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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden håller med de många organisationer och sakkunniga som anser att 
kommissionen bör dra tillbaka och skriva om förslaget (se till exempel British Medical 
Associations svar på det brittiska handels- och industriministeriets remissförfrågan om 
tjänster på den inre marknaden, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). 
Förslaget bryter mot proportionalitetsprincipen genom en rad bestämmelser som är klart 
onödiga för att fullborda den inre marknaden för tjänster. Förslaget bryter också mot 
subsidiaritetsprincipen då medlemsstaterna fråntas rätten att fatta beslut som rör viktiga 
nationella intressen, också i fall då sådana beslut inte på något sätt skulle strida mot fördraget.

Inom ramen för vårt utskotts ansvarsområde har vi granskat hur förslaget påverkar 
grundläggande allmänna tjänster och tjänster av allmänt intresse (bland annat vatten- och 
avfallshantering, hälsovård och omsorg i hemmiljö). Enligt förslaget skall dessa tjänster 
avregleras i stort sett fullständigt. Detta inkräktar allvarligt på medlemsstaternas rätt att själva 
ta ansvar för dessa tjänster och själva besluta om lämpliga former för ägande: offentligt, privat 
eller en kombination. Den europeiska sociala modellen kännetecknas av att man gör skillnad 
på tjänster i allmänhetens intresse och tjänster som bör kunna köpas och säljas på samma sätt 
som de flesta varor, där det bästa går till dem som har råd att betala mest. I de fall då tjänster i 
allmänhetens intresse omfattas av vanliga marknadsvillkor har man vanligtvis fastställt krav 
som tjänsteleverantörerna skall uppfylla (till exempel skyldigheter att tillhandahålla vissa 
tjänster i allmänhetens intresse) för att skydda allmänintresset. Detta skulle bli mycket svårare 
med det föreslagna direktivet, och inom många sektorer skulle det bli helt omöjligt, särskilt 
till följd av principen om ursprungsland.

I vissa medlemsstater skulle tillämpningen av principen om ursprungsland också innebära att 
tjänster drabbas av snedvriden konkurrens och driva fram ett slags tävlan om att ställa lägst 
miljökrav, där medlemsstaterna bjuder under varandra för att locka till sig investeringar på 
sämsta möjliga sätt. Förslaget strävar efter en inre marknad med minsta möjliga hinder i form 
av effektiv reglering i medborgarnas, konsumenternas, arbetstagarnas eller de socialt och 
miljömässigt ansvarskännande företagens intressen.

Vissa delar av förslaget är absolut nödvändiga för att stimulera en rättvis och 
icke-diskriminerande konkurrens om de tjänster som rimligtvis kan tillhandahållas på 
marknadsvillkor. Dessa delar lämnas därför orörda eller förbättras, samtidigt som mina 
ändringsförslag ger medlemsstaterna möjlighet att fortsätta att ta sitt ansvar för miljön och det 
sociala området. Jag har försökt bevara solidariteten och insikten att marknaden har sina 
begränsningar, vilket kommissionens förslag inte alls, eller i mycket liten utsträckning, 
beaktar. Visserligen skulle jag helst se att kommissionen drar tillbaka sitt förslag och börjar 
om från början, men jag har ändå försökt att omforma förslaget till en åtgärd som skulle 
underlätta fullbordandet av en inre marknad för tjänster, dock inte på bekostnad av 
allmänintresset, särskilt på områdena för folkhälsa och miljöskydd.

Direktivförslaget står i strid med inte bara principerna om subsidiaritet, proportionalitet och 
social solidaritet, utan även bestämmelserna i fördraget. I artikel 43 står det att 
etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare 
samt rätt att bilda och driva företag ”på de villkor som etableringslandets lagstiftning 
föreskriver för egna medborgare”. Rådet skall utfärda direktiv för att förverkliga 
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etableringsfriheten ”på ett visst verksamhetsområde”. Artikel 52 handlar också om tjänster 
och där föreskrivs att direktiv skall utfärdas ”för att genomföra liberaliseringen av en särskild 
tjänst”. Kommissionens horisontella förslag strider mot denna sektorsmetod, som är ett klart 
erkännande av att det inte alltid är lämpligt att använda marknadsmodellen för 
tillhandahållande av tjänster av god kvalitet till alla som behöver dem.

I enlighet med artikel 50 ”får den som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet 
i det land där tjänsten tillhandahålls på samma villkor som landet uppställer för sina egna 
medborgare”. Att genomföra principen om ursprungsland skulle med andra ord kräva en 
fördragsändring och inte bara en rättsakt, eftersom principen skulle innebära att 
tjänsteleverantörer från andra EU-länder inte längre skulle kunna utöva sin verksamhet på 
samma villkor som landets egna medborgare.

Frågan om huruvida förslaget strider mot konstitutionen har jag lämnat för att diskuteras i 
större sammanhang. I stället har jag lagt mitt krut på principen om ursprungsland och dess hot 
mot miljö- och folkhälsonormer, vikten av att skilja mellan olika typer av tjänster, vikten av 
att göra undantag i medborgarnas intresse och de många kränkningarna av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Ändringsförslag 1
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet anser att detta direktiv endast bör antas på villkor att ett ramdirektiv 
om tjänster av allmänt intresse också antas.

Motivering

Ett direktiv om avreglering av tjänster i EU kan inte antas utan att ett ramdirektiv om tjänster 
av allmänt intresse eller allmännyttiga tjänster på förhand har gjort det möjligt att definiera 
villkoren för tjänsternas utövande och genomförande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL LAGTEXTEN
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Led 1a (nytt) i beaktandemeningen

- med beaktande av artiklarna 8, 15, 21, 
34-38 och 47 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna,

Motivering

Dessa artiklar i stadgan om de grundläggande rättigheterna har betydelse för de 
medborgerliga rättigheter som nämns i skäl 72 i föreliggande förslag till direktiv. Man bör 
även hänvisa till andra typer av rättigheter, till exempel sociala och ekonomiska rättigheter 
samt rättigheter beträffande social trygghet och socialt bistånd, skydd av folkhälsan, tillgång 
till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, miljöskydd och konsumentskydd. I alla dessa 
artiklar föreskrivs mål för att uppnå en hög skyddsnivå eller förbättring av kvaliteten, och i de 
flesta anges att medlemsstaternas rättsliga bestämmelser eller praxis - inte bara 
gemenskapsrätten - om möjligt skall respekteras.

Ändringsförslag 3
Skäl 1

(1) Europeiska unionen har som mål att 
skapa allt starkare band mellan de 
europeiska staterna och folken och att 
säkerställa ekonomiska och sociala framsteg. 
I enlighet med artikel 14.2 i fördraget 
innebär den inre marknaden ett område utan 
inre gränser där den fria rörligheten för 
tjänster och etableringsfriheten garanteras. 
Avskaffandet av hindren för utvecklingen av 
tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna 
är ett viktigt medel för att stärka 
integrationen mellan de europeiska folken 
och främja en balanserad och hållbar 
ekonomisk och social utveckling.

(1) Europeiska unionen har som mål att 
skapa allt starkare band mellan de 
europeiska staterna och folken och att 
säkerställa ekonomiska och sociala framsteg. 
I enlighet med artikel 14.2 i fördraget 
innebär den inre marknaden ett område utan 
inre gränser där den fria rörligheten för 
tjänster och etableringsfriheten garanteras. 
Avskaffandet av hindren för utvecklingen av 
tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna 
är ett viktigt medel för att stärka 
integrationen mellan de europeiska folken 
och främja en balanserad och hållbar 
ekonomisk och social utveckling. När 
sådana hinder avskaffas är det viktigt att se 
till att utvecklingen av tjänsteverksamhet 
bidrar till uppfyllandet av målen i artikel 2 i 
fördraget, särskilt uppgiften att främja en 
harmonisk, väl avvägd och hållbar 
utveckling av näringslivet inom 
gemenskapen som helhet, en hög nivå i 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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fråga om sysselsättning och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, en 
hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög 
grad av konkurrenskraft och ekonomisk 
konvergens, en hög nivå i fråga om 
miljöskydd och förbättring av miljöns 
kvalitet, en höjning av levnadsstandarden 
och livskvaliteten samt ekonomisk och 
social sammanhållning och solidaritet 
mellan medlemsstaterna.

Motivering

Det är viktigt att avreglering av handeln inte betraktas som ett mål i sig eller som ett mål att 
uppnå på bekostnad av andra grundläggande uppgifter för EU.

Ändringsförslag 4
Skäl 6

(6) I detta direktiv fastställs en allmän 
rättslig ram, som kommer ett stort antal 
tjänsteverksamheter till godo, samtidigt som 
hänsyn tas till de särskilda dragen hos alla 
former av verksamheter eller yrken och 
dessas regleringssystem. Denna ram är 
baserad på ett dynamiskt och selektivt 
tillvägagångssätt, som består i att först 
avskaffa sådana hinder som snabbt kan tas 
bort och därefter för övriga hinder inleda en 
kompletterande utvärderings-, samråds- och 
harmoniseringsprocess rörande särskilda 
områden, vilket kommer att möjliggöra en 
gradvis och samordnad modernisering av de 
nationella systemen för reglering av 
tjänsteverksamhet, något som är absolut 
nödvändigt för genomförandet av en verklig 
inre marknad för tjänster innan 2010. En 
välavvägd kombination av åtgärder bör 
anges som rör en målinriktad harmonisering, 
administrativt samarbete, principen om 
ursprungsland och uppmuntran till 
utarbetande av uppföranderegler på vissa 
områden. Denna samordning av de 
nationella lagstiftningarna kommer att 
säkerställa en hög grad av rättslig integration 
på gemenskapsnivå och en hög skyddsnivå 

(6) I detta direktiv fastställs en allmän 
rättslig ram, som kommer ett stort antal 
tjänsteverksamheter till godo, samtidigt som 
hänsyn tas till de särskilda dragen hos alla 
former av verksamheter eller yrken och 
dessas regleringssystem. Denna ram är 
baserad på ett dynamiskt och selektivt 
tillvägagångssätt, som består i att först 
avskaffa sådana hinder som snabbt kan tas 
bort och därefter för övriga hinder inleda en 
kompletterande utvärderings-, samråds- och 
harmoniseringsprocess rörande särskilda 
områden, vilket kommer att möjliggöra en 
gradvis och samordnad modernisering av de 
nationella systemen för reglering av 
tjänsteverksamhet, något som är absolut 
nödvändigt för genomförandet av en verklig 
inre marknad för tjänster innan 2010. En 
välavvägd kombination av åtgärder bör 
anges som rör en målinriktad harmonisering, 
administrativt samarbete och uppmuntran till 
utarbetande av en rättslig ram som kan 
skydda konsumenternas och medborgarnas 
intressen i samband med den gemensamma 
inre marknaden samt, om så är lämpligt, 
uppföranderegler på vissa områden. Denna 
samordning av de nationella lagstiftningarna 
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när det gäller mål av allmänintresse, särskilt 
konsumentskyddet, vilket är absolut 
nödvändigt för att skapa ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna.

kommer att säkerställa en hög grad av 
rättslig integration på gemenskapsnivå och 
en hög skyddsnivå när det gäller mål av 
allmänintresse, särskilt konsumentskyddet, 
vilket är absolut nödvändigt för att skapa 
ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna.

Motivering

Vitsen med den gemensamma inre marknaden är att förhindra diskriminering mellan, i detta 
fall, tjänsteleverantörer som är etablerade på olika ställen i gemenskapen. Medlemsstaternas 
rätt att fastställa villkor (under förutsättning att de är icke-diskriminerande och inte på något 
annat sätt strider mot några fördragsenliga skyldigheter) som tjänsteleverantörerna måste 
uppfylla är en grundläggande del av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 5
Skäl 6a (nytt)

(6a) Detta direktiv omfattar inte 
avreglering av sådana tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som är reserverade för 
offentliga eller privata enheter som 
tillhandahåller tjänster och direktivet 
omfattar inte heller privatisering av 
offentliga enheter som tillhandahåller 
tjänster. Vidare rör detta direktiv endast 
tjänsteleverantörer som är etablerade i en 
medlemsstat, och det omfattar inte externa 
aspekter. Det rör inte förhandlingar inom 
internationella organisationer om handel 
med tjänster, särskilt inom ramen för 
GATS.

Motivering

Denna precisering är mycket viktig för att undvika eventuella missförstånd om direktivets 
omfattning.

Ändringsförslag 6
Skäl 6b (nytt)

(6b) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i enlighet med 
gemenskapsrätten definiera vad de anser 
vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör organiseras 
och finansieras och vilka särskilda krav de 
bör underställas. Detta direktiv är inte 
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någon uppföljning av kommissionens 
vitbok om tjänster av allmänt intresse.

Motivering

Denna precisering är mycket viktig för att undvika eventuella missförstånd om direktivets 
omfattning.

Ändringsförslag 7
Skäl 8

(8) Detta direktiv ligger i linje med de andra 
gemenskapsinitiativen rörande tjänster, 
särskilt de som rör konkurrenskraften hos 
tjänster till företagen, tjänsters säkerhet samt 
patienternas rörlighet och utvecklingen av 
vårdtjänster inom gemenskapen. Det är 
också förenligt med de pågående initiativen 
när det gäller den inre marknaden, såsom 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om säljfrämjande åtgärder på den 
inre marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

(8) Detta direktiv ligger i linje med de andra 
gemenskapsinitiativen rörande tjänster, 
särskilt de som rör konkurrenskraften hos 
tjänster till företagen och tjänsters säkerhet. 
Det är också förenligt med de pågående 
initiativen när det gäller den inre marknaden, 
såsom förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om säljfrämjande åtgärder 
på den inre marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

Motivering

Vårdtjänster skiljer sig i grunden från andra tjänster av allmänt intresse. Ett horisontellt 
ramdirektiv av denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. För att trygga 
patienternas säkerhet och rörlighet och för att upprätthålla högsta yrkesstandard inom 
vårdsektorn, bör man anta separat vertikal lagstiftning som specifikt omfattar 
tillhandahållande av vårdtjänster. Detta bör ske i enlighet med EG-domstolens rättspraxis 
och den kommande översynen av patienters rörlighet samt med beaktande av direktivet om 
yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 8
Skäl 14

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 
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och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker, tjänster 
inom vårdområdet, tjänster i hemmet, t.ex. 
hjälp till äldre. Dessa verksamheter kan röra 
både tjänster som kräver att tillhandahållare 
och mottagare av tjänster befinner sig nära 
varandra, tjänster där det tillhandahållaren 
och mottagaren förflyttar sig och tjänster 
som kan tillhandahållas på distans, däribland 
via Internet.

och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker samt
tjänster i hemmet, t.ex. hjälp till äldre. Dessa 
verksamheter kan röra både tjänster som 
kräver att tillhandahållare1 och mottagare av 
tjänster befinner sig nära varandra, tjänster 
där det tillhandahållaren och mottagaren 
förflyttar sig och tjänster som kan 
tillhandahållas på distans, däribland via 
Internet. Detta direktiv tar hänsyn till att 
inte alla dessa tjänster har samma värde 
eller betydelse och att man för tjänster som 
är av avgörande betydelse för människors 
välfärd och hälsa samt för miljön kan 
tillämpa prioriteringar och principer som 
skiljer sig från dem som anses lämpliga för 
tjänster som inte är lika grundläggande.

Motivering

För många typer av tjänster är lagstiftarens främsta uppgift i en marknadsekonomi att 
säkerställa rättvis konkurrens. På EU:s inre marknad innebär det också att man måste skydda 
företagens rätt att etablera sig eller bedriva verksamhet i andra medlemsstater än 
ursprungslandet. För vissa tjänster, särskilt sådana som rör folkhälsa, social trygghet eller 
verksamhet som kan innebära miljörisker, är dock lagstiftarens ansvar gentemot 
tjänsteleverantören sekundärt i förhållande till ansvaret gentemot medborgarna, 

  
1 Språklig korrigering: Begreppet ”tillhandahållare av tjänster” skall genomgående bytas mot begreppet 
”tjänsteleverantör”, i enlighet med språkbruket i befintlig lagstiftning. ö.a.
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konsumenterna och jordens framtid.

Vårdtjänster skiljer sig i grunden från andra tjänster av allmänt intresse. Med tanke på denna 
grundläggande skillnad och det faktum att vårdsektorn svarar för 10 procent av 
sysselsättningen och 10 procent av BNP i EU, är ett horisontellt ramdirektiv av denna typ inte 
ett lämpligt instrument för vårdtjänster.

För att trygga patienternas säkerhet och rörlighet och för att upprätthålla högsta 
yrkesstandard inom vårdsektorn, bör man anta separat vertikal lagstiftning som specifikt 
omfattar tillhandahållande av vårdtjänster. Detta bör ske i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis och den kommande översynen av patienters rörlighet samt med beaktande av 
direktivet om yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 9
Skäl 14a (nytt)

(14a) Vårdtjänster ingår inte i detta 
direktivs tillämpningsområde.

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2.2 cc.

Ändringsförslag 10
Skäl 16

(16) Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas i sådan verksamhet som staten 
bedriver utan ekonomiskt vederlag inom 
ramen för sitt uppdrag på det sociala och 
kulturella området samt inom utbildning och 
rättsväsende. Dessa verksamheter omfattas 
inte av definitionen i artikel 50 i fördraget 
och ingår alltså inte i detta direktivs 
tillämpningsområde.

(16) Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas i sådan verksamhet som staten 
bedriver eller delegerar åt andra att bedriva
utan ekonomiskt vederlag eller mot ett 
ekonomiskt vederlag som enbart täcker en 
del av kostnaden för verksamheten eller 
tjänsten inom ramen för sitt uppdrag på det 
sociala och kulturella området samt inom 
vård, utbildning och rättsväsende. Dessa 
verksamheter omfattas inte av definitionen i 
artikel 50 i fördraget och ingår alltså inte i 
detta direktivs tillämpningsområde.

Motivering

Ersättning är inte ett utmärkande drag för att klassificera en tjänst som ekonomisk eller 
icke-ekonomisk. I vissa länder används ekonomiskt vederlag som ett sätt att reglera 
tjänsterna, till exempel beträffande utbud och organisation av vårdtjänster. (I sådana fall 
betalas detta vederlag tillbaka i efterhand.)
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Ändringsförslag 11
Skäl 24

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte ställas 
formella krav, såsom på auktoriserade 
översättningar, såvida det inte kan motiveras 
objektivt av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare. Det bör också garanteras att ett 
tillstånd normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 
objektivt kan motivera att man kräver ett 
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader med 
hänsyn till skyddet av stadsmiljön.

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte ställas 
formella krav, såsom på auktoriserade 
översättningar, såvida det inte kan motiveras 
objektivt av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare, folkhälsa, miljö eller 
utbildning. Det bör också garanteras att ett 
tillstånd normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 
objektivt kan motivera att man kräver ett 
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader.

Motivering

Folkhälsa, utbildning och miljöskydd bör nämnas samtidigt med skydd av arbetstagare. 
Dessa tre begrepp kan anses vara de viktigaste faktorerna, som måste vägas mot 
gemenskapens strävan att skapa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden. Exemplet 
i slutet av stycket är godtyckligt och onödigt och skulle kunna tolkas restriktivt.

Ändringsförslag 12
Skäl 27

(27) Möjligheten att få starta 
tjänsteverksamhet får endast omfattas av 
krav på tillstånd från de behöriga 
myndigheterna om tillståndsgivningen är 
icke-diskriminerande, nödvändig och 
proportionerlig. Detta innebär framför allt 
att ett tillstånd endast är godtagbart om en 
kontroll i efterhand inte skulle vara effektiv 
på grund av att man i efterhand inte kan 
klargöra de berörda tjänsternas brister och 
att det skulle medföra vissa risker att inte 
genomföra en förhandskontroll. Dessa 
bestämmelser i direktivet kan inte 
rättfärdiga tillståndsgivning som i övrigt är 
förbjuden i andra gemenskapsinstrument 
som Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 13 december 
1999 om ett gemenskapsramverk för 

(27) Möjligheten att få starta 
tjänsteverksamhet får omfattas av krav på 
tillstånd från de behöriga myndigheterna om 
tillståndsgivningen är icke-diskriminerande, 
nödvändig och proportionerlig. Detta 
direktiv kan inte rättfärdiga tillståndsgivning 
som i övrigt är förbjuden i andra 
gemenskapsinstrument som 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 13 december 
1999 om ett gemenskapsramverk för 
elektroniska signaturer eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på informationssamhällets 
tjänster, särskilt elektronisk handel, på den 
inre marknaden (direktiv om elektronisk 
handel). Resultaten från den ömsesidiga 
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elektroniska signaturer eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på informationssamhällets 
tjänster, särskilt elektronisk handel, på den 
inre marknaden (direktiv om elektronisk 
handel). Resultaten från den ömsesidiga 
utvärderingen kommer att klargöra vilka 
verksamhetsformer som bör undantas från 
tillstånd på gemenskapsnivå.

utvärderingen kommer att klargöra vilka 
verksamhetsformer som bör undantas från 
tillstånd på gemenskapsnivå.

Motivering

Om de nationella bestämmelserna i den medlemsstat där tjänsterna skall erbjudas är i 
enlighet med fördraget är det rimligt att låta en medlemsstat ställa villkor på sådan 
ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess territorium. Vitsen med den gemensamma inre 
marknaden är att förhindra diskriminering mellan, i detta fall, tjänsteleverantörer som är 
etablerade på olika ställen i gemenskapen. Medlemsstaterna har rätt att fastställa villkor 
(under förutsättning att de är icke-diskriminerande och inte på något annat sätt strider mot 
några fördragsenliga skyldigheter) som tjänsteleverantörerna måste uppfylla. 

Ändringsförslag 13
Skäl 27a (nytt)

(27a) Bestämmelserna om 
tillståndsförfaranden i detta direktiv rör fall 
då en aktörs tillgång till eller utövande av 
en viss tjänsteverksamhet kräver ett beslut 
från de behöriga myndigheterna. Det rör 
inte beslut från behöriga myndigheter om 
att etablera en offentlig eller privat 
inrättning för tillhandahållande av 
särskilda tjänster och inte heller ingående 
av avtal med behöriga myndigheter, vilket 
regleras av bestämmelser i 
upphandlingsrätten.

Motivering

Det är nödvändigt att göra skillnad mellan offentliga förvaltningsbeslut som rör privata 
aktörer, till exempel att bevilja eller neka tillstånd, och andra offentliga förvaltningsbeslut, 
till exempel att inrätta ett nytt sjukhus. Det måste klargöras att sådana beslut inte berörs av 
direktivet. Direktivets bestämmelser om tillståndsförfaranden gäller bara privata 
leverantörer, till exempel privata sjukhus, privata laboratorier osv.

Ändringsförslag 14
Skäl 28
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(28) Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet, t.ex. för tilldelning av 
frekvenser för analog radio eller för 
utnyttjande av en hydroelektrisk 
infrastruktur, bör ett förfarande för att välja 
mellan flera potentiella sökande inrättas, för 
att genom fri konkurrens kunna förbättra 
kvaliteten på och villkoren för de tjänster 
som erbjuds användarna. Ett sådant 
förfarande måste ge garantier för öppenhet 
och opartiskhet, och ett tillstånd som 
utfärdats på detta sätt får varken ha en 
orimligt lång giltighetstid eller förnyas 
automatiskt och får inte innebära någon 
fördel för den tillhandahållare av tjänster 
som senast innehaft tillståndet. Framför allt 
bör det utfärdade tillståndets giltighet 
fastställas så att det inte inskränker eller 
begränsar den fria konkurrensen mer än vad 
som är nödvändigt för att investeringarna 
skall hinna skrivas av och investerat kapital 
ge skälig avkastning. I sådana fall där antalet 
tillstånd är begränsat av andra skäl än 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet skall man under alla 
omständigheter följa de andra bestämmelser 
om tillståndsgivning som anges i detta 
direktiv.

(28) Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet, t.ex. för tilldelning av 
frekvenser för analog radio eller för 
utnyttjande av en hydroelektrisk 
infrastruktur, bör ett förfarande för att välja 
mellan flera potentiella sökande inrättas, för 
att genom fri konkurrens kunna förbättra 
kvaliteten på och villkoren för de tjänster 
som erbjuds användarna. Ett sådant 
förfarande, som kan innehålla såväl rent 
kommersiella som icke-kommersiella 
kriterier, bland annat i syfte att skydda 
folkhälsan, hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen eller miljön respektive bevara 
medlemsstatens kulturarv eller 
utbildningens kvalitet, måste ge garantier 
för öppenhet och opartiskhet, och ett 
tillstånd som utfärdats på detta sätt får 
varken ha en orimligt lång giltighetstid eller 
förnyas automatiskt och får inte innebära 
någon fördel för den tillhandahållare av 
tjänster som senast innehaft tillståndet. 
Framför allt bör det utfärdade tillståndets 
giltighet fastställas så att det inte inskränker 
eller begränsar den fria konkurrensen mer än 
vad som är nödvändigt för att 
investeringarna skall hinna skrivas av och 
investerat kapital ge skälig avkastning. I 
sådana fall där antalet tillstånd är begränsat 
av andra skäl än sällsynta naturresurser eller 
otillräcklig teknisk kapacitet skall man under 
alla omständigheter följa de andra 
bestämmelser om tillståndsgivning som 
anges i detta direktiv.

Motivering

Utbildning är, precis som folkhälsa, en mycket viktig fråga för varje medlemsstat. Det är 
deras privilegium och befogenhet (subsidiaritetsprincipen).

Ändringsförslag 15
Skäl 29

(29) De tvingande hänsyn till allmänintresset 
som vissa harmoniseringsbestämmelser i 

(29) De tvingande hänsyn till allmänintresset 
som vissa harmoniseringsbestämmelser i 
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detta direktiv hänvisar till är de som redan 
erkänts i domstolens rättspraxis rörande 
artiklarna 43 och 49 i fördraget, i synnerhet 
konsumentskyddet och skyddet av 
tjänstemottagare, arbetstagare eller 
stadsmiljön.

detta direktiv hänvisar till är till exempel de 
som redan erkänts i domstolens rättspraxis 
rörande artiklarna 43 och 49 i fördraget, i 
synnerhet konsumentskyddet och skyddet av 
tjänstemottagare, arbetstagare eller 
stadsmiljön, liksom ekonomiska tjänster 
som i den ansvariga medlemsstaten eller 
gemenskapen omfattas av särskilda 
skyldigheter i allmänhetens intresse till 
följd av kriterier som rör allmänintresset, 
tjänster som kan innebära miljörisker, 
utbildningstjänster, hälsovårdstjänster samt 
omsorgstjänster i hemmiljö för personer 
(äldre, sjuka eller barn) som inte klarar sig 
helt och hållet själva.

Motivering

Kommissionens definition av grundläggande tjänster är alldeles för snäv.

Ändringsförslag 16
Skäl 32

(32) Förbudet mot att göra en ekonomisk 
prövning till en förutsättning för beviljande 
av tillstånd gäller den ekonomiska 
prövningen i sig, och inte de andra krav 
som kan motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skyddet av 
stadsmiljön. Detta förbud omfattar inte 
utövandet av befogenheter när det gäller de 
myndigheter som ansvarar för 
tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med Kartika Tamara Liotards ändringsförslag 57 till 
artikel 14.5.

Ändringsförslag 17
Skäl 33a (nytt)

(33a) Direktivets förfarande för ömsesidig 
utvärdering påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i sin 
lagstiftning föreskriva en hög skyddsnivå 
för bestämda allmänintressen.
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Motivering

Det bör uttryckligen nämnas att begränsningar av etableringsfriheten - till exempel genom 
krav på tjänsteleverantörens bolagsform - kan motiveras med hänvisning till en hög nivå på 
skyddet för folkhälsan, men inte för andra typer av tjänster.

Ändringsförslag 18
Skäl 34

(34) Bland de inskränkningar som bör 
undersökas finns nationella system som av 
andra skäl än de som gäller 
yrkeskvalifikationer, förbehåller rätten att 
starta sådan verksamhet som hasardspel för 
viss tillhandahållare av tjänster. På samma 
sätt är det nödvändigt att undersöka sådana 
system som innehåller 
sändningsskyldigheter, såsom ”must carry”-
regler som gäller för kabeloperatörer, och 
som innebär att tillhandahållare av tjänster 
som agerar mellanhand måste ge särskilda 
tillhandahållare tillgång till vissa tjänster 
vilket påverkar deras valfrihet, tillgången till 
radio- och TV-program samt 
slutmottagarnas valmöjligheter.

(34) Bland de inskränkningar som bör 
undersökas finns nationella system som av 
andra skäl än de som gäller 
yrkeskvalifikationer, förbehåller rätten att 
starta vissa typer av verksamhet för vissa
tillhandahållare av tjänster. På samma sätt är 
det nödvändigt att undersöka sådana system 
som innehåller sändningsskyldigheter, 
såsom ”must carry”-regler som gäller för 
kabeloperatörer, och som innebär att 
tillhandahållare av tjänster som agerar 
mellanhand måste ge särskilda 
tillhandahållare tillgång till vissa tjänster 
vilket påverkar deras valfrihet, tillgången till 
radio- och TV-program samt 
slutmottagarnas valmöjligheter.

Motivering

Spelverksamhet rör per definition frågor om folkhälsa, allmän ordning och moral och faller 
därför helt och hållet utanför EU-institutionernas behörighetsområde, med undantag för den 
behörighet som gemenskapen tilldelas i artikel 152 i fördraget. Det måste förbli 
medlemsstaternas rätt att reglera sådana frågor enligt egen bedömning. Därför är det 
olämpligt att nämna just hasardspel som exempel i detta skäl. 

Ändringsförslag 19
Skäl 37

(37) För att se till att den fria rörligheten 
för tjänster genomförs på ett effektivt sätt 
och se till att mottagarna och 
tillhandahållarna av tjänster kan dra nytta 
av och erbjuda tjänster i hela gemenskapen 
utan att behöva ta hänsyn till några 
gränser, bör den principen läggas fast att 
tillhandahållare av tjänster i princip endast 
skall omfattas av lagstiftningen i det land 

utgår
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där de är etablerade. Denna princip är en 
nödvändig förutsättning för att 
tillhandahållare av tjänster, i synnerhet 
små och medelstora företag, med full 
rättssäkerhet skall kunna dra nytta av alla 
möjligheter som den inre marknaden 
erbjuder. Genom att på det sättet underlätta 
den fria rörligheten för tjänster mellan 
medlemsstaterna, medger denna princip, i 
kombination med åtgärderna för 
harmonisering och ömsesidigt bistånd, att 
tjänstemottagarna får ett större utbud av 
kvalitetstjänster från andra medlemsstater. 
Vid sidan av denna princip bör en 
stödmekanism införas som gör det möjligt 
för tjänstemottagaren att få upplysningar 
om övriga medlemsstaters lagstiftning, 
samt en harmonisering av reglerna om 
insyn i tjänsteverksamheter.

Motivering

Principen om ursprungsland är både oproportionerlig och ohanterlig. Den kan bara leda till 
att man undergräver de rimliga och proportionerliga rättsliga krav som ställs för att skydda 
folkhälsan, miljön och andra viktiga delar av allmänintresset. Den står också i motsättning 
till den tydliga avsikten i artikel 43 i fördraget, där det står att etableringsfriheten skall 
innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och 
driva företag ”på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna 
medborgare”.

Ändringsförslag 20
Skäl 38

(38) Man måste också se till att tillsynen av 
tjänsteverksamheten görs vid källan, dvs. 
av de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tillhandahållaren av 
tjänsterna är etablerad. Det är de behöriga 
myndigheterna i ursprungslandet som har 
de bästa förutsättningarna för att se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna 
kontrolleras effektivt och kontinuerligt och 
att tjänstemottagarna skyddas, såväl i det 
egna landet som i andra medlemsstater. 
Detta gemenskapsansvar för 
ursprungsmedlemsstaten när det gäller 

utgår
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bevakningen av tillhandahållarens 
verksamhet, oberoende av var tjänsten 
tillhandahålls, bör tydligt fastställas för att 
ett ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna skall kunna skapas när 
det gäller regleringen av tjänsteverksamhet. 
Frågan om domstolarnas behörighet 
omfattas inte av detta direktiv utan av 
rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 
22 december 2000 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens området eller andra 
gemenskapsinstrument såsom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster.

Motivering

Myndigheterna i en medlemsstat kan inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över 
tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna tillhandahålls i en annan medlemsstat och om 
de ekonomiska intressena för den medlemsstat där tillhandahållaren av tjänster är etablerad 
kan påverkas. Att stryka detta skäl är också i linje med strykningen av skäl 37.

Ändringsförslag 21
Skäl 39

(39) Principen om att det är 
ursprungslandets lagstiftning och 
kontroller som skall tillämpas bör 
kompletteras med principen att 
medlemsstaterna inte får införa 
begränsningar för tjänster som 
tillhandahålls från en annan medlemsstat.

utgår

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av principen om ursprungsland.

Ändringsförslag 22
Skäl 40

(40) Det bör fastställas att undantag från 
lagen i ursprungslandet endast kan göras 

utgår
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inom de områden som omfattas av 
allmänna eller tillfälliga undantag. Dessa 
undantag är nödvändiga för att hänsyn 
skall kunna tas till hur långt integrationen 
kommit på den inre marknaden eller till 
vissa gemenskapsinstrument avseende 
tjänster där det föreskrivs att en 
tillhandahållare av tjänster skall omfattas 
av ett annat lands lagstiftning än 
ursprungsmedlemsstatens. Vidare får vissa 
åtgärder i undantagsfall tas mot en viss 
tillhandahållare av tjänster, om det sker i 
enstaka fall och på vissa strikta materiella 
och formella villkor. För att garantera en 
rättssäkerhet som är avgörande för att små 
och medelstora företag skall uppmuntras 
att erbjuda sina tjänster i övriga 
medlemsstater, bör dessa undantag endast 
tillämpas då det är absolut nödvändigt. I 
synnerhet kan dessa undantag endast 
tillämpas av skäl som har att göra med 
tjänsternas säkerhet, utövandet av ett 
vårdyrke, eller skyddet av minderåriga och 
endast om de nationella bestämmelserna på 
dessa områden inte är harmoniserade. 
Vidare kommer varje inskränkning av den 
fria rörligheten för tjänster endast att 
kunna omfattas av ett undantag om den är 
förenlig med de grundläggande rättigheter 
som, enligt domstolens fasta rättspraxis, 
hör till de allmänna gemenskapsrättsliga 
principerna.

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
ursprungsland.

Ändringsförslag 23
Skäl 41

(41) Om en tillhandahållare av tjänster beger 
sig till en annan medlemsstat än 
ursprungsmedlemsstaten bör dessa båda 
stater inleda ett samarbete, så att den förra 
kan genomföra kontroller, inspektioner och 

(41) Om en tillhandahållare av tjänster beger 
sig till en annan medlemsstat än 
ursprungsmedlemsstaten bör dessa båda 
stater inleda ett samarbete, så att den förra 
kan genomföra kontroller, inspektioner och 
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utredningar på ursprungsmedlemsstatens 
begäran eller på eget initiativ göra dessa 
kontroller om det enbart rör sig om 
konstaterande av fakta. Vid utstationering 
av en arbetstagare får dessutom den 
medlemsstat där arbetstagaren är 
utstationerad vidta åtgärder gentemot en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad i 
en annan medlemsstat för att se till att 
gällande anställnings- och arbetsvillkor 
tillämpas i enlighet med direktiv 96/71/EG.

utredningar på ursprungsmedlemsstatens 
begäran eller på eget initiativ göra dessa 
kontroller. Vid utstationering av en 
arbetstagare får dessutom den medlemsstat 
där arbetstagaren är utstationerad vidta 
åtgärder gentemot en tillhandahållare av 
tjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat för att se till att gällande 
anställnings- och arbetsvillkor tillämpas i 
enlighet med direktiv 96/71/EG.

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
ursprungsland.

Ändringsförslag 24
Skäl 42

(42) Undantag bör göras från principen om 
ursprungsland för tjänster som är 
totalförbjudna i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänster beger sig, om 
förbudet motiveras med hänvisning till 
allmän ordning, allmän säkerhet eller 
folkhälsa. Detta undantag omfattar endast 
totalförbud och inte de nationella 
ordningar enligt vilken en verksamhet inte 
är totalförbjuden, utan förbehållen en eller 
flera aktörer som bedriver verksamheten i 
fråga eller som förbjuder utövandet av en 
verksamhet utan att tillstånd först skall ha 
beviljats. Om en medlemsstat tillåter en 
verksamhet samtidigt som den förbehålls 
vissa aktörer, omfattas verksamheten inte 
av ett totalförbud och kan alltså inte i sig 
anses strida mot den allmänna ordningen, 
den allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Följaktligen skulle det inte vara motiverat 
att en sådan verksamhet inte omfattas av 
direktivets allmänna räckvidd.

utgår

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
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ursprungsland. Medlemsstaterna bör ha rätt att övervaka och kontrollera all ekonomisk 
verksamhet inom sitt rättsliga behörighetsområde, under förutsättning att de gör det med full 
respekt för proportionalitetsprincipen och de fördragsenliga skyldigheterna.

Ändringsförslag 25
Skäl 43

(43) Det finns inte anledning att tillämpa 
principen om ursprungsland på de 
särskilda krav som uppställs av den 
medlemsstat dit tillhandahållaren av 
tjänster beger, om dessa är knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten tillhandahålls och som måste 
följas för att den allmänna ordningen eller 
den allmänna säkerheten skall kunna 
säkras, eller folkhälsan eller miljön kunna 
skyddas. Detta undantag avser exempelvis 
tillstånd att uppehålla sig på eller använda 
allmän väg, villkor för organisation av 
offentliga evenemang eller säkerhetskrav 
på byggplatser.

utgår

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
ursprungsland.

Ändringsförslag 26
Skäl 44

(44) Undantaget från principen om 
ursprungsland vid registrering av fordon 
som leasats i en annan medlemsstat än den 
där fordonet används har fastställts i 
domstolens rättspraxis, enligt vilken en 
medlemsstat får ställa ett sådant krav på de 
fordon som används inom det egna 
territoriet om kravet står i proportion till 
det eftersträvade syftet. Undantaget gäller 
inte enstaka eller tillfälliga uthyrningar.

utgår

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
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ursprungsland.

Ändringsförslag 27
Skäl 46

(46) Principen om ursprungsland bör 
tillämpas på de områden som rör avtal som 
ingåtts av konsumenter och som avser 
tillhandahållande av tjänster endast om det 
finns gemenskapsdirektiv som föreskriver 
en fullständig harmonisering, eftersom 
skyddsnivåerna för konsumenterna i dessa 
fall är likvärdiga. Undantaget från 
principen om ursprungsland i fråga om 
tillhandahållarens utomobligatoriska 
ansvar för olyckor som inträffar inom 
ramen för hans verksamhet och som 
drabbar personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna begett sig 
gäller både personskador och materiella 
skador som orsakats vid en olycka.

utgår

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
ursprungsland.

Ändringsförslag 28
Skäl 47

(47) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
under särskilda omständigheter få göra 
undantag från principen om ursprungsland 
med avseende på en tillhandahållare av 
tjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat, om det sker i enstaka fall och 
av vissa skäl, som tjänsternas säkerhet. En 
sådan möjlighet kommer endast att få 
utnyttjas om harmonisering saknas på 
gemenskapsnivå. Denna möjlighet innebär 
inte att begränsande åtgärder kan vidtas på 
områden där andra direktiv förbjuder alla 
undantag från den fria rörligheten för 
tjänster, som direktiv 1999/93/EG eller 
Europaparlamentets och rådets 

utgår
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direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 
om det rättsliga skyddet för tjänster som 
bygger på eller utgörs av villkorad tillgång, 
eller att möjligheterna till undantag enligt 
andra direktiv, däribland rådets 
direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 
om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television eller 
direktiv 2000/31/EG, kan utvidgas eller 
begränsas.

Motivering

Denna ändring hör samman med strykningen av hänvisningen till principen om 
ursprungsland.

Ändringsförslag 29
Skäl 51

(51) I enlighet med de principer som 
fastställts i domstolens rättspraxis i fråga 
om fri rörlighet för tjänster och utan att 
äventyra den ekonomiska balansen i 
medlemsstaternas system för social trygghet 
bör större rättssäkerhet kunna erbjudas i 
fråga om ersättning för vård för patienter 
som i egenskap av tjänstemottagare drar 
nytta av den fria rörligheten för tjänster, 
samt för vårdpersonal och ansvariga för 
social trygghet.

utgår

Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ett horisontellt ramdirektiv av denna typ är inte ett 
lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning om 
vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 30
Skäl 52
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(52) Rådets förordning (EEG) 1408/71 av 
den 14 juni 1971 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar 
inom gemenskapen skall tillämpas, särskilt 
bestämmelserna om anslutning till det 
sociala trygghetssystemet, på anställda eller 
egenföretagare som tillhandahåller eller 
deltar i tillhandahållandet av en tjänst.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 31
Skäl 53

(53) Artikel 22 i förordning (EEG) 1408/71 
om förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat bidrar, såsom 
domstolens rättspraxis understryker, till att 
underlätta den fria rörligheten för patienter 
och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande vårdtjänster. Denna 
bestämmelse skall se till att de personer 
som omfattas av socialförsäkringen och 
som har ett tillstånd för tillträde till vård i 
de andra medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 
socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. 
Bestämmelsen ger också dem som omfattas 
av socialförsäkringen rättigheter som de 
inte annars skulle haft, och framstår som 
en möjlighet att utnyttja den fria 
rörligheten för tjänster. Bestämmelsen 
avser dock inte att reglera vilken ersättning 
som skall utbetalas, och den hindrar därför 
inte att ersättning utbetalas i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, för 
utgifter för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat, även om ett 
förhandstillstånd saknas.

utgår
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Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ändringsförslagen till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23 hör samman. Ett horisontellt 
ramdirektiv är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 32
Skäl 54

(54) Med hänsyn till hur domstolens 
rättspraxis utvecklats när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör kravet på 
förhandstillstånd för att få ekonomisk 
ersättning från de sociala 
trygghetssystemen i en medlemsstat för 
öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat tas bort, och medlemsstaterna 
bör anpassa sin lagstiftning i detta 
avseende. Om sjukvården ersätts i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, 
kommer borttagandet av förhandstillstånd 
inte att påverka den ekonomiska jämvikten 
mellan de sociala trygghetssystemen i 
någon större utsträckning. I enlighet med 
domstolens rättspraxis förblir de villkor på 
vilka medlemsstaterna på sitt territorium 
beviljar tillstånd för ersättning för 
kostnader för öppen hälso- och sjukvård 
tillämpliga när det rör sig om vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat än 
den där patienten är sjukförsäkrad, om 
dessa villkor är förenliga med 
gemenskapsrätten. I enlighet med 
domstolens praxis skall också 
tillståndsförfarandena för ekonomisk 
ersättning för vård i en annan medlemsstat 
följa de bestämmelser rörande villkoren för 
utfärdande av tillstånd och de 
tillståndsförfaranden som avses i detta 

utgår
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direktiv.

Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ändringsförslagen till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23 hör samman. Ett horisontellt 
ramdirektiv är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 33
Skäl 55

(55) I enlighet med domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster får 
kravet på förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för sjukhusvård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
anses vara motiverat med hänsyn till den 
planering som krävs för att avgöra antalet 
sjukhusanläggningar, deras geografiska 
fördelning, hur de skall inrättas och vilken 
utrustning de skall vara försedda med, samt 
vilka vårdtjänster de skall erbjuda. Genom 
denna planering eftersträvas målet att inom 
varje medlemsstats territorium säkerställa 
att det finns tillräckligt stor och permanent 
tillgång till ett väl avvägt utbud av 
sjukhusvård av god kvalitet, samtidigt som 
planeringen är nödvändig för att 
säkerställa en kontroll över utgifterna och i 
möjligaste mån undvika allt slöseri med 
ekonomiska, tekniska och mänskliga 
resurser. I enlighet med domstolens 
rättspraxis bör begreppet sjukhusvård ges 
en objektiv definition, och kravet på 
förhandstillstånd bör stå i proportion till 
det eftersträvade målet av allmänintresse.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
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vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 34
Skäl 56

(56) I artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 föreskrivs under vilka 
omständigheter den behöriga nationella 
institutionen inte får vägra att utfärda ett 
tillstånd som sökts med stöd av den 
artikeln. En medlemsstat får inte vägra att 
bevilja tillstånd, om sådan sjukhusvård är 
täckt av systemet för social trygghet i de fall 
den tillhandahålls på medlemsstatens 
territorium och om en identisk eller lika 
effektiv behandling inte kan erhållas i tid 
inom det egna territoriet på de villkor som 
anges systemet för social trygghet. I 
enlighet med domstolens rättspraxis skall 
villkoret för en godtagbar tidsfrist bedömas 
med hänsyn till alla omständigheter i varje 
konkret fall, med vederbörlig hänsyn inte 
bara till patientens medicinska situation vid 
den tidpunkt då tillståndet söks, utan också 
tidigare omständigheter och sjukdomens 
troliga utveckling.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 35
Skäl 57

(57) Den ekonomiska ersättningen från 
medlemsstaternas system för social trygghet 
för vård i en annan medlemsstat bör inte 
vara lägre än den ersättning som systemet 

utgår
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för social trygghet medger för vård inom 
det egna landet. I domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster 
fastställs att då tillstånd saknas torde 
ersättningen för öppenvård enligt taxorna i 
den medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad inte ha någon avgörande 
betydelse för finansieringen av den statens 
system för social trygghet. I sådana fall då 
ett tillstånd har utfärdats inom ramen för 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ersätts utgifterna i den omfattning som 
garanteras av systemet för social trygghet i 
den medlemsstat där vården 
tillhandahållits. Om ersättningsnivån är 
lägre än den skulle ha varit om samma 
vård hade tillhandahållits i den 
medlemsstat där patienten är 
socialförsäkrad, bör den medlemsstaten 
komplettera ersättningen upp till den nivå 
som skulle tillämpats i detta fall.

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag 36
Skäl 64

(64) Det fullständiga förbudet för 
kommersiella meddelanden från reglerade 
yrken bör tas bort; ett sådant borttagande 
avser dock inte förbud mot innehållet i ett 
kommersiellt meddelande utan sådana 
förbud som innebär att ett visst yrke 
generellt sett inte får sända ut ett eller flera 
slags kommersiella meddelanden, såsom all 
form av reklam via ett visst medium eller 
vissa medier. I fråga om de kommersiella 
meddelandenas innehåll och utformning 
bör tillhandahållarna av tjänster uppmanas 
att på gemenskapsnivå utarbeta 

utgår
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uppföranderegler som är förenliga med 
gemenskapsrätten.

Motivering

Reglering av kommersiella meddelanden från vissa yrken har av några medlemsstater länge 
betraktats som ett nödvändigt bidrag dels till konsumentskyddet, dels till skyddet av dessa 
yrkens integritet och värdighet. I vilken utsträckning detta gäller i en viss medlemsstat beror 
på en rad faktorer, till exempel den nationella kulturen och traditionen. Kommissionen bör 
inte ge sitt ansvar att främja den inre marknaden en så bred tolkning att den börjar lägga sig 
i frågor som medlemsstaterna med rätta har enskilt ansvar för.

Ändringsförslag 37
Skäl 68

(68) Detta direktiv påverkar inte framtida 
initiativ i fråga om lagstiftning eller icke 
bindande åtgärder på 
konsumentskyddsområdet.

(68) Detta direktiv påverkar inte framtida 
initiativ i fråga om lagstiftning eller icke 
bindande åtgärder på områdena för 
konsumentskydd, miljöskydd, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, folkhälsa samt 
rörlighet för patienter.

Motivering

Det är av avgörande betydelse att den inre marknaden för tjänster förverkligas utan att 
varken konsumentskyddet eller andra viktiga områden offras. Att förbättra rörligheten för 
patienter har hög prioritet. Man bör därför anta specifik lagstiftning i syfte att underlätta och 
förbättra den fria rörligheten för patienter i EU.

Ändringsförslag 38
Skäl 72

(72) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 15, 21 och 
47.

(72) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 15, 21, 
34-38 och 47.

Motivering

Dessa artiklar i stadgan om de grundläggande rättigheterna har betydelse för de 
medborgerliga rättigheter som nämns i skäl 72 i föreliggande förslag till direktiv. Man bör 
även hänvisa till andra typer av rättigheter, till exempel sociala och ekonomiska rättigheter 
samt rättigheter beträffande social trygghet och socialt bistånd, skydd av folkhälsan, tillgång 
till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, miljöskydd och konsumentskydd. I alla dessa 
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artiklar föreskrivs mål för att uppnå en hög skyddsnivå eller förbättring av kvaliteten, och i de 
flesta anges att medlemsstaternas rättsliga bestämmelser eller praxis - inte bara 
gemenskapsrätten - om möjligt skall respekteras.

Ändringsförslag 39
Artikel 1

I detta direktiv fastställs de allmänna 
bestämmelser som skall underlätta utövandet 
av etableringsfriheten för tillhandahållare av 
tjänster och den fria rörligheten för tjänster.

I detta direktiv fastställs de allmänna 
bestämmelser som skall underlätta utövandet 
av etableringsfriheten för tillhandahållare av 
tjänster och den fria rörligheten för tjänster. 
Därigenom är detta direktiv ett försök att 
bidra till uppfyllandet av de uppgifter som 
anges i artikel 2 i fördraget, till exempel en 
hållbar utveckling av näringslivet som 
leder till en hög nivå i fråga om 
sysselsättning och socialt skydd och som 
respekterar vikten av en hög nivå i fråga 
om miljöskydd och förbättring av miljöns 
kvalitet.
Direktivet innebär inte att medlemsstaterna 
åläggs att avreglera tjänster av allmänt 
intresse eller att privatisera sådana 
offentliga inrättningar som erbjuder den 
typen av tjänster.

Motivering

Detta direktiv är först och främst en åtgärd för att säkerställa fri rörlighet för tjänster. När 
syftet med direktivet definieras är det viktigt att nämna gemenskapens mer övergripande mål. 
Dessa mål får inte underordnas varandra, så att man till exempel skadar miljön, folkhälsan 
eller den sociala tryggheten genom att vidta avregleringsåtgärder som i vissa fall kan vara 
oproportionerliga.

Det måste klargöras att medlemsstaterna genom detta direktiv inte åläggs att avreglera 
tjänster av allmänt intresse, privatisera sådana offentliga inrättningar som erbjuder den 
typen av  tjänster eller avskaffa befintliga monopol, till exempel för lotteriverksamhet. 
Monopolen syftar dels till att begränsa spelmissbruk, dels till att finansiera viktiga 
allmännyttiga intressen. Detta måste framgå av direktivets text.

Ändringsförslag 40
Artikel 2, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
för vilka den ansvariga medlemsstaten eller 
gemenskapen har fastställt särskilda 
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allmännyttiga skyldigheter.

Motivering

I artikel III-6 i konstitutionsfördraget anges att ”unionen och medlemsstaterna [skall] sörja 
för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor, särskilt ekonomiska och 
finansiella, som gör det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Dessa principer och 
villkor skall fastställas i europeiska lagar, utan att det påverkar medlemsstaternas 
befogenheter att, i överensstämmelse med konstitutionen, tillhandahålla, beställa och 
finansiera sådana tjänster.” Att inte undanta tjänster i allmänhetens intresse från 
bestämmelserna i detta direktiv skulle utgöra en sådan påverkan på medlemsstaternas 
befogenheter.

Ändringsförslag 41
Artikel 2, punkt 2, led cb ( nytt)

cb) Sociala tjänster av allmänt intresse för 
vilka den ansvariga medlemsstaten eller 
gemenskapen har fastställt allmännyttiga 
skyldigheter, till exempel omsorgstjänster i 
hemmiljö för personer (äldre, sjuka eller 
barn) som inte klarar sig helt och hållet 
själva.

Motivering

I vitboken om tjänster av allmänt intresse (KOM(2004)0374) fastställs att ”tjänster av 
allmänt intresse inom den sociala sektorn spelar en särskild roll, eftersom de är en viktig del 
av den europeiska samhällsmodellen: de bygger på solidaritet och fokuserar på den 
individuella människan; de är en förutsättning för att medborgarna skall kunna åtnjuta sina 
grundläggande rättigheter och en hög social trygghet; och de stärker den sociala och 
territoriella sammanhållningen.” Att låta sådana tjänster omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv skulle äventyra denna roll.

Ändringsförslag 42
Artikel 2, punkt 2, led cc (nytt)

cc) Vårdtjänster.

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
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om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag 43
Artikel 2, punkt 2, led cd (nytt)

cd) Vattendistributionstjänster.

Motivering

Direktivet får inte leda till att den offentliga sektorns förvaltning av tjänster på området för 
vattendistribution äventyras. I synnerhet artiklarna 9-15 om tillståndssystem bör kompletteras 
med specifika bestämmelser om tjänster av allmänt intresse som utförs av offentliga 
institutioner.

Ändringsförslag 44
Artikel 2, punkt 2, led ce (nytt)

ce) Tjänster som kan medföra miljörisker 
eller potentiella risker för folkhälsan och 
som därför kräver omsorgsfullt utförande 
och noggrann kontroll.

Motivering

Myndigheterna i en medlemsstat kan inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över 
tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna tillhandahålls i en annan medlemsstat och om 
de ekonomiska intressena för den medlemsstat där tillhandahållaren av tjänster är etablerad 
kan påverkas. En medlemsstat bör inte förväntas avsäga sig sitt ansvar på detta sätt när det 
handlar om folkhälsan.

Ändringsförslag 45
Artikel 2, punkt 2, led cf (nytt)

cf) Utbildningstjänster som helt eller delvis 
betalas eller ersätts av staten eller någon 
offentlig myndighet i den medlemsstat i 
vilken tjänsten tillhandahålls.

Motivering

Utbildning är grundvalen för den nationella kulturen och är därför, med ett fåtal viktiga 
undantag, vanligtvis en fråga för medlemsstaterna själva. Finansiering via en offentlig 
myndighet är ett tydligt erkännande av utbildningstjänsternas samhällsnytta, och att lägga till 
detta kriterium syftar till att utesluta sådana kommersiella tjänster som, trots sitt 
utbildningsinnehåll, inte anses uppfylla kraven för att få offentligt stöd, till exempel privata 
språkskolor eller IT-utbildningstjänster som riktar sig till den privata sektorn. 
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Ändringsförslag 46
Artikel 3, stycke 2

Tillämpningen av detta direktiv påverkar 
inte tillämpningen av bestämmelserna i de 
andra gemenskapsinstrumenten i fråga om 
de tjänster de omfattar.

Tillämpningen av detta direktiv gäller med 
förbehåll för bestämmelserna i de andra 
gemenskapsinstrumenten i fråga om de 
tjänster de omfattar.

Motivering

Bestämmelserna i tjänstedirektivet skall inte tillämpas om det i andra gemenskapsrättsakter 
finns krav för att starta och utöva miljörelaterad tjänsteverksamhet (till exempel 
EMAS-förordningen eller avfallsdirektivet). Befintliga (kvalitets)krav på utövandet av 
verksamheten bör inte påverkas av direktivet. Därmed bör det i artikel 3 stycke 2 framgå att 
andra bestämmelser i gemenskapsrätten kan tillämpas på etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag 47
Artikel 4, led 10

10) sjukhusvård: sådan behandling som 
endast kan tillhandahållas på ett sjukhus, 
en klinik eller liknande, och som i princip 
kräver att den person som mottar 
behandlingen uppehåller sig där; vad det 
berörda sjukhuset har för beteckning, hur 
det är organiserat och hur det finansieras 
är utan betydelse för hur den berörda 
behandlingen skall kategoriseras,

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag 48
Artikel 4, led 13a (nytt)

13a) yrkesverksam inom ett reglerat 
vårdyrke: person som är verksam inom ett 
reglerat yrke och som utövar en verksamhet 
bestående av tjänster för diagnosticering 
eller behandling av sjukdomar, till exempel 
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läkarvård, annan vård och 
apoteksverksamhet,

Motivering

En definition av yrkesverksamma inom vården krävs för att fastställa gränserna för det 
undantag för vårdtjänster som införs genom det nya led cc) i artikel 2.2.

Ändringsförslag 49
Artikel 5, punkt 3

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på de 
dokument som avses i artikel 46 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG och artikel 45.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv ../../EG Europaparlamentets 
och rådets direktiv ../../EG.

Motivering

Andra bestämmelser än de nämnda i dessa två direktiv, som är under behandling, kan vara 
tillämpliga. Hänvisning bör därför vid behov kunna göras till dessa direktiv istället för till 
specifika bestämmelser.

Ändringsförslag 50
Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt)

aa) De miljöföreskrifter som skall tillämpas 
på tjänsten, det minimum i fråga om 
arbetslagstiftning och arbetsvillkor som 
gäller för den berörda tjänsten, de gällande 
bestämmelserna på 
konsumentskyddsområdet samt hälso- och 
säkerhetsföreskrifterna.

Motivering

För utländska tjänsteleverantörer är det mycket svårt att ta reda på vilka bestämmelser som 
gäller i det land där en tjänst skall tillhandahållas. Därför måste det också vara möjligt att få 
information om miljöföreskrifter, arbetsbestämmelser och liknande hos den gemensamma 
kontaktpunkten.

Ändringsförslag 51
Artikel 9, punkt 1, led b

b) Behovet av ett tillståndssystem är 
objektivt motiverat av tvingande hänsyn till 

b) Behovet av ett tillståndssystem är 
objektivt motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Exempel på tvingande 
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allmänintresset. hänsyn är folkhälsa, hälsa och säkerhet för 
arbetstagare och egenföretagare, 
miljöskydd, bevarande av kulturarvet samt 
främjande av alla offentliga politiska mål 
som inte står i strid med fördraget.

Motivering

Förslaget är alltför vagt och allmänt formulerat och lämnar alltför mycket till domstolarna 
att avgöra. Om man lägger till en icke-uttömmande lista med exempel kommer direktivet att 
ge vägledning, men ändå inte bli mer restriktivt. 

Ändringsförslag 52
Artikel 9, punkt 1, led c

c) Det eftersträvade målet kan inte nås med 
en mindre begränsande åtgärd, i synnerhet 
därför att en efterhandskontroll inte skulle 
få någon reell verkan eftersom det skulle 
vara för sent.

c) Det eftersträvade målet kan inte nås med 
en mindre begränsande åtgärd.

Motivering

Förslaget är alltför restriktivt. Andra orsaker än den angivna skulle kunna antyda att en 
mindre begränsande åtgärd inte skulle få någon reell verkan.

Ändringsförslag 53
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. Utan att det påverkar artiklarna 9 
och 10 kan medlemsstaterna i sina 
urvalsförfaranden tillämpa kriterier som 
rör folkhälsa, hälsa och säkerhet för 
arbetstagare och egenföretagare, 
miljöskydd, bevarande av kulturarvet samt 
främjande av alla offentliga politiska mål 
som inte står i strid med fördraget.

Motivering

Om tillhandahållandet av tjänster kan ha återverkningar på folkhälsan, hälsan och 
säkerheten på arbetsplatsen, miljön, en medlemsstats kulturarv eller andra avgörande 
intressen som inte kan betraktas som rent kommersiella är det rimligt att medlemsstaterna 
skall kunna tillämpa icke-kommersiella kriterier i sitt urvalsförfarande, alltid under 
förutsättning att de är icke-diskriminerande och fördragsenliga.
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Ändringsförslag 54
Artikel 13, punkt 3

3. Förfarandena och formaliteterna skall 
garantera sökandena att deras ansökan 
behandlas snarast möjligt och, under alla 
omständigheter, inom en rimlig, maximal 
tidsfrist som fastställts och offentliggjorts i 
förväg.

3. Förfarandena och formaliteterna skall 
garantera sökandena att deras ansökan 
behandlas snarast möjligt och, under alla 
omständigheter, inom en rimlig, maximal 
tidsfrist som fastställts och offentliggjorts i 
förväg. Tidsfristen mellan ansökan och 
beviljandet eller avslaget skall vara 
tillräckligt lång för att alla parter som kan 
påverkas av beslutet skall kunna höras, 
med beaktande av eventuella konsekvenser 
för folkhälsan, hälsan och säkerheten för 
arbetstagare och egenföretagare, 
miljöskyddet, bevarandet av kulturarvet 
samt främjandet av alla offentliga politiska 
mål som inte står i strid med fördraget.

Motivering

Medborgarna, antingen som berörda individer eller organiserade i det civila samhället, har 
rätt att meddela myndigheterna sina åsikter då ett ja eller nej på en ansökan om tillstånd att 
tillhandahålla tjänster kan få konsekvenser för folkhälsan, hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen, miljöskyddet, bevarandet av kulturarvet samt främjandet av andra legitima 
politiska mål.

Ändringsförslag 55
Artikel 13, punkt 4

4. Om inget annat meddelats inom den 
tidsfrist som avses i punkt 3 skall tillståndet 
anses beviljat. För vissa former av 
verksamhet kan emellertid ett annat 
förfarande tillämpas om det är objektivt 
motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

utgår

Motivering

Det är inte möjligt att föreskriva att ett tillstånd automatiskt skall anses beviljat om den 
tidsfrist för svar som fastställts vid mottagandet av ansökan inte har respekterats. Det är 
viktigt att myndigheterna ges bästa förutsättningar att behandla ansökan, samtidigt som de är 
skyldiga att fatta sitt beslut så snabbt som möjligt.
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Ändringsförslag 56
Artikel 13, punkt 5, led c

c) att tillståndet får anses beviljat om inget 
annat meddelats inom den angivna 
tidsfristen.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 13.4.

Ändringsförslag 57
Artikel 14, led 5

5) Tillämpning från fall till fall av en 
ekonomisk prövning där 
tillståndsgivningen är beroende av om det 
kan påvisas att det finns ett ekonomiskt 
behov eller en efterfrågan på marknaden, 
och där man utvärderar verksamhetens 
potentiella eller aktuella ekonomiska 
effekter eller bedömer om verksamheten 
stämmer överens med målen i den behöriga 
myndighetens ekonomiska planering.

utgår

Motivering

Denna punkt i artikel 14 innebär i praktiken att medlemsstaterna och deras offentliga 
myndigheter förbjuds att i allmänhetens intresse ställa upp mål och sträva efter att uppfylla 
dessa i sin ekonomiska planering. Fördraget ger ingen som helst grund för detta. I fördraget 
finns det redan bestämmelser som förhindrar sådant missbruk som innebär att man ställer 
upp krav som i verkligheten är diskriminerande eller står i strid med fördraget på annat sätt. 
Förbudet i denna punkt är därför oproportionerligt.

Ändringsförslag 58
Artikel 14, led 8

8) Skyldighet att under en viss tid ha varit 
upptagen i registren på landets territorium 
eller att under en viss tid ha bedrivit 
verksamhet på territoriet.

utgår

Ändringsförslag 59
Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall undersöka om det i 
deras respektive rättsordningar finns några 

1. Medlemsstaterna skall undersöka om det i 
deras respektive rättsordningar finns några 
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krav av det slag som anges i punkt 2 och, om 
så är fallet, se till att dessa krav uppfyller 
villkoren i punkt 3. Medlemsstaterna skall 
anpassa sina lagar och andra författningar 
så att de uppfyller villkoren.

krav av det slag som anges i punkt 2 och, om 
så är fallet, ange huruvida dessa krav 
uppfyller villkoren i punkt 3. 

Motivering

Det är nödvändigt att gå gradvis fram med utvärderingen av vissa krav angående 
avregleringen av tjänster. Om nationella bestämmelser behöver anpassas till villkoren i 
punkt 3 bör det inte göras brådstörtat och till skada för målet att harmonisera dessa 
lagstiftningar.

Ändringsförslag 60
Artikel 15, punkt 3, inledningen

3. Medlemsstaterna skall se till att kraven i 
punkt 2 uppfyller följande tre villkor:

3. Medlemsstaterna skall ange huruvida
kraven i punkt 2 uppfyller följande tre 
villkor:

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 15.1.

Ändringsförslag 61
Artikel 15, punkt 3a (ny)

3a. Uppgifter enligt punkterna 1-3 skall 
göra det möjligt att förbättra 
förutsättningarna för tillgången till och 
kvaliteten på tjänsterna. Medlemsstaterna 
skall i samarbete med kommissionen och 
Europaparlamentet främja antagandet av 
nationella åtgärder eller bestämmelser för 
att förbättra kvaliteten på och tillgången till 
tjänster på deras territorium.

Motivering

Jämför ändringsförslaget till artikel 15.1.

Utvärderingsarbetet skall inte nödvändigtvis leda till att alla eller en del av de berörda 
kraven upphävs, med beaktande av att de i grunden syftar till att skydda allmänintresset. 
Uppgifterna skall göra det möjligt att harmonisera villkoren mellan medlemsstaterna, men 
framför allt att förbättra leveranstryggheten, tillgången och kvaliteten, i syfte att ge 
medborgarna livsvillkor som är värdiga vårt samhälle och den europeiska samhällsmodellen.
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Ändringsförslag 62
Artikel 16

Artikel 16 utgår
Principen om ursprungsland

1. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster uteslutande 
omfattas av ursprungsmedlemsstatens 
nationella bestämmelser på det samordnade 
området.
Det första stycket avser nationella 
bestämmelser om att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, och särskilt 
bestämmelser i fråga om tillhandahållarens 
beteende, tjänsternas kvalitet eller innehåll, 
reklam, avtal och tillhandahållarens 
ansvar.
2. Ursprungsmedlemsstaten skall ansvara 
för tillsynen över tillhandahållare och de 
tjänster de utför, även när tjänsterna utförs 
i en annan medlemsstat.
3. Medlemsstaterna får av skäl som berör 
det samordnade området inte inskränka 
den fria rörligheten för tjänster som utförs 
av en tillhandahållare av tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat, särskilt 
genom att ställa följande krav:
a) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall vara etablerad inom 
landets territorium.
b) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall göra en anmälan eller 
skaffa ett tillstånd hos de behöriga 
myndigheterna, inbegripet genom att tas 
upp i ett register eller i en 
yrkessammanslutning på deras territorium.
c) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en adress eller en 
representant inom landets territorium eller 
ange en adress till en godkänd person.
d) Förbudet för tillhandahållaren av 
tjänsterna att skaffa sig viss infrastruktur 
inom landets territorium, såsom ett kontor 
eller en mottagning, om detta är 
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nödvändigt för att tillhandahållaren skall 
kunna utföra sina tjänster.
e) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall följa de krav som ställs på 
tjänsteverksamhet inom landets territorium.
f) Tillämpningen av ett särskilt 
avtalsförhållande mellan tillhandahållaren 
och mottagaren av tjänsterna som hindrar 
eller inskränker ett oberoende 
tillhandahållande av tjänster.
g) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en särskild legitimation 
utfärdad av landets behöriga myndigheter, 
för att få utöva en viss tjänsteverksamhet.
h) Krav på att bruket av den utrustning som 
krävs för tjänstens utförande skall uppfylla 
vissa villkor.
i) Inskränkningar av den fria rörlighet för 
tjänster som avses i artikel 20, artikel 23.1 
första stycket och artikel 25.1.

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset. 
Denna artikel bör utgå helt och hållet.

Ändringsförslag 63
Artikel 17

Artikel 17 utgår
Allmänna undantag från principen om 

ursprungsland
Artikel 16 skall inte tillämpas på
1) posttjänster enligt artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/67/EG,
2) eldistributionstjänster enligt artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/54/EG,
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3) gasdistributionstjänster enligt artikel 2.5 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/55/,
4) vattendistributionstjänster,
5) områden som omfattas av 
direktiv 96/71/EG,
6) områden som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG,
7) områden som omfattas av rådets 
direktiv 77/249/EEG,
8) bestämmelserna i artikel [..] i direktiv 
../../EG [om erkännande av 
yrkeskvalifikationer],
9) bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 om vilken lagstiftning som skall 
tillämpas,
10) bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv …./../EG [om 
unionsmedborgarnas och deras 
familjemedlemmars rätt att färdas och 
uppehålla sig fritt på medlemsstaternas 
område och om ändring av 
förordning (EG) nr 1612/68 och 
upphävande av direktiven 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG och 93/96/EEG,] om vilka 
administrativa formaliteter som de berörda 
skall fullgöra hos de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten,
11) utstationering av medborgare från 
tredje länder, det krav på visum med 
kortvarig giltighet som 
utstationeringsmedlemsstaten kan uppställa 
på de villkor som avses i artikel 25.2.
12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning 
(EEG) nr 259/93,
13) upphovsrätt, närstående rättigheter, 
rättigheter som avses i rådets 
direktiv 87/54/EEG och i 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 96/9/EG samt industriellt 
rättsskydd,
14) handlingar för vilka det enligt lag krävs 
att en notarie medverkar,
15) lagstadgad revision av ett företags 
redovisning,
16) tjänster som i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren beger sig för att 
tillhandahålla sina tjänster är helt 
förbjudna med hänsyn till allmän ordning, 
allmän säkerhet eller folkhälsan,
17) särskilda krav från den medlemsstat 
inom vilken tillhandahållaren av tjänsterna 
förflyttar sig, vilka är direkt knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten utförs och som måste följas för att 
den allmänna ordningen eller den
allmänna säkerheten skall kunna säkras, 
eller folkhälsan eller miljön skall kunna 
skyddas,
18) tillståndssystemet för ersättning av 
utgifter för sjukhusvård,
19) registrering av fordon som leasats i en 
annan medlemsstat,
20) parternas frihet att välja vilken 
lagstiftning som skall tillämpas på deras 
avtal,
21) avtal som ingåtts av konsumenter för 
utförande av tjänster, om de bestämmelser 
de omfattas av inte är fullt harmoniserade 
på gemenskapsnivå,
22) formell giltighet för avtal som skapar 
eller överför rättigheter i fast egendom där 
sådana avtal är föremål för tvingande 
formella krav i lagstiftningen i den 
medlemsstat där den fasta egendomen 
befinner sig,
23) tjänstetillhandahållarens 
utomobligatoriska ansvar för olyckor som 
inom ramen för verksamheten drabbar 
personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna har begett 
sig.
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Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.

De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.

Ändringsförslag 64
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Tillfälliga undantag från principen om 

ursprungsland
1. Artikel 16 omfattar under en 
övergångsperiod inte
a) regler för utförande av värdetransporter,
b) spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar,
c) start av verksamhet som innefattar 
indrivning av fordringar.
2. De undantag som avses i punkt 1 a och 1 
c i denna artikel upphör att gälla den dag 
då de harmoniseringsinstrument som avses 
i artikel 40.1 börjar tillämpas och under 
alla omständigheter senast den 1 januari 
2010.
3. Det undantag som avses i punkt 1 b i 
denna artikel skall inte längre tillämpas 
när det harmoniseringsinstrument som 
avses i artikel 40.1 b har börjat tillämpas.

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.

De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.
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Ändringsförslag 65
Artikel 19

Artikel 19 utgår
Undantag från principen om 
ursprungsland i enskilda fall

1. Genom avvikelse från artikel 16 får en 
medlemsstat i undantagsfall vidta åtgärder 
gentemot en tillhandahållare av tjänster 
som är etablerad i en annan medlemsstat 
om åtgärden avser ett av följande områden:
a) Tjänsternas säkerhet, inklusive aspekter 
som har samband med folkhälsa.
b) Utövandet av ett vårdyrke.
c) Skydd av den allmänna ordningen, 
särskilt aspekter som har samband med 
skyddet av minderåriga.
2. Den åtgärd som avses i punkt 1 får vidtas 
endast om det sker enligt det förfarande för 
ömsesidigt bistånd som avses i artikel 37 
och om följande villkor är uppfyllda:
a) De nationella bestämmelser med stöd av 
vilka åtgärden vidtas har inte varit föremål 
för en gemenskapsharmonisering i fråga 
om de områden som avses i punkt 1.
b) Åtgärden medför ett mer omfattande 
skydd för tjänstemottagaren än den åtgärd 
som ursprungsmedlemsstaten skulle kunna 
vidta med stöd av sina nationella 
bestämmelser.
c) Ursprungsmedlemsstaten har inte 
vidtagit några åtgärder eller har vidtagit 
åtgärder som är otillräckliga i förhållande 
till dem som avses i artikel 37.2.
d) Åtgärden skall vara proportionerlig.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka 
bestämmelserna om fri rörlighet för 
tjänster eller om sådana undantag från 
dessa bestämmelser som fastställs i olika 
gemenskapsinstrument.
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Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.

De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.

Ändringsförslag 66
Artikel 20, led b

b) Begränsningar av möjligheterna till 
skatteavdrag eller av ekonomiska bidrag på 
grund av att tillhandahållaren av tjänsterna 
är etablerad i en annan medlemsstat eller på 
grund av den plats där tjänsten utförs.

b) Begränsningar av möjligheterna till 
skatteavdrag eller av ekonomiska bidrag på 
grund av att tillhandahållaren av tjänsterna 
är etablerad i en annan medlemsstat.

Motivering

Det är rimligt att låta medlemsstaterna använda sig av skatteförmåner och ekonomiskt stöd 
för att uppmuntra eller motverka viss ekonomisk verksamhet i, till exempel, områden som är 
särskilt natursköna eller av särskilt vetenskapligt intresse, missgynnade områden osv. Om 
dessa åtgärder är fördragsenliga bör de naturligtvis erkännas som värdefulla politiska 
instrument.

Ändringsförslag 67
Artikel 21, punkt 2a (ny)

2a. Begränsningar som är motiverade av 
faktorer som rör allmän ordning, allmän 
säkerhet, miljöskydd eller folkhälsa skall 
inte stå i strid mot bestämmelserna i 
punkterna 1 och 2.

Motivering

Principen om icke-diskriminering av tjänstemottagare ger upphov till problem i samband med 
vårdtjänster. Många hälsovårdssystem bygger på planering av utbudet och inte av efterfrågan 
(fri tillgång för alla medborgare, utan diskriminering). I enlighet med det nya direktivet skulle 
en vårdinrättning som - genom avtal med ett utländskt hälsovårdssystem - åtar sig att ta emot 
patienter från en annan medlemsstat inte kunna åläggas av myndigheterna i 
värdmedlemsstaten att i första hand behandla patienter från det egna upptagningsområdet, 
medan planeringen av vårdutbudet syftar till fylla behoven hos befolkningen i nämnda 
upptagningsområde.
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Ändringsförslag 68
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Ersättning för utgifter för vård

1. Medlemsstaterna skall se till att 
beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso-
och sjukvård, om de berörda utgifterna 
skulle ha ersatts genom deras system för 
social trygghet om behandlingen hade 
utförts på deras territorium.
De villkor och formaliteter som gäller i 
medlemsstaterna för behandling inom 
öppen hälso- och sjukvård, såsom kravet på 
att man skall konsultera en 
allmänpraktiserande läkare innan man kan 
konsultera en specialistläkare, eller
reglerna för ersättning för vissa former av 
tandläkarbehandling får göras gällande 
gentemot patienter som erhållit behandling 
inom öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillstånd 
inte nekas för ekonomisk ersättning genom 
deras system för social trygghet för utgifter 
för sjukhusvård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat, om denna vård ingår 
bland de vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för social 
trygghet, och om denna vård inte kan ges 
till patienten inom en tidsfrist som är 
godtagbar av medicinska skäl med hänsyn 
tagen till patientens aktuella hälsotillstånd 
och sjukdomens troliga utveckling.
3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 
medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet.
4. Medlemsstaterna skall se till att deras 
system för tillstånd till ersättning av utgifter 
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för vård som tillhandahålls i en annan 
medlemsstat är förenliga med 
artiklarna 9-11 och artikel 13.

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2, artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag 69
Artikel 24, punkt 1, stycke 2

För de frågor som avses i artikel 17.5 får 
dock utstationeringsmedlemsstaten inte 
ålägga tillhandahållare av tjänsten eller 
den utstationerade arbetstagaren, följande 
krav:

utgår

a) Krav på tillstånd från de behöriga 
myndigheterna i 
utstationeringsmedlemsstaten eller 
registrering hos dessa myndigheter, eller 
likvärdiga krav.
b) Krav på deklaration, utom deklarationer 
som rör en verksamhet som omfattas av 
bilagan till direktiv 96/71/EG, vilka kan 
bibehållas fram till den 31 december 2008.
c) Krav på att ha en representant i 
utstationeringslandet.
d) Krav på att ha och förvara 
anställningsrelaterade handlingar i 
utstationeringsmedlemsstatens territorium 
eller enligt de villkor som gäller inom det 
territoriet.

Motivering

Under förutsättning att bestämmelserna är fördragsenliga är det rimligt att låta en 
medlemsstat bevilja eller vägra tillstånd för ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess 
territorium. Vitsen med den gemensamma inre marknaden är att förhindra diskriminering 
mellan, i detta fall, tjänsteleverantörer som är etablerade på olika ställen i gemenskapen. 
Denna bestämmelse är oproportionerlig för detta syfte.
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Ändringsförslag 70
Artikel 24, punkt 2, stycke 2

I de fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten bistå 
utstationeringsmedlemsstaten med att se till 
att de anställnings- och arbetsvillkor som 
gäller enligt direktiv 96/71/EG följs och på 
eget initiativ ge 
utstationeringsmedlemsstaten de 
upplysningar som avses i första stycket, om 
exakta uppgifter kommer till 
ursprungsmedlemsstatens kännedom som 
tyder på eventuella oegentligheter från 
tillhandahållarens sida när det gäller 
anställnings- och arbetsvillkor.

I de fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten bistå 
utstationeringsmedlemsstaten med att se till 
att de anställnings- och arbetsvillkor som 
gäller enligt direktiv 96/71/EG följs och på 
eget initiativ ge 
utstationeringsmedlemsstaten alla särskilda
uppgifter som tyder på eventuella 
oegentligheter från tillhandahållarens sida 
när det gäller anställnings- och arbetsvillkor.

Motivering

Under förutsättning att bestämmelserna är fördragsenliga är det rimligt att låta en 
medlemsstat bevilja eller vägra tillstånd för ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess 
territorium. Vitsen med den gemensamma inre marknaden är att förhindra diskriminering 
mellan, i detta fall, tjänsteleverantörer som är etablerade på olika ställen i gemenskapen. 
Denna bestämmelse är oproportionerlig för detta syfte.

Ändringsförslag 71
Artikel 26, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Om tjänsten skall erbjudas till allmänheten 
skall medlemsstaterna se till att 
upplysningarna lämnas och formuleras på 
ett sådant sätt att inga specialkunskaper om 
tjänsten krävs och varje läskunnig person 
kan förstå dem.

Motivering

Information är meningslös om man inte kan förstå den, och konsumenterna har rätt till tydlig 
och lättläst information.

Ändringsförslag 72
Artikel 28, punkt 2a (ny)

2a. Om tjänsten skall erbjudas till 
allmänheten skall den medlemsstat i vilken 
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tjänsten skall tillhandahållas se till att de 
upplysningar som avses i punkt 1 lämnas 
och formuleras på ett sådant sätt att inga 
specialkunskaper om tjänsten krävs och 
varje läskunnig person kan förstå dem.

Motivering

Information är meningslös om man inte kan förstå den, och konsumenterna har rätt till tydlig 
och lättläst information.

Ändringsförslag 73
Artikel 29, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upphäva totala 
förbud mot kommersiella meddelanden 
från reglerade yrken.

utgår

Motivering

Reglering av kommersiella meddelanden från vissa yrken har av några medlemsstater länge 
betraktats som ett nödvändigt bidrag dels till konsumentskyddet, dels till skyddet av dessa 
yrkens integritet och värdighet. I vilken utsträckning detta gäller i en viss medlemsstat beror 
på en rad faktorer, till exempel den nationella kulturen och traditionen. Kommissionen bör 
inte ge sitt ansvar att främja den inre marknaden en så bred tolkning att den börjar lägga sig 
i frågor som medlemsstaterna med rätta har enskilt ansvar för. 

Ändringsförslag 74
Artikel 29, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
kommersiella meddelanden från reglerade 
yrken följer de yrkesetiska reglerna i 
överensstämmelse med gemenskapsrätten, 
särskilt beträffande yrkesverksamhetens 
oberoende, värdighet och integritet samt 
eventuell tystnadsplikt beroende på yrkets 
särskilda karaktär.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
kommersiella meddelanden från reglerade 
yrken, där sådana meddelanden är tillåtna,
följer de yrkesetiska reglerna i 
överensstämmelse med gemenskapsrätten, 
särskilt beträffande yrkesverksamhetens 
oberoende, värdighet och integritet samt 
eventuell tystnadsplikt beroende på yrkets 
särskilda karaktär.

Motivering

Reglering av kommersiella meddelanden från vissa yrken har av några medlemsstater länge 
betraktats som ett nödvändigt bidrag dels till konsumentskyddet, dels till skyddet av dessa 
yrkens integritet och värdighet. I vilken utsträckning detta gäller i en viss medlemsstat beror 
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på en rad faktorer, till exempel den nationella kulturen och traditionen. Kommissionen bör 
inte ge sitt ansvar att främja den inre marknaden en så bred tolkning att den börjar lägga sig 
i frågor som medlemsstaterna med rätta har enskilt ansvar för.

Ändringsförslag 75
Artikel 31, punkt 5

5. Medlemsstaterna och kommissionen skall 
uppmuntra utvecklingen av frivilliga 
europeiska normer som skall underlätta 
kompatibiliteten mellan de tjänster som 
tillhandahålls av tillhandahållare från olika 
medlemsstater, mottagarinformationen och 
tjänsternas kvalitet.

5. Medlemsstaterna, i samarbete med
kommissionen, skall uppmuntra 
utvecklingen av frivilliga europeiska normer 
som skall underlätta kompatibiliteten mellan 
de tjänster som tillhandahålls av 
tillhandahållare från olika medlemsstater, 
mottagarinformationen och tjänsternas 
kvalitet.

Motivering

Dessa olika åtgärder bör genomföras på nationell nivå, och yrkessammanslutningarna bör 
uppmana sina medlemmar att utvärdera sina tjänster. Många yrkessammanslutningar i olika 
medlemsstater har redan inlett sådan verksamhet, men de första konkreta resultaten kommer 
först om några år.

Ändringsförslag 76
Artikel 31, punkt 5a (ny)

5a. Frivilliga åtgärder som vidtas i enlighet 
med denna artikel skall inte på något sätt 
inverka på medlemsstaternas rätt att, i 
enlighet med fördraget, fastställa 
obligatoriska normer och bestämmelser för 
tjänster, under förutsättning att dessa är 
icke-diskriminerande och proportionerliga. 
Sådana obligatoriska normer och 
bestämmelser kan till exempel omfatta 
obligatoriska kvalitetskrav för 
omsorgstjänster i hemmiljö för personer 
(äldre, sjuka eller barn) som inte klarar sig 
helt och hållet själva samt obligatoriska 
normer och bestämmelser om skydd av 
allmänintresset och främjandet av alla 
fördragsenliga politiska mål.

Motivering

De föreslagna frivilliga förfarandena är särskilt otillräckliga för vård- och omsorgstjänster, 
och medlemsstaternas rätt att kontrollera kvaliteten på sådana tjänster som tillhandahålls på 
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deras territorium bör inte ifrågasättas. Alltså behövs en extra punkt som uppmärksammar 
detta i direktivet.  

Ändringsförslag 77
Artikel 35, punkt 6a (ny)

6a. Dessa bestämmelser skall komplettera, 
men inte inkräkta på, medlemsstaternas 
rätt att, i enlighet med deras skyldigheter 
enligt fördraget och gemenskapsrätten, 
kontrollera och reglera tillhandahållandet 
av tjänster på deras territorium.

Motivering

Om de nationella bestämmelserna i den medlemsstat där tjänsterna skall erbjudas är i 
enlighet med fördraget är det rimligt att låta en medlemsstat ställa villkor på sådan 
ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess territorium. Myndigheterna i en medlemsstat kan 
inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna 
tillhandahålls i en annan medlemsstat. Samarbete av det slag som beskrivs skulle dock vara 
mycket användbart som komplement till effektiv lagstiftning och kontroll.

Ändringsförslag 78
Artikel 36, punkt 2, stycke 1

2. På ursprungsmedlemsstatens begäran 
skall de behöriga myndigheter som avses i 
punkt 1 göra de kontroller, inspektioner och 
utredningar på plats som krävs för att se till 
att ursprungsmedlemsstatens kontroll är 
effektiv. De skall handla inom ramen för de 
befogenheter som de har i den egna 
medlemsstaten.

2. De behöriga myndigheter som avses i 
punkt 1 skall göra de kontroller, 
inspektioner och utredningar på plats som 
krävs för att se till att kontrollen är effektiv. 
De skall handla inom ramen för de 
befogenheter som de har i den egna 
medlemsstaten.

Motivering

Om de nationella bestämmelserna i den medlemsstat där tjänsterna skall erbjudas är i 
enlighet med fördraget är det rimligt att låta en medlemsstat ställa villkor på sådan 
ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess territorium. Myndigheterna i en medlemsstat kan 
inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna 
tillhandahålls i en annan medlemsstat. Principen om ursprungsland är både oproportionerlig 
och ohanterlig. Den kan bara leda till att man undergräver de rimliga och proportionerliga 
rättsliga krav som ställs för att skydda allmänintresset.
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Ändringsförslag 79
Artikel 36, punkt 2, stycke 2, led a

a) De innebär endast ett konstaterande av 
fakta och medför inga ytterligare åtgärder 
gentemot tillhandahållaren, utom då det
gäller sådana undantag i enskilda fall som 
avses i artikel 19.

utgår

Motivering

Om de nationella bestämmelserna i den medlemsstat där tjänsterna skall erbjudas är i 
enlighet med fördraget är det rimligt att låta en medlemsstat ställa villkor på sådan 
ekonomisk verksamhet som bedrivs på dess territorium. Myndigheterna i en medlemsstat kan 
inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna 
tillhandahålls i en annan medlemsstat. Principen om ursprungsland är både oproportionerlig 
och ohanterlig. Den kan bara leda till att man undergräver de rimliga och proportionerliga 
rättsliga krav som ställs för att skydda allmänintresset.

Ändringsförslag 80
Artikel 37, punkt 1

1. Om en medlemsstat överväger att vidta en 
sådan åtgärd som avses i artikel 19 skall 
förfarandet i punkterna 2–6 i denna artikel 
tillämpas, utan att det påverkar rättsliga 
förfaranden.

1. Om en medlemsstat överväger att vidta en 
sådan åtgärd som avses i artikel 19 skall 
förfarandet i punkterna 2–6 i denna artikel 
tillämpas, utan att det påverkar 
medlemsstatens rätt att vidta direkta 
åtgärder mot tjänsteleverantören eller 
rättsliga förfaranden.

Motivering

Myndigheterna i en medlemsstat kan inte rimligtvis förväntas ha effektiv tillsyn över 
tjänsteleverantörer om de berörda tjänsterna tillhandahålls i en annan medlemsstat. 
Principen om ursprungsland är både oproportionerlig och ohanterlig. Den kan bara leda till 
att man undergräver de rimliga och proportionerliga rättsliga krav som ställs för att skydda 
folkhälsan, miljön och andra viktiga delar av allmänintresset.

Ändringsförslag 81
Artikel 39, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med 
kommissionen vidta stödåtgärder för att 
uppmuntra att uppföranderegler, som är 
förenliga med gemenskapsrätten, utarbetas 
på gemenskapsnivå och särskilt på följande 

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med 
kommissionen uppmuntra - på grundval av 
nationella uppföranderegler - utarbetandet 
av uppföranderegler på gemenskapsnivå, 
som är förenliga med gemenskapsrätten och 
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områden: skrivna på alla officiella EU-språk, särskilt 
på följande områden:

Motivering

Vissa nationella uppföranderegler har integrerats i nationell lagstiftning, vilket gör dem 
bindande. Det räcker därför inte att gemenskapsreglerna är förenliga med gemenskapsrätten, 
de måste även bygga på och vara förenliga med de nationella reglerna.

Ändringsförslag 82
Artikel 39, punkt 4a (ny)

4a. Sådana uppföranderegler skall inte 
påverka gällande rättsliga krav som 
medlemsstaternas ställer på 
tjänsteleverantörer, under förutsättning att 
kraven är förenliga med medlemsstaternas 
skyldigheter enligt fördraget och 
gemenskapsrätten.

Motivering

Uppföranderegler för olika yrken är ett bra komplement till rättsliga bestämmelser och 
kontroller, men de kan aldrig ersätta dem.

Ändringsförslag 83
Artikel 40, punkt 1, led b

b) Spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar, i 
ljuset av en rapport från kommissionen och 
ett brett samråd med berörda parter1.

utgår

Motivering

Spelverksamhet rör per definition frågor om folkhälsa, allmän ordning och moral och faller 
därför helt och hållet utanför EU-institutionernas behörighetsområde, med undantag för den 
behörighet som gemenskapen tilldelas i artikel 152 i fördraget. Det måste förbli 
medlemsstaternas rätt att reglera sådana frågor enligt egen bedömning. Det är därför 
olämpligt som exempel här.

  
1 Den sista delen av meningen (”i ljuset av en rapport från kommissionen och ett brett samråd med berörda 
parter”) saknas i den svenska versionen av KOM(2004)0002. ö.a.
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