinka na financiranje njenega sistema 
socialne varnosti. Če je storitev odobrena na 
podlagi člena 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
se stroške povrne 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 pacient upravičen, če bi prejel enake 
storitve v državi, kjer je vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, mora slednja 
prevzeti nase razliko do stopnje, ki bi prišla 
v poštev. 

predhodne odobritve po stopnjah države 
članice, kjer je pacient vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, nima večjega 
učinka na financiranje njenega sistema 
socialne varnosti. Če je storitev odobrena na 
podlagi člena 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
se stroške povrne 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 pacient upravičen, če bi prejel enake 
storitve v državi, kjer je vključen v sistem 
zdravstvenega zavarovanja, mora slednja 
prevzeti nase razliko do stopnje, ki bi prišla 
v poštev. 

Obrazložitev 

Sedanje besedilo bi pacientu dopuščalo, da bi šel iz cenovno manj ugodne države v cenovno 
bolj ugodno in imel tako dobiček. To predvidoma ni namen Komisije. 
 

Predlog spremembe 21 
Uvodna izjava 64 

(64) Treba je ukiniti popolne prepovedi 
komercialnega komuniciranja za zakonsko 
urejene poklice, vendar ne prepovedi, ki se 
nanašajo na vsebino komercialnega 
komuniciranja, ampak tiste, ki na splošen 
način in za določen poklic prepovedujejo 
eno ali več oblik komercialne 
komunikacije, kot je na primer popolna 
prepoved oglaševanja v enem ali več 
določenih medijih. Kar zadeva vsebino in 
metode komercialnega komuniciranja, je 
treba strokovnjake spodbujati, da bodo v 
skladu z zakonodajo Skupnosti pripravili 
kodekse poklicnega vedenja na ravni 
Skupnosti. 

črtano 

Obrazložitev 

Nekatere države članice imajo reguliranje komercialnih komunikacij za določene poklice že 
dolgo časa za nujno potrebno, ker prispeva tako k zaščiti potrošnikov kot tudi k integriteti in 
dostojanstvu poklicev samih. Do katere mere drži to za posamezno državo članico, je odvisno 
od številnih dejavnikov, vključno z vidikoma nacionalne kulture in tradicije. Ni primerno, da 
bi Komisija svojo obveznost glede razvijanja notranjega trga poskušala razlagati tako široko, 



PA\545927SL.doc 19/33 PE 349.888v01-00 

 SL 

da bi se začela vmešavati v zadeve, ki so upravičeno v izključni pristojnosti držav članic. 
 

Predlog spremembe 22 
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 področja 
varstva potrošnikov, varstva okolja, zdravja 
in varnosti delavcev ali javnega zdravja. 

Obrazložitev 

Kot v primeru varstva potrošnikov, je tudi pri teh vidikih nadvse pomembno, da se enotnega 
trga za storitve ne razvija na njihov račun. 
 

Predlog spremembe 23 
Člen 1 

Ta direktiva ureja splošne določbe, ki 
pospešujejo uresničevanje svobode 
ustanavljanja za ponudnike storitev in prost 
pretok storitev. 

Ta direktiva ureja splošne določbe, ki 
pospešujejo uresničevanje svobode 
ustanavljanja za ponudnike storitev in prost 
pretok storitev. Pri tem si prizadeva 
pripomoči k izpolnjevanju nalog iz člena 2 
Pogodbe, vključno s trajnostnim razvojem 
gospodarskih dejavnosti, ki vodijo k visoki 
stopnji zaposlenosti in socialne zaščite ter 
spoštujejo potrebo po visoki stopnji varstva 
in izboljšanju kakovosti okolja. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da direktiva ob navajanju ciljev ukrepa, ki prvenstveno zagotavlja prost pretok 
storitev, vključuje tudi opomin glede širših ciljev Evropske skupnosti, ciljev, ki jih ni mogoče 
podrejati drug drugemu, na primer s poseganjem v varstvo okolja, javnega zdravja ali v 
socialno zaščito z uvajanjem ukrepov liberalizacije, ki so lahko v nekaterih okoliščinah 
neskladni z omenjenimi vidiki. 
 

Predlog spremembe 24 
Člen 2, točka (c a) (novo) 

 (ca) storitve splošnega gospodarskega 
pomena, katerim pristojna država članica 
ali Skupnost nalaga določene obveznosti 
javnih storitev; 
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Obrazložitev 

Člen III-6 Ustavne pogodbe določa, “…skrbijo Unija in države članice … za to, da takšne 
službe delujejo na podlagi načel in pogojev, zlasti ekonomskih in finančnih, ki jim omogočajo 
izpolnjevanje njihovih nalog. Z evropskimi zakoni se določijo ta načela in pogoji ne glede na 
pristojnosti držav članic, da v skladu z Ustavo ponujajo, naročajo in financirajo take službe” 
Vključevanje storitev splošnega pomena v določbe pričujoče direktive bi predstavljalo tako 
poseganje. 
 

Predlog spremembe 25 
Člen 2, točka (c b) (novo) 

 (cb) storitve socialnega skrbstva splošnega 
pomena, katerim pristojna država članica 
ali Skupnost nalaga določene obveznosti 
javnih storitev, med drugim zdravstvene 
storitve ter domsko oskrbo otrok in 
odraslih, ki niso zmožni samostojnega 
življenja zaradi starosti ali iz drugih 
razlogov; 

Obrazložitev 

Bela knjiga o storitvah splošnega pomena [KOM (2004)374] določa:“Splošne storitve 
socialnega skrbstva imajo posebno funkcijo kot del Evropskega družbenega modela. 
Temelječe na načelu solidarnosti so splošne storitve socialnega skrbstva in zdravstvene 
storitve osredotočene na posameznika in zagotavljajo, da lahko državljani učinkovito uživajo 
svoje osnovne pravice in visoko stopnjo socialne varnosti, poleg tega pa krepijo socialno in 
teritorialno kohezijo.” Vključitev takih storitev v določbe te direktive bi posegala v to 
funkcijo. 
 

Predlog spremembe 26 
Člen 2, točka (c c) (novo) 

 (cc) storitve, ki lahko vključujejo nevarnost 
za okolje ali javno zdravje in jih je zato 
treba natančno izvajati in strogo nadzirati; 

Obrazložitev 

Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali učinkovit 
nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi članici in če bi 
lahko to škodilo gospodarskim interesom države, v kateri ima ponudnik storitve sedež. Kadar 
gre za javno zdravje, se od države članice ne more pričakovati, da se bo na ta način 
odpovedala svojim odgovornostim 
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Predlog spremembe 27 
Člen 2, točka (c d) (novo) 

 (cd) izobraževalne storitve, katerih stroške 
ali del stroškov plača ali povrne država ali 
kateri državni organ članice, kjer se 
opravlja storitev. 

Obrazložitev 

Izobrazba je temelj nacionalne kulture in zato z določenimi natančnimi in uporabnimi 
izjemami na splošno prepuščena pristojnosti držav članic. Financiranje s strani državnih 
organov pomeni jasno priznanje družbeno koristne vloge izobraževalne storitve, dodani 
kriterij pa naj bi izključil komercialne storitve, ki kljub temu, da imajo izobraževalno vsebino, 
ne veljajo za upravičene do take državne podpore – npr. zasebne jezikovne šole ali 
usposabljanja s področja IT, ki so usmerjena v zasebni sektor. 
 

Predlog spremembe 28 
Člen 9, točka (b) 

(b) potreba po sistemu dovoljenj je 
objektivno upravičena s pomembnim 
razlogom, ki se nanaša na javni interes; 

(b) potreba po sistemu dovoljenj je 
objektivno upravičena s pomembnim 
razlogom, ki se nanaša na javni interes; Tak 
pomemben razlog se lahko med drugim 
ozira na javno zdravje, zdravje in varnost 
zaposlenih ali samozaposlenih, varstvo 
okolja, ohranjanje kulturne dediščine in 
podpiranje katerega koli cilja s področja 
javnega reda, ki ni v nasprotju s Pogodbo; 

Obrazložitev 

Predlagano besedilo je preveč ohlapno in splošno in preveč prepušča presoji sodišč. Z 
vključitvijo neizčrpnega seznama bo direktiva določila smernice, ne da bi postala bolj 
restriktivna. 
 

Predlog spremembe 29 
Člen 9, točka (c) 

(c) zastavljenega cilja se ne da doseči z manj 
restriktivnim ukrepom, zlasti ker bi bil 
poznejši pregled prepozen, da bi bil lahko 
resnično učinkovit. 

(c) zastavljenega cilja se ne da doseči z manj 
restriktivnim ukrepom. 
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Obrazložitev 

Predlagano besedilo je preveč restriktivno. Poleg omenjenega so lahko tudi drugi razlogi za 
to, da manj restriktiven ukrep ne bi bil učinkovit. 
 

Predlog spremembe 30 
Člen 12, odstavek 2 a (novo) 

 2a. Brez poseganja v člena 9 in 10 se lahko 
države članice pri uporabi svojih postopkov 
izbire ozirajo na javno zdravje, zdravje in 
varnost zaposlenih ali samozaposlenih, 
varstvo okolja, ohranjanje kulturne 
dediščine in podpiranje katerega koli cilja s 
področja javnega reda, ki ni v nasprotju s 
Pogodbo. 

Obrazložitev 

Kadar ima lahko opravljanje storitve posledice za javno zdravje, zdravje in varnost na 
delovnem mestu, okolje, kulturno dediščino države članice ali kateri drugi ključni vidik, ki 
presega zgolj komercialne ozire, so države članice upravičene, da se pri svojem postopku 
izbire ozirajo na nekomercialna merila, če ta v nobenem primeru niso diskriminatorna in so v 
skladu s Pogodbo. 
 

Predlog spremembe 31 
Člen 13, odstavek 3 

3. Postopki odobritve in formalnosti 
zainteresiranim stranem zagotavljajo, da 
bodo njihove vloge obravnavane takoj, ko 
bo mogoče, in vsekakor v razumnem roku, 
ki se ga določi in objavi vnaprej. 

3. Postopki odobritve in formalnosti 
zainteresiranim stranem zagotavljajo, da 
bodo njihove vloge obravnavane takoj, ko 
bo mogoče, in vsekakor v razumnem roku, 
ki se ga določi in objavi vnaprej. Obdobje, ki 
je dovoljeno od prejema vloge do odobritve 
oziroma zavrnitve, zadostuje za učinkovito 
posvetovanje vseh strani, na katere bi 
odločitev lahko imela vpliv, upoštevajoč 
vsakršne posledice za javno zdravje, zdravje 
in varnost zaposlenih ali samozaposlenih, 
varstvo okolja, ohranjanje kulturne 
dediščine in podpiranje katerega koli cilja s 
področja javnega reda, ki ni v nasprotju s 
Pogodbo. 
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Obrazložitev 

Državljani, bodisi kot zainteresirani posamezniki bodisi organizirani v civilno družbo, imajo 
pravico predstaviti svoja stališča organom oblasti, če bi lahko imela odobritev ali zavrnitev 
opravljanja storitve posledice za javno zdravje ali zdravje pri delu, varstvo okolja ali kulturne 
dediščine ali podpiranje drugih zakonitih ciljev politike. 
 

Predlog spremembe 32 
Člen 14, točka 5 

(5) uporaba ekonomskega preizkusa za 
vsak primer posebej, s čimer se odobritev 
pogojuje z dokazom obstoja gospodarske 
potrebe ali povpraševanja na trgu, ali 
presoja potencialnih ali sedanjih 
gospodarskih učinkov dejavnosti, ali ocena 
ustreznosti dejavnosti glede na cilje 
gospodarskega načrtovanja, ki jih je določil 
pristojni organ; 

črtano 

Obrazložitev 

Učinkovito prepovedovati državam članicam in njihovim organom, da bi vzpostavili in 
zasledovali cilje gospodarskega načrtovanja v javno korist, kot bi to določal ta odstavek člena 
14, ni ne upravičeno ne potrebno s strani Pogodbe. Zlorabo takih dejavnosti z namenom 
postavljati pogoje, ki so dejansko diskriminatorni ali kako drugače v nasprotju s Pogodbo, 
učinkovito preprečuje že sama Pogodba. Prepoved, ki jo določa ta odstavek, je tako 
neskladna z zakonodajo. 
 

Predlog spremembe 33 
Člen 16, odstavek 1 

(1) Države članice zagotavljajo, da so 
ponudniki zavezani samo nacionalnim 
določbam države članice izvora, ki so del 
koordiniranega področja. 

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 

Obrazložitev 

Če so nacionalne določbe države članice, kjer se opravlja storitev, v skladu s Pogodbo, je 
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smiselno, da njeni organi postavljajo pogoje glede gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo 
znotraj njihove pristojnosti. Smisel enotnega notranjega trga je v tem primeru v 
preprečevanju diskriminacije med ponudniki storitev, ki imajo sedež kjer koli znotraj 
Skupnosti. Načelo države izvora je tako neskladno z zakonodajo kot tudi neizvedljivo in lahko 
samo ogroža tiste zakonske zahteve, ki so smiselne in v skladu z zakonodajo in katerih namen 
je varovati javno zdravje, okolje in druge ključne vidike javnega interesa. 
 

Predlog spremembe 34 
Člen 16, odstavek 2 

(2) Država članica izvora je odgovorna za 
nadzor nad ponudnikom in nad storitvami, 
ki jih opravlja, vključno s storitvami, ki jih 
opravlja v drugi državi članici. 

črtano 

Obrazložitev 

Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali učinkovit 
nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi članici in če bi 
lahko to škodilo gospodarskim interesom države, v kateri ima ponudnik storitve sedež. 
 

Predlog spremembe 35 
Člen 16, odstavek 3, točka (b) 

(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; 

črtano 

Obrazložitev 

Take določbe, kot bi jih ta člen odpravil, so namenjene varovanju javnega interesa. Če so 
predpisane tudi za ponudnike storitev, ki imajo sedež na ozemlju države članice, niso 
diskriminatorne in tako tudi ne v nasprotju s Pogodbo. Ta prepoved torej ni v skladu s tem. 
 

Predlog spremembe 36 
Člen 16, odstavek 3, točka (e) 

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

črtano 
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Obrazložitev 

Take določbe so namenjene varovanju javnega interesa. Če so predpisane tudi za ponudnike 
storitev, ki imajo sedež na ozemlju države članice, niso diskriminatorne in tako tudi ne v 
nasprotju s Pogodbo. Ta prepoved torej ni v skladu s tem. 
 

Predlog spremembe 37 
Člen 16, odstavek 3, točka (g) 

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

črtano 

Obrazložitev 

Take določbe so namenjene varovanju javnega interesa. Če so predpisane tudi za ponudnike 
storitev, ki imajo sedež na ozemlju države članice, niso diskriminatorne in tako tudi ne v 
nasprotju s Pogodbo. Ta prepoved torej ni v skladu s tem. 
 

Predlog spremembe 38 
Člen 17, točka 4 a (novo) 

 (4a) bistvene gospodarske storitve in 
storitve socialnega skrbstva, katerim 
pristojna država članica ali Skupnost 
nalaga določene obveznosti javnih storitev 
na podlagi kriterija splošnega interesa; 
storitve, ki lahko vključujejo nevarnost za 
okolje, med drugimi tiste, ki tvorijo celoto 
ali del projektov, za katere je po direktivi 
Sveta 85/337/EGS, kot jo spreminja 
direktiva Sveta 97/11)ES, ali po Protokolu 
strateške presoje (iz Kijeva) potrebna 
presoja vpliva na okolje; izobraževalne ali 
zdravstvene storitve ter domska oskrba 
otrok in odraslih, ki niso zmožni 
samostojnega življenja zaradi starosti ali iz 
drugih razlogov. 

Obrazložitev 

Državam članicam je smiselno dovoliti, da take storitve podvržejo večjemu nadzoru, kot bi 
bilo ustrezno pri storitvah, ki jih ni mogoče tako definirati, in jih s tem izvzeti iz načela države 
izvora. Uporaba tega principa v takih primerih bi ogrožala pravico držav članic, da delujejo 
v prid ključnih javnih interesov. Pogodba jim že tako prepoveduje, pa naj sledijo javnemu 
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interesu ali kateremu drugemu cilju, diskriminacijo do podjetij, ki imajo sedeže v drugih 
državah članicah. Ta ukrep torej ni v skladu s tem. 
 

Predlog spremembe 39 
Člen 19, odstavek 1 

1. Z odstopanjem od člena 16, ampak samo 
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: 

1. Z odstopanjem od člena 16, če je 
potrebno zaščititi javni interes, 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, vključujoč vidike, 
povezane z javnim zdravjem; 

(a) varnost storitev, vključujoč med drugim 
vidike, povezane z javnim zdravjem, 
okoljem, interesi ranljivih skupin ali zaščito 
kulturne dediščine; 

(b) opravljanje zdravstvenih poklicev; (b) opravljanje zdravstvenih poklicev; 
 

(c) zaščita javnega reda, predvsem vidikov v 
zvezi z zaščito mladoletnikov. 

(c) zaščita javnega reda, med drugim 
predvsem vidikov v zvezi z zaščito 
mladoletnikov. 

Obrazložitev 

Države članice bi morale imeti pravico sprejemati ukrepe na teh področjih, kadar koli je javni 
interes v nevarnosti, in ne samo v “izrednih okoliščinah”. Sprejemanje takih ukrepov je 
osnovna naloga vlade, in povsem neskladno z zakonodajo bi bilo odrekati državam članicam 
to pravico, pravico, ki jo seveda lahko uveljavljajo samo, če sprejemajo ukrepe, ki jih 
dopušča Pogodba. Sprejemanje takih ukrepov je osnovna naloga vlade, in popolnoma 
neskladno z zakonodajo bi bilo odrekati državam članicam to pravico, pravico, ki jo seveda 
lahko uveljavljajo samo, če sprejemajo ukrepe, ki jih dopušča Pogodba. 
 

Predlog spremembe 40 
Člen 20, točka (a) 

(a) obveznost, da mora pridobiti dovoljenje 
pri pristojnih organih ali jim podati izjavo; 

(a) obveznost, da mora pridobiti dovoljenje 
pri pristojnih organih ali jim podati izjavo v 
zvezi s katero koli zadevo, ki jo že pokriva 
ekvivalentno dovoljenje, izdano s strani 
pristojnih organov druge države članice; 

Obrazložitev 

Če so pravila v skladu z zahtevami Pogodbe in če je dovoljenje, izdano s strani pristojnih 
organov druge države članice, v obravnavanem primeru nepopolno, je smiselno dovoliti 
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državi članici, da izda ali zavrne dovoljenje za gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo na 
njenem ozemlju. 
 

Predlog spremembe 41 
Člen 20, točka (b) 

(b) omejitve glede davčnih olajšav ali 
odobritve finančne pomoči, če ima ponudnik 
sedež v drugi državi članici ali zaradi 
lokacije kraja, kjer se opravlja storitev; 

(b) omejitve glede davčnih olajšav ali 
odobritve finančne pomoči, če ima ponudnik 
sedež v drugi državi članici; 

Obrazložitev 

Za države članice je smiselno, da uporabljajo davčne olajšave in finančne pomoči za 
spodbujanje ali preprečevanje določenih gospodarskih dejavnosti, na primer na območjih 
izjemne naravne lepote ali posebnega znanstvenega pomena, na neprivilegiranih območjih 
itd. Kadar so v skladu s Pogodbo, jih je seveda treba šteti za pomembne instrumente politike. 
 

Predlog spremembe 42 
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 jih njihov sistem socialne 
varnosti zagotavlja za podobne zdravstvene 
storitve na njihovem ozemlju. 

3. Države članice zagotavljajo, da njihovi 
sistemi socialne varnosti za zdravstvene 
storitve, opravljene v drugi državi članici, 
povrnejo dejanske stroške do višine 
maksimalne vsote, ki se jo za podobne 
zdravstvene storitve plača na njihovem 
ozemlju. 

Obrazložitev 

Sedanje besedilo bi pacientu dopuščalo, da bi šel iz cenovno manj ugodne države v cenovno 
bolj ugodno in imel tako dobiček. To predvidoma ni namen Komisije. Poleg tega bi to lahko 
preveč obremenilo sisteme zdravstvenega zavarovanja revnejših držav članic. 
 

Predlog spremembe 43 
Člen 24, odstavek 1, pododstavek 2 

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

črtano 
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(a) da mora pridobiti dovoljenje njenih 
pristojnih organov ali biti registriran pri 
njih ali da mora izpolnjevati katero koli 
drugo ekvivalentno zahtevo; 

(b) da mora podati izjavo, razen če gre za 
izjave v zvezi z dejavnostmi iz Priloge 
direktive 96/71/ES, ki so dovoljene do 31. 
decembra 2008; 

(c) da mora imeti predstavnika na njenem 
ozemlju; 

(d) da mora hraniti in voditi zaposlitveno 
dokumentacijo na njenem ozemlju ali v 
skladu s pogoji, ki veljajo na njenem 
ozemlju. 

 

Obrazložitev 

Če so pravila v skladu z zahtevami Pogodbe, je smiselno dovoliti državi članici, da izda ali 
zavrne dovoljenje za gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo na njenem ozemlju. Smisel 
enotnega notranjega trga je v tem primeru v preprečevanju diskriminacije med ponudniki 
storitev, ki imajo sedež kjer koli znotraj Skupnosti. Ta ukrep ni v skladu s tem ciljem. 
 

Predlog spremembe 44 
Člen 24, odstavek 2, pododstavek 2 

V okoliščinah iz odstavka 1 država članica 
izvora pomaga državi članici, kamor je bil 
delavec napoten, zagotoviti skladnost z 
zaposlitvenimi in delovnimi pogoji iz 
direktive 96/71/ES, ter na lastno pobudo 
državi članici, kamor je bil delavec napoten, 
posreduje podatke iz prvega pododstavka, 
kadar ve za določena dejstva, ki kažejo na 
morebitne nepravilnosti s strani ponudnika v 
zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji. 

V okoliščinah iz odstavka 1 država članica 
izvora pomaga državi članici, kamor je bil 
delavec napoten, zagotoviti skladnost z 
zaposlitvenimi in delovnimi pogoji iz 
direktive 96/71/ES, ter na lastno pobudo 
državi članici, kamor je bil delavec napoten, 
posreduje vsakršna dejstva, ki kažejo na 
morebitne nepravilnosti s strani ponudnika v 
zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji. 

Obrazložitev 

Če so pravila v skladu z zahtevami Pogodbe, je smiselno dovoliti državi članici, da izda ali 
zavrne dovoljenje za gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo na njenem ozemlju. Smisel 
enotnega notranjega trga je v tem primeru v preprečevanju diskriminacije med ponudniki 
storitev, ki imajo sedež kjer koli znotraj Skupnosti. Ta ukrep ni v skladu s tem ciljem. 
 

Predlog spremembe 45 
Člen 26, odstavek 3 pododstavek 1 a (novo) 
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 Če je ta storitev ponujena javnosti, države 
članice zagotavljajo, da so podatki podani v 
obliki in jeziku, ki ne zahtevata strokovnega 
znanja v zvezi s storitvijo, ki se opravlja in 
ki ju lahko razume vsaka pismena oseba. 

Obrazložitev 

Podatki niso uporabni, če so nerazumljivi, potrošniki pa imajo pravico do jasnih podatkov, ki 
so napisani v laičnem jeziku. 
 

Predlog spremembe 46 
Člen 28, odstavek 2a (novo) 

 2a. Če je ta storitev ponujena javnosti, 
država članica, v kateri se storitev opravlja, 
zagotavlja, da so podatki iz odstavka 1 
podani v obliki in jeziku, ki ne zahtevata 
strokovnega znanja v zvezi s storitvijo, ki se 
opravlja in ki ju lahko razume vsaka 
pismena oseba. 

Obrazložitev 

Podatki niso uporabni, če so nerazumljivi, potrošniki pa imajo pravico do jasnih podatkov, ki 
so napisani v laičnem jeziku. 
 

Predlog spremembe 47 
Člen 29, odstavek 1 

1. Države članice bodo ukinile vse popolne 
prepovedi glede komercialnega 
komuniciranja za zakonsko urejene 
poklice. 

črtano 

Obrazložitev 

Nekatere države članice imajo reguliranje komercialnih komunikacij za določene poklice že 
dolgo časa za nujno potrebno, ker prispeva tako k zaščiti potrošnikov kot tudi k integriteti in 
dostojanstvu poklicev samih. Do katere mere drži to za posamezno državo članico, je odvisno 
od številnih dejavnikov, vključno z vidikoma nacionalne kulture in tradicije. Ni primerno, da 
bi Komisija svojo obveznost glede razvijanja notranjega trga poskušala razlagati tako široko, 
da bi se začela vmešavati v zadeve, ki so upravičeno v izključni pristojnosti držav članic. 
 

Predlog spremembe 48 
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Člen 29, odstavek 2 

2. Države članice zagotavljajo, da so 
komercialne komunikacije zakonsko 
urejenih poklicev v skladu s poklicnimi 
pravili, ki morajo biti usklajena z 
zakonodajo Skupnosti, kar se nanaša 
predvsem na neodvisnost, dostojanstvo ter 
integriteto poklica, pa tudi na poklicno 
molčečnost, na način, ki je skladen s 
specifično naravo vsakega poklica, 

2. Države članice zagotavljajo, da so 
komercialne komunikacije zakonsko 
urejenih poklicev, kadar so dovoljene, v 
skladu s poklicnimi pravili, ki morajo biti 
usklajena z zakonodajo Skupnosti, kar se 
nanaša predvsem na neodvisnost, 
dostojanstvo ter integriteto poklica, pa tudi 
na poklicno molčečnost, na način, ki je 
skladen s specifično naravo vsakega poklica, 

Obrazložitev 

Nekatere države članice imajo reguliranje komercialnih komunikacij za določene poklice že 
dolgo časa za nujno potrebno, ker prispeva tako k zaščiti potrošnikov kot tudi k integriteti in 
dostojanstvu poklicev samih. Do katere mere drži to za posamezno državo članico, je odvisno 
od številnih dejavnikov, vključno z vidikoma nacionalne kulture in tradicije. Ni primerno, da 
bi Komisija svojo obveznost glede razvijanja notranjega trga poskušala razlagati tako široko, 
da bi se začela vmešavati v zadeve, ki so upravičeno v izključni pristojnosti držav članic. 
 

Predlog spremembe 49 
Člen 31, odstavek 5 a (novo) 

 5a. Prostovoljni ukrepi na podlagi tega 
člena ne bodo na noben način posegali v 
pravice držav članic, da uvajajo obvezne 
standarde in pravila glede storitev v obsegu, 
ki ga dovoljuje Pogodba, in pod pogojem, 
da so nediskriminatorni in v skladu z 
zakonodajo. Taki obvezni standardi in 
pravila lahko med drugim vključujejo 
obvezna merila glede kakovosti in smernice 
glede zdravljenja v zvezi z zdravstvenimi 
storitvami, ki se opravljajo na njenem 
ozemlju, obvezna merila glede kakovosti za 
domsko oskrbo otrok in odraslih, ki niso 
zmožni samostojnega življenja zaradi 
starosti ali iz drugih razlogov, ter obvezne 
standarde in pravila, ki ščitijo javni interes 
ali sledijo kateremu koli cilju politike, ki je 
v skladu s Pogodbo. 

Obrazložitev 

Predlagani prostovoljni postopki so nezadostni zlasti v zvezi z zdravstvenimi in skrbstvenimi 
storitvami, pravica držav članic, da nadzorujejo kvaliteto storitev take vrste, ki se izvajajo na 
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njihovem ozemlju, pa ne bi smela biti vprašljiva. V kontekstu te direktive to kaže na potrebo 
za dodatnim odstavkom, ki bi opozarjal na to. Posledici slabe kakovosti pri izvajanju 
zdravstvenih storitev sta lahko bolečina in smrt. Ljudje, ki potrebujejo zdravstvene storitve, 
niso nujno v položaju braniti svoje pravice, odsotnost obveznih meril glede kakovosti pa bi 
lahko resno omajala zaupanje ljudi v izvajanje zdravstvenih storitev na splošno. 
 

Predlog spremembe 50 
Člen 35, odstavek 6 a (novo) 

 6a. Te določbe dopolnjujejo pravico držav 
članic, da v skladu s svojimi obveznostmi iz 
Pogodbe in zakonodaje Skupnosti 
nadzorujejo in urejajo opravljanje storitev 
na svojem ozemlju, in ne posegajo vanjo. 

Obrazložitev 

Če so nacionalne določbe države članice, kjer se opravlja storitev, v skladu s Pogodbo, ji je 
smiselno dovoliti, da postavlja pogoje glede gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo na njenem 
ozemlju. Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali 
učinkovit nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi 
članici. Kljub temu bi bilo tako sodelovanje, kot je predpisano, nadvse uporabno dopolnilo k 
učinkoviti zakonodaji in nadzoru. 
 

Predlog spremembe 51 
Člen 36, odstavek 1 

1.  Če se ponudnik storitve začasno preseli v 
drugo državo članico z namenom opravljati 
storitev, ne da bi imel tam sedež, glede 
zadev iz člena 16 pristojni organi te države 
članice sodelujejo pri nadzoru nad 
ponudnikom v skladu z odstavkom 2. 

1. Če se ponudnik storitve začasno preseli v 
drugo državo članico z namenom opravljati 
storitev, ne da bi imel tam sedež, so glede 
zadev iz člena 16 pristojni organi te države 
članice odgovorni za nadzor nad 
ponudnikom, pri nadzoru pa bodo v 
največji možni meri sodelovali organi 
države članice izvora v skladu z odstavkom 
2. 

Obrazložitev 

Če so nacionalne določbe države članice, kjer se opravlja storitev, v skladu s Pogodbo, ji je 
smiselno dovoliti, da postavlja pogoje glede gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo na njenem 
ozemlju. Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali 
učinkovit nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi 
članici. Kljub temu bi bilo sodelovanje, kakor je predpisano, nadvse uporabno kot dopolnilo k 
učinkoviti zakonodaji in nadzoru. 
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Predlog spremembe 52 
Člen 36, odstavek 2, pododstavek 1 

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

2. Pristojni organi iz odstavka 1 izvajajo 
vsakršne preglede, kontrole in preiskave, ki 
so potrebni za zagotavljanje učinkovitega 
nadzora. Pri tem pristojni organi ukrepajo 
znotraj pooblastil, ki jim jih podeljuje 
njihova država članica. 

Obrazložitev 

Če so nacionalne določbe države članice, kjer se opravlja storitev, v skladu s Pogodbo, ji je 
smiselno dovoliti, da postavlja pogoje glede gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo na njenem 
ozemlju. Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali 
učinkovit nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi 
članici. Načelo države izvora je tako neskladno z zakonodajo kot tudi neizvedljivo in lahko 
samo ogroža tiste zakonske zahteve, ki so smiselne in skladne z zakonodajo in katerih namen 
je varovati javni interes. 
 

Predlog spremembe 53 
Člen 36, odstavek 2, točka (a) 

(a) vključujejo samo ugotavljanje dejstev in 
jim ne sledijo nobeni drugi ukrepi proti 
ponudniku, ki bi izhajali iz možnosti 
odstopanja glede na posamezni primer, 
kakor jih dopušča člen 19; 

črtano 

Obrazložitev 

Če so nacionalne določbe države članice, kjer se opravlja storitev, v skladu s Pogodbo, ji je 
smiselno dovoliti, da postavlja pogoje glede gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo na njenem 
ozemlju. Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali 
učinkovit nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi 
članici. Načelo države izvora je tako neskladno z zakonodajo kot tudi neizvedljivo in lahko 
samo ogroža tiste zakonske zahteve, ki so smiselne in skladne z zakonodajo in katerih namen 
je ščititi javni interes. 
 

Predlog spremembe 54 
Člen 37, odstavek 1 

1. Če namerava država članica ukrepati na 
podlagi člena 19, velja postopek iz 

1. Če namerava država članica ukrepati na 
podlagi člena 19, velja postopek iz 
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odstavkov 2 do 6 tega člena brez poseganja 
v postopek pred sodiščem. 

odstavkov 2 do 6 tega člena brez poseganja v 
pravico te države članice, da ukrepa 
neposredno proti ponudniku storitve, ali v 
postopek pred sodiščem. 

Obrazložitev 

Od organov druge države članice ni smiselno pričakovati, da bodo zagotavljali učinkovit 
nadzor nad ponudniki storitev, če se zadevno storitev opravlja v drugi državi članici. Načelo 
države izvora je tako neskladno z zakonodajo kot tudi neizvedljivo in lahko samo ogroža tiste 
zakonske zahteve, ki so smiselne in skladne z zakonodajo in katerih namen je ščititi javno 
zdravje, okolje in druge ključne vidike javnega interesa. 
 

Predlog spremembe 55 
Člen 39, odstavek 4 a (novo) 

 4a. Ti kodeksi poklicnega vedenja ne 
posegajo v obstoječe pravne zahteve, ki jih 
ponudnikom storitev postavljajo države 
članice, če so te zahteve v skladu z 
obveznostmi držav članic iz Pogodbe in 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. 

Obrazložitev 

Kodeksi poklicnega vedenja so koristen dodatek zakonski ureditvi in nadzoru, ne morejo pa ju 
nadomestiti. 
 

Predlog spremembe 56 
Člen 40, odstavek 1, točka (b) 

(b) hazardiranje, ki vključuje denarne 
zastavke pri igrah na srečo, vključno z 
loterijami in stavami, in sicer na podlagi 
poročila Komisije in obsežnih posvetovanj 
zainteresiranih skupin; 

črtano 

Obrazložitev 

Hazardiranje že po definiciji vključuje vprašanja javnega zdravja, javnega reda in morale, 
zaradi česar je z izjemo odgovornosti, ki mu jih priznava člen 152 Pogodbe, v celoti zunaj 
pristojnosti institucij Skupnosti in mora ostati v pristojnosti držav članic, da ga urejajo, kakor 
se jim zdi smotrno. Zaradi tega ni primerno, da je navedeno v tej izjavi. 
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