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OBVESTILO O ZAHTEVAH ZA STORITVE
v skladu z Uredbo o postopku notificiranja zahtev za storitve
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OB1903
Datum
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OBVESTILO B
(prilagojeno za notifikacije prek Informacijskega sistema za notranji trg IMI,
* - oznaka za obvezne informacije)
OBRAZEC ZA NOTIFIKACIJO NOVIH ZAHTEV ZA ČEZMEJNE PONUDNIKE S SEDEŽEM V
DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH, ZA KATERE VELJA ČLEN 16 DIREKTIVE 2006/123/ES O
STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU
Obrazec je treba uporabljati za notificiranje novih zakonov, podzakonskih predpisov ali upravnih
določb, ki vsebujejo zahteve iz področja uporabe člena 16 direktive o storitvah, ki jih države članice
nameravajo uporabiti za čezmejne ponudnike storitev. To omogoča izpolnitev obveznosti o uradnem
obveščanju iz člena 39(5).
Če se notificirane zahteve za čezmejne ponudnike uporabljajo tudi za ponudnike s sedežem v državi
in spadajo v eno od osmih kategorij iz člena 15(2) direktive o storitvah, ta notifikacija v tem primeru
omogoča izpolnitev obveznosti obveščanja iz členov 39(5) in 15(7) direktive o storitvah (in ločenega
obvestila A v tem primeru ni treba izpolniti).

* Datum obvestila
Podatki o organu pripravljalcu predpisa
1.

* Naziv organa pripravljalca predpisa

2.

* Upravna raven organa pripravljalca predpisa
državni organ na nacionalni ravni
državni organ na regionalni ravni
državni organ na lokalni ravni
drugo telo (nedržavni organ)

3.

Naslov
Telefon
E-naslov
Spletišče

4.

Kontaktna oseba na organu pripravljalcu predpisa (ime, telefon, e-naslov)

Splošni podatki o predpisu
5.

* Naslov predpisa, člen(i) in referenčni dokumenti
Prosimo, priložite izvod predpisa, ki vsebuje notifiirano zahtevo.

6.

* Status predpisa
osnutek
končni

začetek veljavnosti (okvirni datum)
* začetek veljavnosti
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* Številka in besedilo ustreznega člena (- ov)
Največ 2000 znakov.

Dodatno besedilo člena (- ov)
Če dolžina notificiranega člena presega 2000 znakov, vpišite preostali del besedila v to polje.

8.

Zakonodajno besedilo na spletu
Če je predpis dosegljiv na spletu, vnesite povezavo nanj.

Podatki o zahtevi
9.

* Storitvene dejavnosti
Izberete lahko več možnosti.

sektorsko nespecifična dejavnost
arhitekturne storitve
revizorske storitve
distribucija elektrike in povezane storitve
sejemske in zabaviščne storitve
distribucija plina in povezane storitve
socialne storitve
frizerske in kozmetične storitve
storitve davčnega svetovanja
geodetske storitve
storitve industrijskega pregledovanja
gozdarske storitve
storitve izobraževanja in usposabljanja
hoteli in druga prenočišča
storitve izterjave dolga
inštalaterska dela v gradbeništvu
storitve na področju veterine
inženirske storitve
storitve oglaševanja in trženja
laboratorijske storitve
storitve poslovanja z nepremičninami
maloprodajne in grosistične storitve
storitve pretovarjanja in skladiščenja
meteorološke storitve
storitve restavracij in postrežbe hrane
nizka gradnja
storitve tehničnega testiranja
obrtna dela v zvezi z gradbeništvom
storitve v zvezi z industrijsko lastnino
okoljske storitve
storitve v zvezi z intelektualno lastnino
oskrba z vodo in povezane storitve
storitve v zvezi z odplakami in odpadki
pogrebniške storitve
storitve zaposlovanja
poštne in telekomunikacijske storitve
storitve, povezane z gradbeništvom
pravne storitve
strokovne inženirske storitve
preiskovalne in varovalne storitve
vrtnarske storitve
računovodske storitve
šola vožnje
storitve na področju rekreacije, kulture in športa
informacijske storitve: svetovanje, razvoj računalniških programov, internet, podporne storitve
podjetniško in poslovno svetovanje in povezane storitve
podporne storitve za kopenski, vodni in zračni prevoz
storitve na področju kmetijstva in akvakulture
storitve na področju raziskav in razvoja in povezane storitve svetovanja
storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in podporne storitve za turiste
storitve popravila in vzdrževanja motornih vozil in opreme
storitve svetovanja glede oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami in odpadki
storitve zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
drugo
Dodatne informacije o storitveni dejavnosti
Vpišite morebitne dodatne informacije o storitveni dejavnosti. Če ste v zgornjem polju označili drugo, natančno navedite
storitvene dejavnosti, za katere se uporablja notificirana zahteva.
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10. * Notificirana zahteva
Izberete eno možnost.
Po členu 39(5) direktive o storitvah morajo države članice Evropski komisiji predložiti vsako novo zahtevo, ki sodi v
področje uporabe člena 16 in ki jo nameravajo uporabiti za čezmejne ponudnike storitev. Da bi bilo pošiljanje notifikacij
lažje, navajamo primere zahtev, tudi tistih iz člena 15(2) direktive o storitvah, ki jih lahko izberete v tem polju. Mogoče je
izbrati tudi zahteve iz člena 16(2), čeprav jih je po členu 16 načeloma prepovedano uporabljati za čezmejne storitve in jih
je mogoče le izjemoma upravičiti. Obveznost notificiranja iz člena 39(5) ni omejena samo na navedene zahteve. Države
članice, ki sprejemajo druge zahteve, v tem polju izberejo možnost „druga obveznost čezmejnih ponudnikov storitev“.

obveznost ponudnika storitve, da pristojnemu organu na našem ozemlju poda prijavo ali ga
uradno obvesti
obveznost ponudnika storitve, da ima na našem ozemlju naslov ali imenuje predstavnika
obveznost ponudnika storitve, da sklene zavarovanje ali se prijavi v jamstveno ali podobno
shemo
--količinska ali ozemeljska omejitev, zlasti v obliki omejitev glede na prebivalstvo ali najmanjše
geografske razdalje med ponudniki
obveznost ponudnika, da prevzame določeno pravno obliko
zahteva, ki se nanaša na lastništvo podjetja
zahteva, ki ne zadeva področij iz direktive 2005/36/ES ali drugih instrumentov Skupnosti in ki le
določenim ponudnikom zagotavlja začetek opravljanja zadevne storitvene dejavnosti zaradi
posebne narave dejavnosti
prepoved več kot enega sedeža na ozemlju naše države
zahteva, ki določa najmanjše število zaposlenih
zahteva, ki določa najnižje in/ali najvišje tarife, ki jih mora ponudnik upoštevati
obveznost ponudnika, da poleg svoje ponuja druge posebne storitve
--obveznost, da mora biti ponudnik ustanovljen v naši državi
obveznost, da ponudnik storitve pridobi dovoljenje pristojnega organa, vključno z vpisom v
register ali registracijo pri poklicnem telesu ali združenju na našem ozemlju, razen kadar je to
predvideno v direktivi o storitvah ali v drugih zakonodajnih instrumentih Skupnosti
prepoved, da ponudnik storitve na našem ozemlju vzpostavi določen tip infrastrukture, vključno s
pisarno ali odvetniško pisarno, ki jo potrebuje za opravljanje zadevne storitve
uporaba določenih pogodbenih dogovorov med ponudnikom in uporabnikom storitve, ki
preprečujejo ali omejujejo opravljanje storitve samozaposlenim osebam
obveznost ponudnika, da poseduje identifikacijski dokument, ki ga izda naš pristojni organ
posebej za opravljanje storitvene dejavnosti
zahteve, ki vplivajo na uporabo opreme in materiala, ki sta sestavni del zagotavljanja storitve,
razen če so te zahteve potrebne iz razlogov varnosti in zdravja pri delu
zahteva za uporabnika storitve, navedena v členu 19 direktive o storitvah
--druga obveznost čezmejnih ponudnikov storitev

11. * Opis zahteve
Navedite podrobnosti notificirane zahteve (vsebina, uporaba, dokaz o skladnosti z direktivo itd.)
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12. * Utemeljitev
Notificirana zahteva se lahko sprejme, samo če je utemeljena z legitimnimi negospodarskimi razlogi, ki jih kot takšne
priznava sodna praksa Sodišča Evropske unije („pomembni razlogi, ki se nanašajo na javni interes“ – člen 4(8) direktive o
storitvah). Več informacij boste našli v razdelkih 6.3 in 7.1 Priročnika o uveljavljanju direktive o storitvah, ki je objavljen na
spletišču direktive o storitvah.
Izberete lahko več možnosti.

javni red
javna varnost
javna zaščita
javno zdravje

Dodatne informacije v zvezi z utemeljitvijo
Navedite vse morebitne dodatne informacije v zvezi s pomembnimi razlogi, na katere se nanaša notificirana zahteva. Če
ste v zgornjem polju označili drugo, navedite točno vrsto utemeljitve.

13. * Analiza sorazmernosti
Navedite, zakaj je ta zahteva ustrezna za izpolnitev zastavljenega cilja in zakaj ne presega tega, kar je potrebno za
izpolnitev tega cilja. Razložite, zakaj zastavljenega cilja ni mogoče doseči na manj restriktiven način. Več informacij boste
našli v razdelkih 6.3 in 7.1 Priročnika o uveljavljanju direktive o storitvah, ki je objavljen na spletišču direktive o storitvah.

14. Pripombe

15. Priponke

16. Potrebnost notifikacije (potrdi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo)

da 

ne 

17. Datum in podpis odgovorne osebe na ministrstvu, pristojnem za gopodarstvo

_______________________________

