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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører er enig med de talrige organisationer og sagkyndige, der mener, at 
Kommissionen bør trække forslaget tilbage og omarbejde teksten (se f.eks. British Medical 
Associations høringssvar til det britiske handels- og industriministerium om tjenesteydelser i 
det indre marked, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Forslaget 
krænker proportionalitetsprincippet ved at indføre en række foranstaltninger, der er klart 
unødvendige for at gennemføre det indre marked for tjenesteydelser. Forslaget krænker også 
subsidiaritetsprincippet, da medlemsstaterne fratages retten til at træffe afgørelser, der berører 
vigtige nationale interesser, bl.a. i tilfælde, hvor sådanne afgørelser på ingen måde ville stride 
mod traktaten.

Med hensyn til udvalgets sagsområde indebærer forslaget i dets nuværende form, at 
væsentlige offentlige tjenesteydelser og forsyningspligtydelser (bl.a. vand- og 
affaldsforvaltning, sundhedsmæssige tjenesteydelser og hjemmepleje) gøres til genstand for 
en stort set ubetinget liberalisering. Dette griber alvorligt ind i medlemsstaternes ret til at 
forvalte sådanne tjenesteydelser under eget ansvar og selv afgøre, hvad der udgør en egnet 
form for ejerskab: offentlig, privat eller en kombination heraf. Det er karakteristisk for den 
europæiske socialmodel, at man sondrer mellem forsyningspligtydelser og tjenesteydelser, 
som bør kunne købes og sælges som de fleste varer, hvor de bedste går til dem, der har råd til 
at betale mest. Hvis forsyningspligtydelser leveres på markedsvilkår, har man i de fleste 
tilfælde fastsat krav, som tjenesteyderne skal opfylde (f.eks. via forsyningspligt), for at sikre 
den almene interesse. Dette ville blive langt vanskeligere med det foreslåede direktiv, og i 
mange sektorer ville det blive helt umuligt, navnlig som følge af oprindelseslandsprincippet.

I visse medlemsstater ville anvendelsen af oprindelseslandsprincippet også indebære, at 
konkurrencen i servicesektoren ville blive forvredet, og der ville opstå et nedadgående pres på 
miljønormerne. Der ville blive igangsat en slags konkurrence, hvor medlemsstaterne ville 
underbyde hinanden for at tiltrække investeringer på den værst tænkelige måde. Med forslaget 
tilstræbes der et indre marked med så få hindringer som muligt i form af effektiv regulering af 
hensyn til borgerne, forbrugerne, arbejdstagerne og de socialt og miljømæssigt ansvarlige 
virksomheder.

Visse dele af forslaget er absolut nødvendige for at fremme en loyal og ikke-diskriminerende 
konkurrence om de tjenesteydelser, der med rimelighed kan leveres på markedsvilkår. Disse 
dele lades derfor uberørte eller forbedres, samtidig med at mine ændringsforslag giver 
medlemsstaterne mulighed for fortsat at opfylde deres forpligtelser på det sociale område og 
miljøområdet. Jeg har forsøgt at bevare solidariteten og fastholde det synspunkt, at markedet 
har sine begrænsninger, hvilket forslaget slet ikke eller kun i meget ringe omfang tager 
hensyn til. Selv om jeg ville foretrække, at Kommissionen trækker sit forslag tilbage og 
begynder forfra, har jeg forsøgt at omforme forslaget til en foranstaltning, der vil lette et indre 
marked for tjenesteydelser, men ikke på bekostning af almenhedens interesser, navnlig 
folkesundhed og miljøbeskyttelse.

Direktivforslaget strider ikke blot mod principperne om subsidiaritet, proportionalitet og 
social solidaritet, men også mod traktatens bestemmelser. I artikel 43 er det fastsat, at 
etableringsfriheden i EU indebærer adgang til at optage og udøve selvstændig 
erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder "på de vilkår, som i 
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etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere". Direktiver om 
gennemførelse af etableringsfriheden udstedes af Rådet "inden for en bestemt erhvervsgren". 
EF-traktatens artikel 52 omhandler også tjenesteydelser, og heri er det fastsat, at der skal 
udstedes direktiver om "gennemførelse af liberaliseringen af en bestemt tjenesteydelse". 
Kommissionens horisontale forslag strider mod denne sektorbestemte tilgang, der rummer en 
klar erkendelse af, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at anvende markedsmodellen i 
forbindelse med levering af tjenesteydelser af høj kvalitet til alle, der har behov herfor.

I henhold til artikel 50 "kan tjenesteyderen midlertidigt udøve sin virksomhed i det land, hvor 
ydelsen præsteres, på samme vilkår, som det pågældende land fastsætter for sine egne 
statsborgere". Oprindelseslandsprincippet ville med andre ord kræve en traktatændring og 
ikke blot en retsakt, fordi det ville indebære, at tjenesteydere fra andre medlemslande ikke 
længere skulle udøve deres virksomhed på samme vilkår som landets egne statsborgere.

Spørgsmålet om, hvorvidt forslaget strider mod traktaten, har jeg for en stor del overladt til 
drøftelse i bredere fora. Jeg har i stedet brugt mit krudt på oprindelseslandsprincippet og dets 
trussel mod miljønormer og normer inden for folkesundheden, behovet for at sondre mellem 
forskellige former for tjenesteydelser, behovet for at gøre undtagelser af hensyn til borgerne 
og de talrige krænkelser af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. mener, at vedtagelsen af dette direktiv må være betinget af, at der er vedtaget et 
rammedirektiv om forsyningspligtydelser;

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Et direktiv om liberalisering af tjenesteydelser i Den Europæiske Union kan ikke vedtages, 
uden at et rammedirektiv om forsyningspligtydelser eller offentlige tjenesteydelser i forvejen 
har gjort det muligt at fastlægge betingelserne for at præstere dem og realisere dem.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG TEKST

Ændringsforslag 2
Henvisning 1 a (ny)

under henvisning til artikel 8, 15, 21, 34-38 
og 47 i chartret om grundlæggende 
rettigheder,

Begrundelse

Disse forskellige artikler i chartret om grundlæggende rettigheder indeholder diverse 
relevante bestemmelser om de borgerlige rettigheder, der nævnes i det foreliggende 
direktivforslags betragtning 72. Der bør ligeledes henvises til andre rettigheder, bl.a. 
socioøkonomiske, social sikring og social bistand, sundhedsbeskyttelse, adgang til 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. I 
samtlige bestemmelser fastsættes det som mål at opnå et højt beskyttelsesniveau og forbedre 
kvaliteten på området. I de fleste af dem kræves den nationale lovgivning og praksis overholdt 
og desuden fællesskabslovgivningen, når dette er muligt.

Ændringsforslag 3
Betragtning 1

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I henhold 
til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det 
indre marked et område uden indre grænser 
med fri udveksling af tjenesteydelser og 
etableringsfrihed. En fjernelse af barriererne 
for udviklingen af servicevirksomhed 
mellem medlemsstaterne er et vigtigt middel 
til at styrke integrationen af de europæiske 
folk og fremme harmoniske og bæredygtige 
fremskridt på det økonomiske og sociale 
område.

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I henhold 
til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det 
indre marked et område uden indre grænser 
med fri udveksling af tjenesteydelser og 
etableringsfrihed. En fjernelse af barriererne 
for udviklingen af servicevirksomhed 
mellem medlemsstaterne er et vigtigt middel 
til at styrke integrationen af de europæiske 
folk og fremme harmoniske og bæredygtige 
fremskridt på det økonomiske og sociale 
område. Ved fjernelsen af sådanne 
barrierer er det vigtigt at sikre, at 
udviklingen af servicevirksomhed bidrager 
til udførelsen af opgaverne i traktatens 
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artikel 2, navnlig opgaven med "i 
Fællesskabet som helhed at fremme en 
harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed, 
et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt 
beskyttelsesniveau, ligestilling mellem 
mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-
inflationær vækst, høj konkurrenceevne og 
en høj grad af konvergens med hensyn til 
de økonomiske resultater, et højt niveau for 
miljøbeskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, højnelse af levestandarden 
og livskvaliteten, økonomisk og social 
samhørighed samt solidaritet mellem 
medlemsstaterne".

Begrundelse

Det er vigtigt, at handelsliberalisering ikke opfattes som et mål i sig selv eller som et mål, der 
skal forfølges på bekostning af andre af Unionens grundlæggende opgaver.

Ændringsforslag 4
Betragtning 6

(6) I dette direktiv opstilles en generel retlig 
ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige kendetegn ved 
hver enkelt form for virksomhed og erhverv 
og disses reguleringsordninger. Denne 
ramme er baseret på en dynamisk og selektiv 
tilgang, der består i først at fjerne de 
barrierer, der hurtigt kan ryddes af vejen, og 
derefter for de øvrige barrierer at igangsætte 
en procedure med evaluering, høring og 
yderligere harmonisering for specifikke 
områder med henblik på at muliggøre en 
gradvis og samordnet modernisering af de 
nationale ordninger for regulering af 
servicevirksomhed, hvilket er absolut 
nødvendigt for at gennemføre et egentligt 
indre marked for tjenesteydelser inden 2010. 
Der bør indføres en velafvejet kombination 
af foranstaltninger, der omfatter målrettet 
harmonisering, administrativt samarbejde, 
anvendelse af oprindelseslandsprincippet
og tilskyndelse til udarbejdelse af 

(6) I dette direktiv opstilles en generel retlig 
ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige kendetegn ved 
hver enkelt form for virksomhed og erhverv 
og disses reguleringsordninger. Denne 
ramme er baseret på en dynamisk og selektiv 
tilgang, der består i først at fjerne de 
barrierer, der hurtigt kan ryddes af vejen, og 
derefter for de øvrige barrierer at igangsætte 
en procedure med evaluering, høring og 
yderligere harmonisering for specifikke 
områder med henblik på at muliggøre en 
gradvis og samordnet modernisering af de 
nationale ordninger for regulering af 
servicevirksomhed, hvilket er absolut 
nødvendigt for at gennemføre et egentligt 
indre marked for tjenesteydelser inden 2010. 
Der bør indføres en velafvejet kombination 
af foranstaltninger, der omfatter målrettet 
harmonisering, administrativt samarbejde og 
tilskyndelse til udarbejdelse af en retlig 
ramme, der kan beskytte forbrugernes og 
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adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne.

borgernes interesser inden for det fælles 
indre marked, samt, hvor det er relevant,
adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i dette tilfælde, 
tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Medlemsstaternes ret til at 
pålægge tjenesteydere visse betingelser, forudsat disse ikke er diskriminerende og ikke på 
anden måde er i strid med forpligtelserne i traktaten, er en vigtig del af 
subsidiaritetsprincippet. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Dette direktiv vedrører ikke 
liberalisering af tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, som er 
forbeholdt offentlige eller private organer, 
og heller ikke privatisering af offentlige 
organer, der udfører tjenesteydelser. 
Desuden vedrører dette direktiv kun 
tjenesteydere, der er etableret i en 
medlemsstat, og dækker ikke eksterne 
aspekter. Det vedrører ikke forhandlinger i 
internationale organisationer om handel 
med tjenesteydelser, specielt i GATS-
sammenhæng.

Begrundelse

Denne præcisering er meget vigtig for at undgå enhver form for misforståelse omkring 
direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 6
Betragtning 6 b (ny)

(6b) Dette direktiv begrænser ikke 
medlemsstaternes mulighed for frit i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen at fastsætte, hvad 
de betragter som tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, hvorledes 
disse tjenesteydelser bør organiseres og 
finansieres, og hvilke specifikke krav de 
bør opfylde. Dette direktiv er ikke nogen 
opfølgning af Kommissionens hvidbog om 
forsyningspligtydelser.

Begrundelse

Denne præcisering er meget vigtig for at undgå enhver form for misforståelse omkring 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 7
Betragtning 8

(8) Dette direktiv er helt i tråd med de øvrige 
igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især initiativerne 
vedrørende de virksomhedsrelaterede 
serviceerhvervs konkurrenceevne,
sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser og arbejdet i forbindelse 
med den frie bevægelighed for patienter og 
udviklingen i sundhedssektoren i 
Fællesskabet. Det er også i tråd med de 
igangværende initiativer vedrørende det 
indre marked såsom forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
salgsfremmende foranstaltninger i det indre 
marked og initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse (herefter 
forordningen om samarbejde om 
forbrugerbeskyttelse).

(8) Dette direktiv er helt i tråd med de øvrige 
igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især initiativerne 
vedrørende de virksomhedsrelaterede 
serviceerhvervs konkurrenceevne og 
sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser. Det er også i tråd med de 
igangværende initiativer vedrørende det 
indre marked såsom forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
salgsfremmende foranstaltninger i det indre 
marked og initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse (herefter 
forordningen om samarbejde om 
forbrugerbeskyttelse).
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Begrundelse

Sundhedstjenesteydelser er grundlæggende forskellige fra andre forsyningspligtydelser. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. 

Ud fra ønsket om at garantere patienterne sikkerhed og bevægelighed og for at bevare den 
optimale faglige standard inden for sundhedsservice bør der i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis, med den kommende revision af reglerne for patientmobilitet og under 
hensyntagen til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer vedtages vertikal lovgivning, 
som specielt omhandler sundhedssektorens ydelser.

Ændringsforslag 8
Betragtning 14

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet. 

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker og 
hjemmeservice, f.eks. hjælp til ældre. Disse 
former for virksomhed kan være både 
tjenesteydelser, der kræver, at tjenesteyder 
og tjenestemodtager befinder sig i nærheden 
af hinanden, tjenesteydelser, der indebærer, 
at tjenestemodtageren eller tjenesteyderen 
begiver sig til et andet sted, og 
tjenesteydelser, der teleformidles, herunder 
via internettet.  Dette direktiv anerkender, at 
ikke alle disse tjenesteydelser har lige stor 
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værdi eller betydning, og at der for 
tjenesteydelser, der er afgørende for 
menneskers velfærd og sundhed og deres 
miljø, kan gælde prioriteringer og 
principper, som er forskellige fra dem, der 
anses for hensigtsmæssige for 
tjenesteydelser, der er mindre vigtige.

Begrundelse

Når det gælder mange tjenesteydelser, er det lovgivernes primære opgave i en 
markedsøkonomi at sikre loyal konkurrence. På det fælles europæiske marked omfatter dette 
også, at virksomheders ret til at etablere sig eller handle i en anden medlemsstat end deres 
oprindelsesland skal beskyttes. Når det gælder visse tjenesteydelser og navnlig dem, der 
vedrører folkesundhed, social sikring eller virksomhed, der kan medføre miljøfarer, bliver 
lovgivernes ansvar over for tjenesteyderen dog meget sekundært i forhold til deres ansvar 
over for borgerne, forbrugerne og planetens fremtid.

Sundhedstjenesteydelser er grundlæggende forskellige fra andre forsyningspligtydelser. 
Erkender man denne kvalitative forskel og husker på, at sundhedssektoren står for 10% af 
Europas arbejdspladser og 10% af Europas BNP, kan et horisontalt rammedirektiv af denne 
art ikke være nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. 

Ud fra ønsket om at garantere patienterne sikkerhed og mobilitet og for at bevare den 
optimale faglige standard inden for sundhedsservice bør der i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis, med den kommende revision af reglerne for patientmobilitet og under 
hensyntagen til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer vedtages vertikal lovgivning, 
som specielt omhandler sundhedssektorens ydelser.

Ændringsforslag 9
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på sundhedstjenester.

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2, litra cc.

Ændringsforslag 10
Betragtning 16

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører uden økonomisk modydelse 
som led i sine opgaver på det sociale, 

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører eller får udført uden 
økonomisk modydelse eller for en 
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kulturelle, uddannelsesmæssige og retslige 
område. Disse former for virksomhed er 
ikke omfattet af definitionen i traktatens 
artikel 50 og falder derfor ikke ind under 
dette direktivs anvendelsesområde.

økonomisk modydelse, der kun dækker en 
del af udgifterne til aktiviteten eller 
tjenesteydelsen, som led i sine opgaver på 
det sociale, sundhedsmæssige, kulturelle, 
uddannelsesmæssige og retslige område. 
Disse former for virksomhed er ikke 
omfattet af definitionen i traktatens artikel 
50 og falder derfor ikke ind under dette 
direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

Betaling er ikke noget kriterium for at betegne en tjenesteydelse som økonomisk eller ikke-
økonomisk. Betaling er for nogle medlemsstater f.eks. i forbindelse med udbud og forvaltning 
af sundhedsydelser et redskab til at regulere disse, idet betalingen godtgøres bagefter.

Ændringsforslag 11
Betragtning 24

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis det 
er objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne. Det bør desuden sikres, at en 
tilladelse normalt giver adgang til at optage 
eller udøve servicevirksomhed på hele det 
nationale område, medmindre et tvingende 
alment hensyn objektivt berettiger, at der 
skal anmodes om tilladelse for hvert enkelt 
etableringssted, hvilket f.eks. kan være 
tilfældet for større supermarkeder af hensyn 
til beskyttelsen af bymiljøet.

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis det 
er objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne, folkesundheden, miljøet 
eller uddannelsen. Det bør desuden sikres, 
at en tilladelse normalt giver adgang til at 
optage eller udøve servicevirksomhed på 
hele det nationale område, medmindre et 
tvingende alment hensyn objektivt 
berettiger, at der skal anmodes om tilladelse 
for hvert enkelt etableringssted, hvilket 
f.eks. kan være tilfældet for større 
supermarkeder.

Begrundelse

Folkesundheden, uddannelse og miljøbeskyttelse bør nævnes sammen med arbejdstagernes 
sundhed. Disse tre udgør velsagtens de vigtigste hensyn, der må vejes op imod Fællesskabets 
forsøg på at skabe loyale konkurrenceforhold i et fælles marked. Eksemplet i slutningen af 
betragtningen er vilkårligt og unødvendigt og kan fortolkes restriktivt.

Ændringsforslag 12
Betragtning 27
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(27) Adgangen til servicevirksomhed kan 
kun gøres betinget af, at der indhentes 
tilladelse fra de kompetente myndigheder, 
hvis denne formalitet opfylder kriterierne 
om forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. Det 
betyder bl.a., at der kun kan stilles krav om 
tilladelse, hvis en efterfølgende kontrol ville 
være ineffektiv, fordi det ville være umuligt 
at fastslå de pågældende tjenesteydelsers 
mangler efterfølgende, og fordi der ville 
være visse risici og farer forbundet med 
ikke at foretage en forhåndskontrol. Disse 
bestemmelser i direktivet kan ikke berettige 
tilladelsesordninger, der er forbudt i henhold 
til andre fællesskabsinstrumenter som f.eks. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering vil 
gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for virksomhed 
tilladelsesordningerne bør ophæves.

(27) Adgangen til servicevirksomhed kan 
gøres betinget af, at der indhentes tilladelse 
fra de kompetente myndigheder, forudsat
denne formalitet opfylder kriterierne om 
forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. Direktivet
kan ikke berettige tilladelsesordninger, der 
er forbudt i henhold til andre 
fællesskabsinstrumenter som f.eks. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF 
af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering vil 
gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for virksomhed 
tilladelsesordningerne bør ophæves.

Begrundelse

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
præsteres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan 
fastlægge betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Formålet 
med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i dette tilfælde, 
tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Medlemsstaterne har ret til 
at pålægge tjenesteydere visse betingelser, forudsat disse betingelser ikke er diskriminerende 
og ikke på nogen anden måde er i strid med forpligtelser i traktaten. 

Ændringsforslag 13
Betragtning 27 a (ny)

(27a) Dette direktivs bestemmelser om 
tilladelsesordninger gælder i de tilfælde, 
hvor en erhvervsvirksomheds adgang til 
eller udøvelse af en servicevirksomhed 
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forudsætter en afgørelse fra den 
kompetente myndighed. Dette berører 
hverken kompetente myndigheders 
afgørelser om at oprette et offentligt eller 
privat organ til levering af en speciel 
tjenesteydelse eller kompetente 
myndigheders indgåelse af kontrakter, 
hvilket henhører under 
udbudslovgivningen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sondre mellem den offentlige forvaltnings akter, såsom udstedelse af 
eller afslag på at give tilladelser til private erhvervsvirksomheder, og andre afgørelser fra 
den offentlige forvaltnings side som f.eks. offentlige organers afgørelse om at etablere et nyt 
sygehus. Det skal gøres klart, at sådanne afgørelser ikke omfattes af direktivet. Direktivets 
bestemmelser om tilladelsesordninger gælder kun for tilladelser til private udbydere, såsom 
private sygehuse, laboratorier, etc.

Ændringsforslag 14
Betragtning 28

(28) I tilfælde, hvor antallet af mulige 
tilladelser for en given form for virksomhed 
er begrænset på grund af knappe naturlige 
ressourcer eller begrænset teknisk kapacitet, 
f.eks. i forbindelse med tildeling af analoge 
radiofrekvenser eller udnyttelse af et 
vandkraftværk, skal der anvendes en 
procedure for udvælgelse af ansøgere, 
hvilket har til formål at forbedre kvaliteten 
af og vilkårene for de tjenesteydelser, der 
tilbydes brugerne, gennem fri konkurrence. 
Denne procedure skal sikre gennemsigtighed 
og uvildighed, og den udstedte tilladelse må 
ikke være af uforholdsmæssig lang varighed, 
kunne fornyes automatisk eller indebære 
fordele for den tidligere tjenesteyder. 
Nærmere bestemt skal varigheden af 
tilladelsen fastsættes således, at den ikke 
hæmmer eller begrænser den frie 
konkurrence mere end nødvendigt for at 
sikre afskrivningen på investeringerne og et 
rimeligt afkast af den investerede kapital. I 
tilfælde, hvor antallet af tilladelser er 
begrænset af andre grunde end knappe 
naturlige ressourcer eller begrænset teknisk 

(28) I tilfælde, hvor antallet af mulige 
tilladelser for en given form for virksomhed 
er begrænset på grund af knappe naturlige 
ressourcer eller begrænset teknisk kapacitet, 
f.eks. i forbindelse med tildeling af analoge 
radiofrekvenser eller udnyttelse af et 
vandkraftværk, skal der anvendes en 
procedure for udvælgelse af ansøgere, 
hvilket har til formål at forbedre kvaliteten 
af og vilkårene for de tjenesteydelser, der 
tilbydes brugerne, gennem fri konkurrence. 
Denne procedure, der kan omfatte både rent 
kommercielle kriterier og ikke-
kommercielle kriterier, som bl.a. tager sigte 
på beskyttelse af folkesundheden, 
arbejdsmiljøet og miljøet eller bevarelse af 
medlemsstatens kulturarv og uddannelsens 
kvalitet, skal sikre gennemsigtighed og 
uvildighed, og den udstedte tilladelse må 
ikke være af uforholdsmæssig lang varighed, 
kunne fornyes automatisk eller indebære 
fordele for den tidligere tjenesteyder. 
Nærmere bestemt skal varigheden af 
tilladelsen fastsættes således, at den ikke 
hæmmer eller begrænser den frie 
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kapacitet, skal de øvrige bestemmelser om 
tilladelsesordninger i dette direktiv under 
alle omstændigheder overholdes.

konkurrence mere end nødvendigt for at 
sikre afskrivningen på investeringerne og et 
rimeligt afkast af den investerede kapital. I 
tilfælde, hvor antallet af tilladelser er 
begrænset af andre grunde end knappe 
naturlige ressourcer eller begrænset teknisk 
kapacitet, skal de øvrige bestemmelser om 
tilladelsesordninger i dette direktiv under 
alle omstændigheder overholdes.

Begrundelse

Lige som det er tilfældet med folkesundheden, er også uddannelse meget vigtig for den enkelte 
medlemsstat. Her har dén forrettighed og kompetence (subsidiaritetsprincippet).

Ændringsforslag 15
Betragtning 29

(29) De tvingende almene hensyn, der 
henvises til i visse af dette direktivs 
harmoniseringsbestemmelser, er de hensyn, 
der anerkendes i Domstolens retspraksis 
vedrørende traktatens artikel 43 og 49, 
herunder navnlig beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne, 
arbejdstagerne og bymiljøet.

(29) De tvingende almene hensyn, der 
henvises til i visse af dette direktivs 
harmoniseringsbestemmelser, omfatter de 
hensyn, der anerkendes i Domstolens 
retspraksis vedrørende traktatens artikel 43 
og 49, herunder navnlig beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne, 
arbejdstagerne og bymiljøet, samt 
økonomiske tjenesteydelser, som den 
ansvarlige medlemsstat eller Fællesskabet 
underlægger særlige offentlige 
tjenesteforpligtelser ud fra et kriterium om 
almen interesse, tjenesteydelser, der kan 
indebære miljøfare, uddannelsesmæssige 
eller sundhedsmæssige tjenesteydelser og 
hjemmepleje for personer, der som følge af 
aldersbestemt eller anden svagelighed, eller 
fordi de er børn, ikke kan leve deres liv i 
fuld uafhængighed.

Begrundelse

Kommissionens definition af væsentlige tjenesteydelser er alt for snæver.

Ændringsforslag 16
Betragtning 32
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(32) Forbuddet mod økonomiske test som 
forudsætning for udstedelsen af tilladelser 
gælder udelukkende sådanne test, ikke 
andre krav, der er objektivt begrundet i 
tvingende almene hensyn såsom 
beskyttelsen af bymiljøet. Dette forbud er 
ikke til hinder for, at de myndigheder, der 
skal håndhæve konkurrencelovgivningen, 
kan udøve deres beføjelser.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med Liotard-ændringsforslag 32 vedrørende artikel 
14, stk. 5.

Ændringsforslag 17
Betragtning 33 a (ny)

(33a) Den i direktivet fastlagte procedure 
for gensidig evaluering berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for frit i deres 
lovgivning af fastlægge et højere 
beskyttelsesniveau i forbindelse med 
bestemte almene hensyn. 

Begrundelse

Det bør udtrykkelig nævnes, at et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden kan berettige 
begrænsninger i den frie etableringsret, f.eks. i form af bestemte krav til tjenesteyderens 
virksomhedsform, hvorimod sådanne begrænsninger ikke kan være berettiget i forbindelse 
med andre tjenesteydelser.

Ændringsforslag 18
Betragtning 34

(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 
adgangen til virksomhedsformer såsom 
hasardspil. Herudover skal medlemsstaterne 
undersøge krav såsom de ordninger, der 
opstiller en formidlingspligt (must carry) for 
kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 

(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 
adgangen til visse virksomhedsformer. 
Herudover skal medlemsstaterne undersøge 
krav såsom de ordninger, der opstiller en 
formidlingspligt (must carry) for 
kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 
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til visse andre tjenesteyderes ydelser, og som 
dermed berører hans frie valg, mulighederne 
for adgang til radio- og tv-udsendelser og 
tjenestemodtagernes valgmuligheder.

til visse andre tjenesteyderes ydelser, og som 
dermed berører hans frie valg, mulighederne 
for adgang til radio- og tv-udsendelser og 
tjenestemodtagernes valgmuligheder.

Begrundelse

Spil omfatter pr. definition spørgsmål vedrørende folkesundheden og den offentlige orden og 
moral og ligger derfor - med undtagelse af de beføjelser, der er tillagt Fællesskabet i henhold 
til traktatens artikel 152 - helt uden for EU-institutionernes kompetence og skal fortsat være 
et anliggende, som medlemsstaterne kan regulere på den måde, de anser for passende. Det er 
derfor ikke hensigtsmæssigt at nævne det som eksempel i denne betragtning.

Ændringsforslag 19
Betragtning 37

(37) For at sikre, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser fungerer effektivt, og give 
tjenesteydere og tjenestemodtagere 
sikkerhed for, at de kan udføre og modtage 
tjenesteydelser i hele Fællesskabet, 
uafhængigt af grænserne, bør der 
fastsættes det princip, at en tjenesteyder 
kun er omfattet af lovgivningen i det land, 
hvor den pågældende er etableret. Dette 
princip er absolut nødvendigt, for at 
tjenesteydere, især SMV'er, med fuld 
retssikkerhed kan udnytte mulighederne i 
det indre marked. Ved at lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser mellem 
medlemsstaterne giver dette princip, 
sammen med foranstaltningerne for 
harmonisering og gensidig bistand, også 
tjenestemodtagerne adgang til et større 
udvalg af tjenesteydelser af høj kvalitet fra 
de øvrige medlemsstater. Dette princip bør 
ledsages af en mekanisme, der skal bistå 
tjenestemodtagerne med bl.a. at holde sig 
orienteret om lovgivningen i de andre 
medlemsstater, og af en harmonisering af 
bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed.

udgår

Begrundelse
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Oprindelseslandsprincippet er både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at 
man undergraver rimelige og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte folkesundheden, 
miljøet og andre aspekter af den offentlige interesse. Det strider også mod det klare formål 
med traktatens artikel 43, hvori det er fastsat, at etableringsfriheden i EU indebærer adgang 
til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede 
virksomheder "på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne 
statsborgere".

Ændringsforslag 20
Betragtning 38

(38) Det er desuden nødvendigt at sikre, at 
kontrollen med servicevirksomhed 
foretages ved kilden, dvs. af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
tjenesteyderen er etableret. De kompetente 
myndigheder i oprindelseslandet har de 
bedste forudsætninger for at sikre 
effektivitet og kontinuitet i kontrollen med 
tjenesteyderen og for at beskytte 
tjenestemodtagerne i såvel deres eget land 
som i de øvrige medlemsstater. For at skabe 
tillid mellem medlemsstaterne i forbindelse 
med reguleringen af servicevirksomhed bør 
det gøres helt klart, at 
oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret for 
på Fællesskabets vegne at overvåge 
tjenesteyderens virksomhed, uafhængigt af 
tjenesteydelsens bestemmelsessted. 
Spørgsmålet om domstolenes kompetence 
henhører ikke under dette direktiv, men 
under Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 
af 22. december 2000 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område og under andre 
fællesskabsinstrumenter såsom Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser.

udgår

Begrundelse

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat, 
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og hvis de økonomiske interesser for den medlemsstat, i hvilken tjenesteyderen er etableret, 
kan blive berørt. Denne udeladelse følger også af udeladelsen af betragtning 37.

Ændringsforslag 21
Betragtning 39

(39) Som supplement til princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning og kontrolordninger bør der 
fastsættes det princip, at medlemsstaterne 
ikke må lægge hindringer i vejen for 
tjenesteydelser fra en anden medlemsstat.

udgår

Begrundelse

Konsekvens af udeladelsen af oprindelseslandsprincippet.

Ændringsforslag 22
Betragtning 40

(40) Der bør fastsættes, at princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning kun kan tilsidesættes på 
områder, der er omfattet af dette direktivs 
generelle eller midlertidige undtagelser. 
Disse undtagelser er nødvendige for at tage 
hensyn til det indre markeds 
integrationsstadium eller til visse 
fællesskabsinstrumenter vedrørende 
tjenesteydelser, i henhold til hvilke en 
tjenesteyder er omfattet af en anden 
lovgivning end oprindelsesmedlemsstatens. 
Herudover kan der også undtagelsesvist - i 
visse konkrete tilfælde og såfremt visse 
strenge materielle og processuelle 
betingelser er opfyldt - træffes 
foranstaltninger over for en bestemt 
tjenesteyder. For at garantere den 
retssikkerhed, der er absolut nødvendig for 
at tilskynde SMV'er til at udbyde deres 
tjenesteydelser i andre medlemsstater, skal 
disse undtagelser være begrænset til, hvad 
der er strengt nødvendigt. I særdeleshed må 
disse undtagelser kun finde anvendelse af 
årsager, der vedrører sikkerheden i 

udgår
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forbindelse med tjenesteydelser, udøvelsen 
af et erhverv i sundhedssektoren eller 
beskyttelsen af væsentlige hensyn, 
herunder navnlig hensynet til beskyttelse af 
mindreårige, og kun hvis de nationale 
bestemmelser på dette område ikke er 
harmoniserede. Endvidere bør enhver 
begrænsning i den fri udveksling af 
tjenesteydelser ske i overensstemmelse med 
de grundlæggende rettigheder, der i 
henhold til Domstolens faste retspraksis 
udgør en integrerende del af 
fællesskabsrettens almindelige 
retsgrundsætninger.

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 23
Betragtning 41

(41) I de tilfælde, hvor en tjenesteyder 
begiver sig til en anden medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten, bør der sørges 
for gensidig bistand mellem de to 
medlemsstater, således at førstnævnte stat 
kan foretage efterprøvninger, inspektioner 
og undersøgelser efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten eller foretage 
sådanne efterprøvninger på eget initiativ, 
hvis det kun drejer sig om at fastslå faktiske 
forhold. Ved udstationering af arbejdstagere 
kan udstationeringsmedlemsstaten desuden 
træffe foranstaltninger over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, for at sikre overholdelse af de 
ansættelses- og arbejdsvilkår, der er fastsat i 
direktiv 96/71/EF.

(41) I de tilfælde, hvor en tjenesteyder 
begiver sig til en anden medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten, bør der sørges 
for gensidig bistand mellem de to 
medlemsstater, således at førstnævnte stat 
kan foretage efterprøvninger, inspektioner 
og undersøgelser efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten eller foretage 
sådanne efterprøvninger på eget initiativ. 
Ved udstationering af arbejdstagere kan 
udstationeringsmedlemsstaten desuden 
træffe foranstaltninger over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, for at sikre overholdelse af de 
ansættelses- og arbejdsvilkår, der er fastsat i 
direktiv 96/71/EF.

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 24
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Betragtning 42

(42) Oprindelseslandsprincippet bør 
fraviges for tjenesteydelser, der er omfattet 
af et generelt forbud i den medlemsstat, 
som tjenesteyderen begiver sig til, hvis dette 
forbud er begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden. Denne undtagelse er 
begrænset til generelle forbud og gælder 
ikke nationale ordninger, der ikke 
fuldstændigt forbyder en form for 
virksomhed, men forbeholder en eller flere 
erhvervsdrivende udøvelsen af den eller 
forbyder udøvelsen af en form for 
virksomhed uden forhåndstilladelse. Når 
en medlemsstat således tillader en form for 
virksomhed, men forbeholder den bestemte 
erhvervsdrivende, er den ikke omfattet af et 
generelt forbud og anses derfor ikke for at 
stride mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller folkesundheden. 
Følgelig er der ingen grund til, at en sådan 
form for virksomhed ikke skulle være 
omfattet af direktivets almindelige 
bestemmelser.

udgår

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
Medlemsstaterne bør have ret til at overvåge og kontrollere al økonomisk virksomhed på 
deres højhedsområde, forudsat de gør dette under fuld overholdelse af 
proportionalitetsprincippet og deres forpligtelser i henhold til traktaten.

Ændringsforslag 25
Betragtning 43

(43) Oprindelseslandsprincippet bør ikke 
finde anvendelse på specifikke krav, der 
stilles af den medlemsstat, tjenesteyderen 
begiver sig til, og som beror på de særlige 
kendetegn ved det sted, hvor tjenesteydelsen 
udføres, og hvis overholdelse er absolut 
nødvendig for at sikre opretholdelsen af 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed og folkesundheden eller 
beskyttelsen af miljøet. Denne undtagelse 

udgår
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gælder navnlig tilladelser til at opholde sig 
på eller benytte offentlige veje, krav 
vedrørende tilrettelæggelse af offentlige 
arrangementer eller krav til sikkerheden på 
byggepladser.

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 26
Betragtning 44

(44) At indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat end den, 
hvori de benyttes, er undtaget fra 
oprindelseslandsprincippet, følger af 
Domstolens retspraksis, i henhold til 
hvilken en medlemsstat kan lade køretøjer, 
der anvendes på dens område, være 
omfattet af en sådan forpligtelse på vilkår, 
der er afpasset efter det tilsigtede mål. 
Denne undtagelse gælder ikke lejlighedsvis 
eller midlertidig leje.

udgår

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 27
Betragtning 46

(46) Det er kun hensigtsmæssigt at anvende 
oprindelseslandsprincippet i forbindelse 
med tjenesteydelseskontrakter, der indgås 
af forbrugerne, i de tilfælde, hvor 
fællesskabsdirektiverne foreskriver fuld 
harmonisering, fordi der i disse tilfælde er 
tale om samme niveau af 
forbrugerbeskyttelse. Undtagelsen fra 
oprindelseslandsprincippet vedrørende 
tjenesteyderens ansvar uden for 
kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med den pågældendes 
virksomhed rammer personer i den 

udgår
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medlemsstat, som denne har begivet sig til, 
gælder både person- og tingsskader i 
forbindelse med sådanne ulykker.

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 28
Betragtning 47

(47) Medlemsstaterne bør undtagelsesvist, i 
konkrete tilfælde og af bestemte årsager 
såsom sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser have mulighed for at træffe 
foranstaltninger, der fraviger 
oprindelseslandsprincippet, over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Det vil kun kunne ske på 
områder, der ikke er harmoniserede på 
fællesskabsplan. Denne mulighed 
indebærer ikke, at der kan træffes 
restriktive foranstaltninger på områder, 
hvor andre direktiver forbyder enhver 
undtagelse fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, såsom direktiv 1999/93/EF 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/84/EF af 20. november 1998 om retlig 
beskyttelse af adgangsstyrede og 
adgangsstyrende tjenester, eller at 
undtagelsesmulighederne i andre 
direktiver, såsom Rådets direktiv 
89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne 
vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed og 
direktiv 2000/31/EF, kan udvides eller 
begrænses.

udgår

Begrundelse

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor.

Ændringsforslag 29
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Betragtning 51

(51) Patienter, der som tjenestemodtagere 
er omfattet af reglerne om den frie 
udveksling af tjenesteydelser, fagfolk i 
sundhedssektoren og 
sygesikringsmyndighederne bør gives større 
retssikkerhed for så vidt angår godtgørelse
af lægebehandling i overensstemmelse med 
de i Domstolens retspraksis fastlagte 
principper om fri udveksling af 
tjenesteydelser, dog uden at den 
økonomiske ligevægt af medlemsstaternes 
sociale sikringsordninger sættes over styr.

udgår

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Et horisontalt rammedirektiv 
af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor 
vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og 
forbedring af patientmobiliteten.

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 30
Betragtning 52

(52) Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 
af 14. juni 1971 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, finder, navnlig for så vidt 
angår bestemmelserne om medlemskab af 
en social sikringsordning, fuldt ud 
anvendelse på arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, der udfører 
eller deltager i udførelsen af en 
tjenesteydelse.

udgår

Begrundelse
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Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 31
Betragtning 53

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, som 
det er blevet understreget i Domstolens 
retspraksis, til at fremme patienters frie 
bevægelighed og leveringen af 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Formålet med denne 
bestemmelse er nemlig at garantere de 
socialt sikrede, som er i besiddelse af en 
tilladelse, adgang til behandling i de øvrige 
medlemsstater på betingelser, der er lige så 
fordelagtige som dem, der gælder for de 
socialt sikrede, der er omfattet af disse 
medlemsstaters lovgivning. Den giver 
således de socialt sikrede rettigheder, som 
de ellers ikke ville have, og fremstår som en 
form for udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 
imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i en 
anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

udgår

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Dette ændringsforslag er en 
konsekvens af ændringsforslagene vedrørende betragtning 14, 53, 54, 55, 56, 57 og artikel 2, 
stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23. Et horisontalt rammedirektiv er ikke 
nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at 
foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og forbedring af 
patientmobiliteten.
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Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 32
Betragtning 54

(54) Under hensyntagen til udviklingen i 
Domstolens retspraksis vedrørende den frie 
udveksling af tjenesteydelser bør krav om 
forhåndstilladelse til godtgørelse gennem 
en medlemsstats sociale sikringsordning af 
udgifter til anden behandling end 
hospitalsbehandling ophæves, og 
medlemsstaterne bør tilpasse deres 
lovgivning herefter. For så vidt som 
udgifterne godtgøres inden for de grænser, 
der er fastsat i sygesikringsordningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, er der med 
ophævelsen af sådanne krav ikke tale om et 
alvorligt indgreb i de sociale 
sikringsordningers økonomiske ligevægt. I 
henhold til Domstolens retspraksis kan de 
betingelser, der på medlemsstaternes 
område gælder for udførelsen af anden 
behandling end hospitalsbehandling, også 
anvendes på behandling i en anden 
medlemsstat end den, hvor den pågældende 
er tilsluttet en social sikringsordning, for så 
vidt de er forenelige med fællesskabsretten. 
Ligeledes følger det af Domstolens 
retspraksis, at ordningerne for tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til behandling i en 
anden medlemsstat skal overholde dette 
direktivs bestemmelser om betingelser for 
udstedelse af tilladelser og 
tilladelsesprocedurer.

udgår

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Dette ændringsforslag er en 
konsekvens af ændringsforslagene vedrørende betragtning 14, 53, 54, 55, 56, 57 og artikel 2, 
stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23. Et horisontalt rammedirektiv er ikke 
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nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at 
foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og forbedring af 
patientmobiliteten.

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 33
Betragtning 55

(55) I henhold til Domstolens retspraksis 
vedrørende den frie udveksling af 
tjenesteydelser kan en ordning med 
forhåndstilladelse til godtgørelse af udgifter
til hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat være berettiget af hensyn til 
nødvendigheden af at planlægge antallet af 
hospitaler, deres geografiske spredning, 
deres indretning og det udstyr, som de er 
forsynet med, samt arten af de lægelige 
ydelser, de skal tilbyde. En sådan 
planlægning har til formål at sikre, at der 
på hver medlemsstats område er en 
tilstrækkelig og vedvarende adgang til et 
afbalanceret udbud af gode 
hospitalsydelser, og er udtryk for viljen til 
at styre omkostningerne og så vidt muligt 
undgå ethvert spild af økonomiske, tekniske 
og menneskelige ressourcer. I henhold til 
Domstolens retspraksis skal begrebet 
hospitalsbehandling defineres objektivt, og 
en ordning med forhåndstilladelse skal 
være afpasset efter de almene hensyn, der 
forfølges.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.
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Ændringsforslag 34
Betragtning 56

(56) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 bestemmer de omstændigheder, 
der udelukker, at den kompetente nationale 
myndighed kan nægte at give en tilladelse, 
som der anmodes om på grundlag af denne 
artikel. Medlemsstaterne kan ikke nægte 
tilladelsen hvis behandlingen, når den ydes 
på deres område, er omfattet af deres 
sociale sikringsordning, og hvis en 
tilsvarende behandling eller en behandling, 
der frembyder samme grad af virkning, 
ikke kan ydes rettidigt på deres område på 
de vilkår, der gælder i henhold til deres 
sociale sikringsordning. I henhold til 
Domstolens retspraksis skal der ved 
vurderingen af kriteriet rimelig frist tages 
hensyn til alle omstændighederne i den 
konkrete sag, under behørig hensyntagen 
ikke alene til patientens lægelige tilstand på 
det tidspunkt, hvor der ansøges om 
tilladelse, men også til hans 
sygdomshistorie og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 35
Betragtning 57

(57) Medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger må ikke godtgøre 
udgifter til lægebehandling givet i en anden 
medlemsstat med et mindre beløb end det, 

udgår
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der er fastsat i deres sociale 
sikringsordning for lægebehandling givet 
på deres område. I henhold til Domstolens 
retspraksis vedrørende den frie udveksling 
af tjenesteydelser vil godtgørelse - uden 
tilladelse - af anden behandling end 
hospitalsbehandling efter satserne i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, ikke indvirke 
mærkbart på finansieringen af denne 
medlemsstats sociale sikringsordning. Hvis 
der er givet tilladelse i henhold til artikel 22 
i forordning (EØF) nr. 1408/71, godtgøres 
de afholdte udgifter efter satserne i den 
medlemsstat, hvor behandlingen er givet. 
Men hvis godtgørelsesniveauet er mindre 
end det, patienten ville have opnået, hvis 
han have fået samme behandling i den 
medlemsstat, hvor han er tilsluttet en social 
sikringsordning, skal denne medlemsstat 
udbetale en supplerende godtgørelse 
svarende til forskellen i satserne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag 36
Betragtning 64

(64) Totalforbud mod lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation bør 
ophæves idet denne ophævelse ikke bør 
omfatte forbud mod den kommercielle 
kommunikations indhold, men derimod 
forbud, der for et bestemt erhverv rammer 
en eller flere former for kommerciel 
kommunikation i almindelighed, f.eks. al 
reklame i et eller flere nærmere bestemte 

udgår
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medier. For så vidt angår indhold og regler 
for kommerciel kommunikation bør de 
erhvervsdrivende opfordres til i 
overensstemmelse med fællesskabsretten at 
udarbejde adfærdskodekser på 
fællesskabsplan.

Begrundelse

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Ændringsforslag 37
Betragtning 68

(68) Dette direktiv foregriber ikke eventuelle 
fremtidige, lovgivnings- eller ikke-
lovgivningsmæssige initiativer fra 
Kommissionen på 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

(68) Dette direktiv foregriber ikke eventuelle 
fremtidige, lovgivnings- eller ikke-
lovgivningsmæssige initiativer fra 
Kommissionen på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, 
miljøbeskyttelses- og arbejdsmiljøområdet 
og folkesundhedsområdet samt vedrørende 
patientmobilitet.

Begrundelse

Som i forbindelse med forbrugerbeskyttelse er det af altovervejende betydning, at indsatsen 
for at fremme det fælles marked for tjenesteydelser ikke sker på bekostning af disse hensyn. 
Det skal prioriteres højt at forbedre patientmobiliteten. Der bør derfor vedtages særlig 
lovgivning for at lette og forbedre patienters frie bevægelighed inden for EU.

Ændringsforslag 38
Betragtning 72

(72) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 

(72) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 8, 15, 21, 34-38 og 
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rettigheder, særlig artikel 8, 15, 21 og 47. 47.

Begrundelse

Disse forskellige artikler i chartret om grundlæggende rettigheder vedrører de borgerlige 
rettigheder, der nævnes i det foreliggende direktivforslags betragtning 72. Der bør ligeledes 
henvises til andre rettigheder, bl.a. socioøkonomiske, social sikring og social bistand, 
sundhedsbeskyttelse, adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. I samtlige bestemmelser fastsættes det som mål at 
opnå et højt beskyttelsesniveau og forbedre kvaliteten på området. I de fleste af dem kræves 
den nationale lovgivning og praksis overholdt og desuden fællesskabslovgivningen, når dette 
er muligt.

Ændringsforslag 39
Artikel 1

Dette direktiv fastsætter de almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser.

Dette direktiv fastsætter de almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser. I den forbindelse søger det 
at bidrage til udførelsen af opgaverne i 
traktatens artikel 2, bl.a. bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed 
med henblik på et højt 
beskæftigelsesniveau og et højt socialt 
beskyttelsesniveau, og der tages hensyn til 
behovet for et højt niveau for 
miljøbeskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten.
For medlemsstaterne indebærer det 
hverken pligt til at liberalisere 
forsyningspligtydelser eller privatisere 
offentlige organer, der tilbyder sådanne 
ydelser.

Begrundelse

Det er vigtigt, at direktivet ved fastsættelsen af målene for, hvad der primært er en 
foranstaltning, der skal sikre den fri udveksling af tjenesteydelser, indeholder en påmindelse 
om Det Europæiske Fællesskabs bredere mål, mål, der ikke kan underordnes hinanden, f.eks. 
ved at skade miljøbeskyttelsen, folkesundheden eller den sociale beskyttelse gennem 
indførelsen af liberaliseringsforanstaltninger, der under visse omstændigheder kan være 
uforholdsmæssige.
Det skal gøres klart, at direktivet for medlemsstaterne hverken indebærer pligt til at 
liberalisere forsyningspligtydelser eller privatisere offentlige organer, der tilbyder sådanne 
ydelser, eller afskaffe eksisterende monopoler, herunder lotteriselskaber. Disse monopoler 
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lægger dels en dæmper på spillelidenskaben, dels sørger de for en vigtig indtjening til 
almennyttige formål. Den nærmere afklaring skal fremgå af selve direktivteksten. 

Ændringsforslag 40
Artikel 2, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) tjenester af almen økonomisk interesse, 
som den ansvarlige medlemsstat eller 
Fællesskabet underlægger særlige 
offentlige tjenesteforpligtelser

Begrundelse

I forfatningstraktatens artikel III-6 er det fastsat, at "...Unionen og medlemsstaterne [sørger] 
for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, navnlig økonomiske og 
finansielle, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver. Disse principper og vilkår 
fastlægges ved europæisk lov, uden at dette anfægter medlemsstaternes kompetence til under 
overholdelse af forfatningen at levere, udlægge og finansiere sådanne tjenesteydelser." Hvis 
tjenester af almen interesse ikke udelukkes fra direktivets bestemmelser, ville 
medlemsstaternes kompetence på området blive anfægtet.

Ændringsforslag 41
Artikel 2, stk. 2, litra c b (nyt)

cb) socialydelser af almen interesse, som 
den ansvarlige medlemsstat eller 
Fællesskabet underlægger særlige 
offentlige tjenesteforpligtelser, herunder, 
men ikke begrænset til, hjemmepleje for 
personer, der som følge af aldersbestemt 
eller anden svagelighed, eller fordi de er 
børn, ikke kan leve deres liv i fuld 
uafhængighed

Begrundelse

I hvidbogen om forsyningspligtydelser [KOM (2004) 374] hedder det: "Socialydelser af 
almen interesse spiller en særlig rolle, da de udgør en integrerende del af den europæiske 
samfundsmodel. Social- [....] ydelser af almen interesse er baseret på princippet om 
solidaritet og koncentreret om de enkelte personer. De sikrer, at borgerne kan drage fuld 
fordel af deres grundlæggende rettigheder og et højt socialt sikringsniveau, og øger den 
sociale og territoriale samhørighed." Hvis disse tjenesteydelser medtages i direktivets 
bestemmelser, ville det anfægte denne rolle.
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Ændringsforslag 42
Artikel 2, stk. 2, litra c c (nyt)

cc) sundhedstjenester

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag 43
Artikel 2, stk. 2, litra c d (nyt)

cd) vanddistribution

Begrundelse

Direktivet må ikke resultere i, at der sættes spørgsmålstegn ved den offentlige forvaltning af 
vanddistributionen. Især artikel 9-15 vedrørende tilladelsesordninger bør tilføjes specifikke 
bestemmelser for forsyningspligtydelser, som offentlige organer står for.

Ændringsforslag 44
Artikel 2, litra c e (nyt)

ce) tjenesteydelser, der kan indebære 
miljøfare eller risici, der kan skade 
folkesundheden, og som derfor kræver 
omhyggelig gennemførelse og tæt 
overvågning

Begrundelse

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat, 
og hvis de økonomiske interesser for den medlemsstat, i hvilken tjenesteyderen er etableret, 
kan blive berørt. Hvis folkesundheden berøres, bør en medlemsstat ikke forventes at fralægge 
sig sit ansvar på denne måde.

Ændringsforslag 45
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Artikel 2, litra c f (nyt)

cf) uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
hvor udgifterne hertil helt eller delvis 
betales eller refunderes af staten eller en 
anden offentlig myndighed i den 
medlemsstat, i hvilken tjenesteydelsen 
udføres.

Begrundelse

Uddannelse er grundlaget for den nationale kultur og henhører derfor, med visse 
omhyggelige og nyttige undtagelser, generelt under medlemsstaternes kompetence. Offentlig 
finansiering er en klar anerkendelse af en uddannelsesmæssig tjenesteydelses nyttige funktion 
for samfundet, og tilføjelsen af dette kriterium skal udelukke kommercielle tjenesteydelser, 
der, selv om de har et uddannelsesmæssigt indhold, ikke anerkendes som værdige til en sådan 
offentlig støtte - f.eks. private sprogskoler eller IT-uddannelsestjenester, der tager sigte på 
den private sektor. 

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 2

Anvendelsen af dette direktiv udelukker 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for.

Dette direktiv gælder med forbehold af 
anvendelse af bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for.

Begrundelse

Bestemmelserne i dette servicedirektiv bør ikke finde anvendelse, når der i 
fællesskabsretsakter er fastsat krav vedrørende optagelse og udøvelse af servicevirksomhed 
på miljøområdet (f.eks. EMAS-forordningen (miljøstyring og -revision) og 
affaldsrammedirektivet). Gældende (kvalitets)krav til udøvelse af sådan virksomhed bør ikke 
omfattes af direktivet. Derfor skal det af artikel 3, stk. 2, fremgå, at andre fællesskabsretlige 
bestemmelser om den frie etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser kan finde 
anvendelse.

Ændringsforslag 47
Artikel 4, nr. 10

10) "hospitalsbehandling": 
lægebehandling, der kun kan gives på et 
hospital, en klinik eller lignende, og som i 
princippet kræver, at den person, der 
modtager behandlingen, opholder sig dér; 

udgår
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hvad det pågældende hospital eller 
lignende kaldes, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, hvordan man betegner 
den behandling, der er tale om

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag 48
Artikel 4, nr. 13 a (nyt)

13a) "udøver af et lovreguleret 
sundhedserhverv": udøver af et 
lovreguleret erhverv, hvis virke det er at 
levere tjenesteydelser til diagnosticering og 
behandling af sygdomme, f.eks. lægelige, 
paramedicinske og medicinalske 
tjenesteydelser

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvad fagfolk i sundhedssektoren er, for at afgrænse 
udelukkelsen af sundhedstjenesteydelser i artikel 2, stk. 2, litra cc (nyt).

Ændringsforslag 49
Artikel 5, stk. 3

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
dokumenter omfattet af artikel 46 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF og 
artikel 45, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF.

Begrundelse

Andre bestemmelser i disse to direktiver, som er under vedtagelse, kan finde anvendelse, 
hvorfor der om nødvendigt skal kunne henvises til disse og ikke til nogen specifik 
bestemmelse.
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Ændringsforslag 50
Artikel 7, stk. 1, litra aa (nyt)

aa) de for tjenesteydelsen gældende 
miljøregler, de arbejdsretlige bestemmelser 
og arbejdsvilkår, der gælder som 
mindsteregler for den pågældende 
tjenesteydelse, gældende 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, samt 
sundheds- og sikkerhedsregler

Begrundelse

For udenlandske tjenesteydere er det meget vanskeligt at finde frem til, hvilke regler der 
gælder i det land, hvor tjenesteydelsen udføres. Derfor skal oplysninger om miljøregler og 
arbejdsvilkår o.l. være til rådighed ved kvikskranken.

Ændringsforslag 51
Artikel 9, stk. 1, litra b

b) behovet for en tilladelsesordning er 
objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn

b) behovet for en tilladelsesordning er 
objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn. Et sådant tvingende hensyn kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, 
folkesundheden, ansattes eller selvstændige 
erhvervsdrivendes sundhed og sikkerhed, 
miljøbeskyttelse, bevarelse af kulturarven 
og fremme af ethvert offentligt politikmål, 
der ikke er i strid med traktaten

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er for vag og generel, og der overlades for meget til domstolenes skøn. 
Hvis der indføjes en ikke-udtømmende liste, vil direktivet give retningslinjer uden at blive 
mere restriktivt.

Ændringsforslag 52
Artikel 9, stk. 1, litra c

c) det tilsigtede mål kan ikke nås gennem en 
mindre restriktiv foranstaltning, navnlig 
fordi en efterfølgende kontrol ville blive 
udført for sent til at have nogen reel 
virkning.

c) det tilsigtede mål kan ikke nås gennem en 
mindre restriktiv foranstaltning.
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Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er for restriktiv. Andre årsager end den angivne kan indikere, at en 
mindre restriktiv foranstaltning ikke ville være effektiv.

Ændringsforslag 53
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. Uden at det berører artikel 9 og 10, kan 
medlemsstaterne ved anvendelsen af deres 
udvælgelsesprocedure tage højde for 
hensyn i relation til folkesundheden, 
ansattes eller selvstændige 
erhvervsdrivendes sundhed og sikkerhed, 
miljøbeskyttelse, bevarelse af kulturarven 
og fremme af ethvert offentligt politikmål, 
der ikke er i strid med traktaten. 

Begrundelse

Hvis en tjenesteydelse har følger for folkesundheden, arbejdsmiljøet, miljøet eller en 
medlemsstats kulturarv, eller der gør sig andre væsentlige hensyn, der ikke kan betragtes som 
rent kommercielle, gældende, er det rimeligt, at medlemsstaterne kan anvende ikke-
kommercielle kriterier som et aspekt af deres udvælgelsesprocedure, forudsat disse i alle 
tilfælde er ikke-diskriminerende og i overensstemmelse med traktaten.

Ændringsforslag 54
Artikel 13, stk. 3

3. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal give ansøgerne sikkerhed for, at deres 
anmodning behandles hurtigst muligt og 
under alle omstændigheder inden for en 
rimelig svarfrist, som er fastsat og 
offentliggjort på forhånd.

3. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal give ansøgerne sikkerhed for, at deres 
anmodning behandles hurtigst muligt og 
under alle omstændigheder inden for en 
rimelig svarfrist, som er fastsat og 
offentliggjort på forhånd. Perioden mellem 
indgivelse af anmodning og meddelelse af 
tilladelse eller afslag herpå skal være 
tilstrækkelig til, at alle parter, der kan blive 
berørt af afgørelsen, kan blive hørt på 
fyldestgørende vis. Der skal i denne 
forbindelse tages hensyn til eventuelle 
følger for folkesundheden, ansattes eller 
selvstændige erhvervsdrivendes sundhed og 
sikkerhed, miljøbeskyttelse, bevarelse af 
kulturarven og fremme af ethvert offentligt 
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politikmål, der ikke er i strid med traktaten. 

Begrundelse

Borgerne har enten som interesserede enkeltpersoner eller organiseret som civilsamfund ret 
til at tilkendegive deres opfattelser over for myndighederne i sager, hvor tilladelse til eller 
afslag på levering af en tjenesteydelse kan have følger for folkesundheden eller sundheden på 
arbejdspladsen, beskyttelsen af miljøet eller kulturarven eller fremme af andre legitime 
politikmål.

Ændringsforslag 55
Artikel 13, stk. 4

4. Er der ikke afgivet svar inden for den i 
stk. 3 omhandlede frist, skal tilladelsen 
betragtes som udstedt. For visse former for 
virksomhed kan der dog fastsættes en 
særlig ordning, hvis dette er objektivt 
begrundet i et tvingende alment hensyn.

udgår

Begrundelse

Det er ikke muligt at fastsætte, at udstedelse af tilladelsen sker automatisk, såfremt den i 
kvitteringen fastsatte svarfrist ikke overholdes. Der skal tages hensyn til, at myndighederne 
har behov for optimale betingelser for at foretage en korrekt behandling af anmodningen, 
eftersom de ved, at de har pligt til at træffe deres afgørelse så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 56
Artikel 13, stk. 5, litra c

c) at tilladelsen skal betragtes som udstedt, 
hvis der ikke er afgivet svar inden for den 
fastsatte frist.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende artikel 13, stk. 4.

Ændringsforslag 57
Artikel 14, nr. 5

5) anvendelse i hvert enkelt tilfælde af en 
økonomisk test, der består i at gøre 
tilladelsen betinget af, at der kan påvises et 
økonomisk behov eller en 

udgår
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markedsefterspørgsel, at evaluere den 
pågældende form for virksomheds 
potentielle eller aktuelle økonomiske 
virkninger eller at vurdere dens 
formålstjenlighed i forhold til den 
kompetente myndigheds planlagte 
økonomiske mål

Begrundelse

Dette nr. i artikel 14 indebærer i praksis, at det forbydes medlemsstaterne og deres offentlige 
myndigheder i almenhedens interesse at opstille mål og forfølge dem i deres økonomiske 
planlægning. Dette er hverken berettiget eller kræves i traktaten. I traktaten findes der 
allerede bestemmelser, der hindrer misbrug af sådanne foranstaltninger med henblik på at 
opstille krav, der i virkeligheden er diskriminerende eller på anden måde er i strid med 
traktaten. Forbuddet i dette nr. er derfor uforholdsmæssigt. 

Ændringsforslag 58
Artikel 14, nr. 8

8) forpligtelse til at have været optaget i 
registre, der føres på deres område, i en 
given periode eller til at have udøvet den 
pågældende virksomhed på deres område i 
en given periode.

udgår

Ændringsforslag 59
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne undersøger, om deres 
retssystem omfatter de i stk. 2 omhandlede 
krav, og påser, at disse krav er forenelige 
med betingelserne i stk. 3. De tilpasser deres 
love og administrative bestemmelser for at 
gøre dem forenelige med disse betingelser.

1. Medlemsstaterne undersøger, om deres 
retssystem omfatter de i stk. 2 omhandlede 
krav, og meddeler, om disse krav er 
forenelige med betingelserne i stk. 3. 

Begrundelse

Det er nødvendigt at gå frem skridt for skridt med hensyn til at evaluere visse krav i 
forbindelse med liberaliseringen af tjenesteydelser. Tilpasningen af de nationale 
bestemmelser til de i stk. 3 nævnte betingelser må, hvis den er nødvendig, ikke foregå overilet 
og arbejde i modsat retning af målet om at harmonisere de pågældende lovgivninger.

Ændringsforslag 60
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Artikel 15, stk. 3, indledning

3. Medlemsstaterne sikrer sig, at de i stk. 2 
omhandlede krav opfylder følgende 
betingelser:

3. Medlemsstaterne meddeler, om de i stk. 2 
omhandlede krav opfylder følgende 
betingelser:

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 61
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

3a. De oplysninger, der er indhentet i 
henhold til bestemmelserne i denne artikels 
stk. 1-3, skal gøre det muligt at forbedre 
betingelserne for adgang til 
tjenesteydelserne og deres kvalitet. 
Medlemsstaterne tilskynder i samarbejde 
med Kommissionen og Europa-
Parlamentet til vedtagelse af nationale 
foranstaltninger og bestemmelser til 
forbedring af tjenesteydelsernes kvalitet og 
adgangen til dem på deres nationale 
område.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget vedrørende artikel 15, stk. 1.

Evalueringsindsatsen skal ikke nødvendigvis føre til afskaffelse af samtlige eller en del af de 
pågældende krav, da disse hovedsagelig tjener almene hensyn. Oplysningerne skal ikke blot 
gøre det muligt at harmonisere betingelserne medlemsstaterne imellem, men skal også 
navnlig gøre det muligt at forfølge det mål permanent at forbedre tjenesteydelserne, 
adgangen til dem og deres kvalitet, således at vore borgere kan sikres levevilkår, som er vore 
samfund og den europæiske samfundsmodel værdige.

Ændringsforslag 62
Artikel 16

Oprindelseslandsprincippet udgår
1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
udelukkende er omfattet af deres 
oprindelsesmedlemsstats nationale 
bestemmelser hvad angår det koordinerede 
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område.
Første afsnit omhandler de nationale 
bestemmelser om adgangen til at optage og 
udøve servicevirksomhed, herunder især 
bestemmelserne om tjenesteyderens adfærd, 
tjenesteydelsens kvalitet og indhold, 
reklame, kontrakter samt tjenesteyderens 
ansvar.
2. Oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret 
for kontrollen med tjenesteyderen og de 
tjenesteydelser, han udfører, også når han 
udfører dem i en anden medlemsstat. 
3. Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der 
henhører under det koordinerede område, 
indskrænke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 
medlemsstat, navnlig ved at stille følgende 
krav:
a) at tjenesteyderen skal have et 
forretningssted på deres område
b) at tjenesteyderen skal afgive en 
erklæring eller en anmeldelse til deres 
kompetente myndigheder eller indhente en 
tilladelse hos disse eller optages i et register 
eller en faglig forening på deres område
c) at tjenesteyderen skal have en adresse 
eller en repræsentant på deres område eller 
vælge adresse hos en autoriseret person
d) forbud mod, at tjenesteyderen indretter 
visse faciliteter på deres område, herunder 
et kontor eller en praksis, som er 
nødvendige for udførelsen af de 
pågældende tjenesteydelser
e) at tjenesteyderen skal overholde krav for 
udøvelse af servicevirksomhed, som finder 
anvendelse på deres område
f) at der skal bestå et særligt 
kontraktforhold mellem tjenesteyder og 
tjenestemodtager, som forhindrer eller 
begrænser selvstændiges muligheder for at 
udføre tjenesteydelser
g) at tjenesteyderen for at kunne udøve 



AD\559327DA.doc 41/55 PE 349.888v02-00

DA

servicevirksomhed skal være i besiddelse af 
et særligt identitetsbevis, som udstedes af 
deres kompetente myndigheder
h) krav vedrørende anvendelsen af udstyr, 
som er en integrerende del af 
tjenesteydelsen
i) restriktioner for den frie udveksling af 
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 20, 
artikel 23, stk. 1, første afsnit, og artikel 25, 
stk. 1.

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. Denne artikel bør udgå i sin 
helhed.

Ændringsforslag 63
Artikel 17

Artikel 16 finder ikke anvendelse på: udgår
1) posttjenester som omhandlet i artikel 2, 
nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/67/EF
2) distribution af elektricitet som 
omhandlet i artikel 2, nr. 5), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/54/EF
3) distribution af gas som omhandlet i 
artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/55/EF
4) vanddistribution
5) områder, der er omfattet af direktiv 
96/71/EF
6) områder, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF
7) områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 77/249/EØF
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8) bestemmelserne i artikel [..] i direktiv 
../../EF [om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer]
9) bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der fastsætter, hvilken lovgivning 
der finder anvendelse
10) bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv …./../EF [om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område og om ændring af forordning 
(EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af 
direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 
72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 
93/96/EØF,] hvori er fastsat administrative 
formaliteter, som de pågældende skal 
afvikle hos de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten
11) ved udstationering af 
tredjelandsstatsborgere, pligt til at være i 
besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, 
som pålægges af 
udstationeringsmedlemsstaten på de i 
artikel 25, stk. 2, omhandlede betingelser
12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93
13) ophavsret og beslægtede rettigheder, de 
rettigheder, der er omhandlet i 
direktiv 87/54/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, 
samt intellektuelle ejendomsrettigheder
14) dokumenter, der i henhold til 
lovgivningen kræver medvirken af en notar
15) lovpligtig revision af regnskaber
16) tjenesteydelser, der i den medlemsstat, 
som tjenesteyderen begiver sig til for at 
udføre en tjenesteydelse, er omfattet af et 
generelt forbud begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden
17) de særlige krav, der stilles af den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
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til, og som er direkte forbundet med de 
særlige kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og som skal 
overholdes for at sikre opretholdelsen af 
den offentlige orden og sikkerhed og 
beskyttelsen af folkesundheden og miljøet
18) tilladelsesordningen for godtgørelse af 
hospitalsbehandling
19) indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat
20) parternes ret til frit at vælge den 
lovgivning, der skal anvendes på deres 
kontrakt
21) tjenesteydelseskontrakter, der indgås af 
forbrugerne, i det omfang de bestemmelser, 
der gælder for disse kontrakter, ikke er 
fuldt harmoniserede på fællesskabsplan
22) den formelle gyldighed af kontrakter, 
der etablerer eller overfører rettigheder i 
fast ejendom, når sådanne kontrakter er 
underkastet ufravigelige formkrav ifølge 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
faste ejendom er beliggende
23) tjenesteyderens erstatningsansvar uden 
for kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med hans virksomhed rammer 
personer i den medlemsstat, som han har 
begivet sig til.

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. 

De artikler, hvor der henvises til oprindelseslandsprincippet, bør udgå.

Ændringsforslag 64
Artikel 18

Midlertidige undtagelser til udgår
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oprindelseslandsprincippet
1. Artikel 16 finder i en overgangsperiode 
ikke anvendelse på:
a) reglerne for udførelse af pengetransport
b) spil, som indebærer, at der gøres indsats 
med penge i hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål
c) adgangen til at udøve virksomhed med 
retslig inkasso.
2. Undtagelserne i stk. 1, litra a) og c), 
ophører med at gælde, når de i artikel 40, 
stk. 1, omhandlede 
harmoniseringsinstrumenter træder i kraft, 
og under alle omstændigheder efter den 
1. januar 2010.
3. Undtagelsen i stk. 1, litra b), ophører 
med at gælde, når det i artikel 40, stk. 1, 
litra b), omhandlede 
harmoniseringsinstrument træder i kraft.

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. 

De artikler, hvor der henvises til oprindelseslandsprincippet, bør udgå.

Ændringsforslag 65
Artikel 19

Individuelle undtagelser til 
oprindelseslandsprincippet

udgår

1. Uanset artikel 16 kan en medlemsstat 
over for en tjenesteyder, som har sit 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
undtagelsesvist træffe en foranstaltning 
vedrørende et af følgende områder:
a) sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder aspekter, der 



AD\559327DA.doc 45/55 PE 349.888v02-00

DA

vedrører folkesundheden 
b) udøvelsen af et erhverv i 
sundhedssektoren
c) beskyttelsen af den offentlige orden, 
navnlig aspekter, der vedrører beskyttelse 
af mindreårige.
2. Den i stk. 1 omhandlede foranstaltning 
kan kun træffes inden for rammerne af den 
i artikel 37 fastsatte procedure for gensidig 
bistand, og hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) de nationale bestemmelser, i henhold til 
hvilke foranstaltningen træffes, er ikke 
omfattet af en harmonisering på 
fællesskabsplan af de i stk. 1 omhandlede 
områder
b) foranstaltningen skal være mere 
beskyttende for tjenestemodtageren end 
den, oprindelsesmedlemsstaten ville have 
truffet i medfør af dennes nationale 
bestemmelser
c) oprindelsesmedlemsstaten har ikke 
truffet nogen foranstaltninger eller har 
truffet foranstaltninger, som er 
utilstrækkelige i forhold til dem, der er 
omhandlet i artikel 37, stk. 2
d) foranstaltningen skal være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke de bestemmelser 
om den frie udveksling af tjenesteydelser 
eller om undtagelser herfra, der er fastsat i 
fællesskabsinstrumenterne.

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. 

De artikler, hvor der henvises til oprindelseslandsprincippet, bør udgå.
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Ændringsforslag 66
Artikel 20, litra b

b) at hans muligheder for at opnå skatte-
eller afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand begrænses med den begrundelse, at 
tjenesteyderen har forretningssted i en anden 
medlemsstat, eller på grund af det sted, 
hvor ydelsen udføres

b) at hans muligheder for at opnå skatte-
eller afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand begrænses med den begrundelse, at 
tjenesteyderen har forretningssted i en anden 
medlemsstat

Begrundelse

Det er rimeligt, at medlemsstaterne kan anvende skattefradrag og økonomisk støtte for at 
fremme eller modvirke visse former for økonomisk virksomhed i f.eks. områder, der er særlig 
naturskønne eller af særlig videnskabelig interesse, ugunstigt stillede områder osv. Hvis disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten, bør de naturligvis anerkendes som 
værdifulde politiske redskaber. 

Ændringsforslag 67
Artikel 21, stk. 2 a (nyt)

2a) Restriktive foranstaltninger begrundet i 
hensynet til den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, beskyttelsen af miljøet 
eller folkesundheden er ikke i modstrid med 
bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Begrundelse

Iværksættelsen af princippet om ikke-forskelsbehandling af tjenestemodtageren volder 
problemer i forbindelse med sundhedsydelser. Mange sundhedssystemer er baseret på 
planlægning af udbuddet af behandlingsservice og ikke efterspørgslen (fri adgang for alle 
borgere uden forskelsbehandling). I forbindelse med det nye direktiv ville en virksomhed, der 
har indgået en aftale med et udenlandsk sundhedssystem og heri forpligtet sig til at modtage 
patienter fra en anden medlemsstat, ikke kunne acceptere, at ydelsesmodtagerstaten pålægger 
den at prioritere patienter fra dennes opland, selv om det med planlægningen af 
behandlingsudbuddet tilstræbes at dække behovet hos befolkningen i dette opland.

Ændringsforslag 68
Artikel 23

Godtgørelse af udgifter til lægebehandling udgår
1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
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anden medlemsstat betinget af udstedelsen 
af en tilladelse, såfremt de pågældende 
udgifter ville være blevet godtgjort gennem 
deres sociale sikringsordning, hvis 
behandlingen var blevet givet på deres 
område.
De betingelser og formaliteter, der i 
medlemsstaterne gælder for udførelsen af 
anden behandling end hospitalsbehandling 
i en anden medlemsstat, f.eks. kravet om, at 
en alment praktiserende læge skal 
konsulteres, inden man kan konsultere en 
speciallæge, eller reglerne om godtgørelse 
af visse former for tandlægebehandling, 
kan gøres gældende over for patienten.
2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 
der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.
3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende 
behandling på deres område.
4. Medlemsstaterne påser, at deres 
tilladelsesordninger for godtgørelse af 
udgifter til behandling i en anden
medlemsstat stemmer overens med de 
relevante bestemmelser om tilladelser i 
artikel 9, 10, 11 og 13.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), hvormed 
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det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et horisontalt 
rammedirektiv er ikke nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor 
vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og 
forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag 69
Artikel 24, stk. 1, afsnit 2

Udstationeringsmedlemsstaten må dog ikke 
for så vidt angår de i artikel 17, nr. 5), 
omhandlede områder kræve, at 
tjenesteyderen eller den af ham 
udstationerede arbejdstager skal:

udgår

a) indhente en tilladelse hos dens 
kompetente myndigheder, være registreret 
hos disse eller opfylde tilsvarende 
forpligtelser
b) afgive en erklæring, bortset fra 
erklæringer vedrørende virksomhed, der er 
omfattet af bilaget til direktiv 96/71/EF, 
som kan opretholdes indtil 
den 31. december 2008
c) have en repræsentant på dens område
d) føre og opbevare arbejdsretlige 
dokumenter på dens område og på de 
betingelser, der gælder på dens område.

Begrundelse

Forudsat bestemmelserne er i overensstemmelse med traktatens krav, er det rimeligt, at en 
medlemsstat kan meddele eller give afslag på tilladelser til økonomisk virksomhed på dens 
territorium. Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i 
dette tilfælde, tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Denne 
foranstaltning er uforholdsmæssig i dette øjemed.

Ændringsforslag 70
Artikel 24, stk. 2, afsnit 2

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten bistå 
udstationeringsmedlemsstaten med at sikre 
overholdelse af de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der gælder i henhold til 
direktiv 96/71/EF, og på eget initiativ 

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten bistå 
udstationeringsmedlemsstaten med at sikre 
overholdelse af de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der gælder i henhold til 
direktiv 96/71/EF, og på eget initiativ 
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meddele udstationeringsmedlemsstaten de i 
første afsnit omhandlede oplysninger, hvis 
den får kendskab til konkrete forhold, der 
tyder på, at tjenesteyderen har begået 
uregelmæssigheder med hensyn til 
ansættelses- og arbejdsvilkår.

meddele udstationeringsmedlemsstaten 
konkrete forhold, der tyder på, at 
tjenesteyderen har begået 
uregelmæssigheder med hensyn til 
ansættelses- og arbejdsvilkår.

Begrundelse

Forudsat bestemmelserne er i overensstemmelse med traktatens krav, er det rimeligt, at en 
medlemsstat kan meddele eller give afslag på tilladelser til økonomisk virksomhed på dens 
territorium. Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i 
dette tilfælde, tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Denne 
foranstaltning er uforholdsmæssig i dette øjemed.

Ændringsforslag 71
Artikel 26, stk. 3, afsnit 1 a (nyt)

Hvis tjenesteydelsen skal leveres til den 
brede offentlighed, påser medlemsstaterne, 
at oplysningerne gives i en sådan form og 
formuleres på en sådan måde, at der ikke 
kræves noget særligt kendskab til 
tjenesteydelsen, og at enhver læsekyndig 
person kan forstå dem.

Begrundelse

Oplysninger er til ingen nytte, hvis man ikke kan forstå dem, og forbrugerne har ret til klare 
og letlæste oplysninger.

Ændringsforslag 72
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis tjenesteydelsen skal leveres til den 
brede offentlighed, påser den medlemsstat, 
i hvilken tjenesteydelsen skal leveres, at de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, gives i en 
sådan form og formuleres på en sådan 
måde, at der ikke kræves noget særligt 
kendskab til tjenesteydelsen, og at enhver 
læsekyndig person kan forstå dem.

Begrundelse
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Oplysninger er til ingen nytte, hvis man ikke kan forstå dem, og forbrugerne har ret til klare 
og letlæste oplysninger.

Ændringsforslag 73
Artikel 29, stk. 1

1. Medlemsstaterne ophæver generelle 
forbud mod lovregulerede erhvervs 
kommercielle kommunikation.

udgår

Begrundelse

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Ændringsforslag 74
Artikel 29, stk. 2

2. Medlemsstaterne påser, at lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation 
overholder faglige regler i overensstemmelse 
med fællesskabsretten vedrørende bl.a. 
erhvervenes uafhængighed, værdighed og 
pålidelighed samt forretnings-
hemmeligheden alt efter det enkelte erhvervs 
særlige karakteristika.

2. Medlemsstaterne påser, at lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation, hvis 
en sådan kommunikation er tilladt,
overholder faglige regler i overensstemmelse 
med fællesskabsretten vedrørende bl.a. 
erhvervenes uafhængighed, værdighed og 
pålidelighed samt forretnings-
hemmeligheden alt efter det enkelte erhvervs 
særlige karakteristika.

Begrundelse

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Ændringsforslag 75
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Artikel 31, stk. 5

5. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder til udvikling af frivillige 
europæiske standarder med henblik på at 
fremme foreneligheden mellem 
tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere 
fra forskellige medlemsstater, oplysning af 
tjenestemodtagere og tjenesteydelsernes 
kvalitet.

5. Medlemsstaterne tilskynder i samarbejde 
med Kommissionen til udvikling af frivillige 
europæiske standarder med henblik på at 
fremme foreneligheden mellem 
tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere 
fra forskellige medlemsstater, oplysning af 
tjenestemodtagere og tjenesteydelsernes 
kvalitet.

Begrundelse

Disse forskellige aktioner bør gennemføres allerede på nationalt plan, og 
erhvervsorganisationerne bør tilskynde deres medlemmer til at få foretaget en evaluering af 
deres tjenesteydelser. Mange organisationer i forskellige medlemsstater har indledt sådanne 
skridt, hvis første mærkbare resultater vi først vil erfare om nogle år.

Ændringsforslag 76
Artikel 31, stk. 5 a (nyt)

5a. Frivillige foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, 
berører på ingen måde medlemsstaternes 
ret til inden for traktatens rammer at 
fastsætte obligatoriske normer og 
bestemmelser for tjenesteydelser, forudsat 
disse er ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige. Sådanne obligatoriske 
normer og bestemmelser kan f.eks. omfatte 
obligatoriske kvalitetskrav for hjemmepleje 
for personer, der som følge af 
aldersbestemt eller anden svagelighed, eller 
fordi de er børn, ikke kan leve deres liv i 
fuld uafhængighed, og obligatoriske 
normer og bestemmelser for beskyttelse af 
almenvellet eller forfølgelse af ethvert 
politikmål, der er i overensstemmelse med 
traktaten.

Begrundelse

De foreslåede frivillige procedurer er særlig utilstrækkelige for plejerelaterede 
tjenesteydelser, og medlemsstaternes ret til at kontrollere kvaliteten af sådanne 
tjenesteydelser, der tilbydes på deres territorium, bør ikke drages i tvivl. Der er således behov 
for et yderligere stykke, der henleder opmærksomheden herpå i direktivet. 
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Ændringsforslag 77
Artikel 35, stk. 6 a (nyt)

6a. Disse bestemmelser supplerer, men 
berører ikke en medlemsstats ret til i 
overensstemmelse med dens forpligtelser i 
henhold til traktaten og fællesskabsretten 
at overvåge og regulere udførelsen af 
tjenesteydelser på dens territorium.

Begrundelse

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Samarbejde af den 
foreskrevne art vil dog være meget nyttigt som supplement til effektiv lovgivning og 
overvågning. 

Ændringsforslag 78
Artikel 36, stk. 2, afsnit 1

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten de 
efterprøvninger, inspektioner og 
undersøgelser, der er nødvendige for at sikre 
effektiviteten af oprindelsesmedlemsstatens 
kontrol. De handler inden for rammerne af 
de beføjelser, der er tillagt dem i deres egen 
medlemsstat.

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager de efterprøvninger, 
inspektioner og undersøgelser, der er
nødvendige for at sikre effektiviteten af 
kontrollen. De handler inden for rammerne 
af de beføjelser, der er tillagt dem i deres 
egen medlemsstat.

Begrundelse

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Oprindelseslandsprincippet er 
både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at man undergraver de rimelige 
og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte almenvellet.

Ændringsforslag 79
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Artikel 36, stk. 2, afsnit 2, litra a

a) de består udelukkende i at konstatere 
konkrete forhold og fører ikke til andre 
forholdsregler over for tjenesteyderen, jf. 
dog de i artikel 19 omhandlede individuelle 
undtagelser

udgår

Begrundelse

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Oprindelseslandsprincippet er 
både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at man undergraver de rimelige 
og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte almenvellet.

Ændringsforslag 80
Artikel 37, stk. 1

1. Agter en medlemsstat at træffe en 
foranstaltning som omhandlet i artikel 19, 
finder proceduren i stk. 2 til 6 i denne artikel 
anvendelse, uden at dette i øvrigt udelukker 
eventuelle retslige skridt.

1. Agter en medlemsstat at træffe en 
foranstaltning som omhandlet i artikel 19, 
finder proceduren i stk. 2 til 6 i denne artikel 
anvendelse, uden at dette i øvrigt udelukker 
medlemsstatens ret til at træffe 
foranstaltninger direkte over for 
tjenesteyderen eller eventuelle retslige 
skridt.

Begrundelse

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. 
Oprindelseslandsprincippet er både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at 
man undergraver de rimelige og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte folkesundheden, 
miljøet og andre væsentlige samfundsinteresser.

Ændringsforslag 81
Artikel 39, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen ledsageforanstaltninger 
med henblik på at tilskynde til, at der i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
udarbejdes adfærdskodekser på 

1. På basis af de nationale 
adfærdskodekser tilskynder
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen til, at der i overensstemmelse 
med fællesskabsretten udarbejdes 
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fællesskabsplan, navnlig på følgende 
områder:

adfærdskodekser på fællesskabsplan på alle 
Unionens officielle sprog, navnlig på 
følgende områder:

Begrundelse

Nogle nationale adfærdskodekser er blevet indarbejdet i de nationale lovgivninger, således at 
de har fået bindende karakter. Derfor er det absolut nødvendigt at tage dette som 
udgangspunkt og sørge for, at de forskellige fællesskabskodekser bliver forenelige med disse, 
og ikke blot at fællesskabsretten overholdes.

Ændringsforslag 82
Artikel 39, stk. 4 a (nyt)

4a. Sådanne adfærdskodekser berører ikke 
eksisterende retlige krav, som 
medlemsstaterne stiller til tjenesteydere, 
forudsat disse krav er i overensstemmelse 
med medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til traktaten og gældende 
fællesskabsret.

Begrundelse

Adfærdskodekser for de forskellige erhverv er nyttige supplementer til lovregulering og 
kontrol, men kan aldrig erstatte dem.

Ændringsforslag 83
Artikel 40, stk. 1, litra b

b) på baggrund af en rapport fra 
Kommissionen og en bred høring af de 
berørte parter, vedrørende spil, som 
indebærer, at der gøres indsats med penge i 
hasardspil, herunder lotteri og væddemål

udgår

Begrundelse

Spil omfatter pr. definition spørgsmål vedrørende folkesundheden og den offentlige orden og 
moral og ligger derfor - med undtagelse af de beføjelser, der er tillagt Fællesskabet i henhold 
til traktatens artikel 152 - helt uden for EU-institutionernes kompetence og skal fortsat være 
et anliggende, som medlemsstaterne kan regulere på den måde, de anser for passende. Det er 
derfor ikke hensigtsmæssigt at nævne det som eksempel på dette sted.
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