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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til direktiv er et led i den økonomiske reformproces, Det Europæiske Råd i 
Lissabon har indledt for at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden inden 2010.

Målet med dette direktiv er at gennemføre et egentligt indre marked for tjenesteydelser og at 
opstille en retlig ramme, der fjerner hindringerne for etableringsfriheden for tjenesteydere og 
den frie udveksling af tjenesteydelser medlemsstaterne imellem.

Selv om man kun kan tilslutte sig princippet i direktivet og særlig målet om administrativ 
forenkling med oprettelse af en kvikskranke til tjenesteyderen, bør man alligevel erindre om, 
at EU er mere end et marked og et landkort, det er en historie og en kultur, og kultur er ikke 
en handelsvare.

Der skal således tages hensyn til visse tjenesteydelsers særlige kendetegn, særlig kulturelle og 
audiovisuelle tjenesteydelser, der både er en del af økonomien og kulturen.
De er nemlig bærere af identiteter og værdier og kan derfor ikke betragtes som forbrugsgoder 
eller markedsmæssige tjenester på samme måde som andre varer.

Det er medlemsstaterne, der har kompetence på kulturområdet, og EU har kun supplerende 
beføjelser. Dette subsidiaritetsprincip er således ledetråd for alle fællesskabsaktioner på dette 
område.

Det er klart, at et forslag, der omfatter så forskellige områder som hasardspil og audiovisuelle 
tjenester, uundgåeligt vil give problemer ikke kun for lovgiveren og offentligheden, men også 
for de berørte erhvervskategorier.

Høringerne af eksperter og erhvervsdrivende har for øvrigt rejst flere spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af direktivet, end de har givet svar, og derfor er der opstået en generel følelse 
af bekymring.

Derfor skal det præciseres, at direktivforslaget ikke omfatter national uddannelse, og det skal 
understreges, at det heller ikke omfatter støtte fra medlemsstaterne til kultur og sport.

Kulturel mangfoldighed og pluralisme i medierne er et af de grundlæggende elementer i den 
europæiske model, som EU har anerkendt. Hvis kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser 
imidlertid indarbejdes i direktivets anvendelsesområde, kan det medføre en risiko for, at der 
lægges hindringer i vejen for EU's og medlemsstaternes indsats til fordel for en sådan 
mangfoldighed. Disse tjenesteydelser, der bidrager til at forme den offentlige mening og 
skabe medlemsstaternes kulturelle identitet, gør det berettiget at bibeholde de nationale 
rammer.

Endvidere er der fastsat en sektorspecifik strategi for audiovisuelle tjenester på 
fællesskabsplan i direktivet om fjernsyn uden grænser (direktiv 89/552 ændret ved direktiv 
97/36/EF).
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Direktivet om fjernsyn uden grænser opfylder allerede målsætningerne i 
tjenesteydelsesdirektivet, idet det sikrer fri udveksling af tv-tjenesteydelser på det indre 
marked, idet oprindelsesmedlemsstatens lovgivning gælder, hvilket udelukker 
bestemmelseslandets lovgivning. Dette princip om oprindelsesland gælder i dette direktiv kun 
for visse samordnede områder og medfører betydelige modydelser (især mulighed for, at 
medlemsstaterne indfører produktions- og diffussionskvoter).

Direktivet om fjernsyn uden grænser omfatter og samordner ikke alt, men man skal helt klart 
prioritere en sektorspecifik fremgangsmåde, der opfylder forventningerne hos de 
erhvervsdrivende i den audiovisuelle sektor bedre. En fornyet gennemgang af direktivet om 
fjernsyn uden grænser og direktivet om ophavsret i forbindelse med radio- og tv-udsendelse 
via satellit og viderespredning pr. kabel giver lejlighed til at undersøge, om der findes 
hindringer for udviklingen af det indre marked på det audiovisuelle område.

Den nuværende udgave af direktivet om tjenesteydelser opfylder ikke behovene i forbindelse 
med den kulturelle særegenhed og respekterer ikke i tilstrækkelig grad medlemsstaternes 
beføjelser på områder, hvor EU anses for kun at have supplerende kompetence.
I betragtning af disse spørgsmål og usikkerheder bør man kræve, at audiovisuelle tjenester 
udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, og særlig tv-radiospredningstjenester, 
radiotjenester, biograftjenester samt pressetjenester. Anvendelsen af direktivet på disse 
tjenesteydelser fører til en udelukkende økonomisk tænkemåde, hvor markedskravene vinder 
over de principper om pluralisme i medierne og kulturel mangfoldighed, som EU forsvarer i 
forslaget til en international konvention om kulturel mangfoldighed, som der for tiden 
forhandles om i UNESCO.

Denne målsætning nævnes og anerkendes ligeledes i traktaten om en forfatning for Europa.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1 a (ny)

(1a) På grund af de særlige 
omstændigheder, der gør sig gældende for 
den audiovisuelle sektor, bør denne 
udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde; der findes 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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sektorspecifikke bestemmelser i form af 
direktiv 89/552/EØF1. På grund af deres 
nært beslægtede karakter bør radiotjenester 
og informationssamfundstjenester, der er 
omfattet af direktiv 95/46/EF2 og 
97/66/EF3, også være omfattet af denne 
udelukkelse. Disse tjenester bør efter en 
revision af direktiv 89/552/EØF medtages i 
dette direktivs anvendelsesområde. 
1 Rådets direktiv 89/552/EØF af 3.10.1989 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende 
udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed (EFT L 
298 af 17.10.1989, s. 23). Ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 
202 af 30.7.1997, s. 60).
2 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 
L 281 af 23.11.1995, s. 31).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF 
af 15.12.1997 om behandling af personoplysninger 
og beskyttelse af privatlivets fred inden for 
telesektoren (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1).

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) Da tjenesteydelser er drivkraften bag den 
økonomiske vækst og tegner sig for 70 % af 
BNI og af beskæftigelsen i størsteparten af 
medlemsstaterne, indvirker denne
opsplitning af det indre marked negativt på 
hele EU's økonomi, især på SMV'ernes 
konkurrenceevne, og forhindrer forbrugerne 
i at få adgang til et større udvalg af 
tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser. 
Europa-Parlamentet og Rådet har 
fremhævet, at fjernelsen af de retlige 
hindringer for oprettelsen af et egentligt 
indre marked er et meget vigtigt led i 
gennemførelsen af det mål, der blev fastsat 
af Det Europæiske Råd i Lissabon, nemlig at 
gøre EU til den mest konkurrencedygtige og 
dynamiske videnbaserede økonomi i verden 
inden år 2010. Det er absolut nødvendigt at 

(3) Mens tjenesteydelser er drivkraften bag 
den økonomiske vækst og tegner sig for 70 
% af BNI og af beskæftigelsen i 
størsteparten af medlemsstaterne, er kultur-, 
uddannelses- og medieområderne, hvad 
angår skabelse af rigdomme og 
beskæftigelse, en vigtig del af den 
europæiske samfundsmodel, og deres 
særlige kendetegn skal bevares.

Opsplitningen af det indre marked indvirker 
negativt på hele EU's økonomi, især på 
SMV'ernes konkurrenceevne, og forhindrer 
forbrugerne i at få adgang til et større udvalg 
af tjenesteydelser til konkurrencedygtige 
priser. Det drejer sig ikke udelukkende om 
at opnå konkurrencedygtige priser, men 
disse priser skal være i overensstemmelse 
med høje europæiske kvalitetsstandarder. I 
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få fjernet disse hindringer for at sætte skub i 
EU's økonomi, især hvad angår 
beskæftigelse og investeringer.

modsat fald vil økonomisk dumping 
medføre en social og kulturel dumping.
Europa-Parlamentet og Rådet har 
fremhævet, at fjernelsen af de retlige 
hindringer for oprettelsen af et egentligt 
indre marked er et meget vigtigt led i 
gennemførelsen af det mål, der blev fastsat 
af Det Europæiske Råd i Lissabon, nemlig at 
gøre EU til den mest konkurrencedygtige og 
dynamiske videnbaserede økonomi i verden 
inden år 2010. Det er absolut nødvendigt at 
få fjernet disse hindringer for at sætte skub i 
EU's økonomi, især hvad angår 
beskæftigelse og investeringer.

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre opmærksom på betydningen af tjenesteydelser, der er forbundet med 
kultur, uddannelse og medier. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 6

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

(6) I dette direktiv opstilles en generel retlig 
ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige kendetegn ved 
hver enkelt form for virksomhed og erhverv 
og disses reguleringsordninger. I denne 
forbindelse er tjenesteydelser og 
kulturprodukter ikke handelsvarer eller 
forbrugsvarer som andre varer og skal 
derfor i betragtning af deres økonomiske og 
kulturelle beskaffenhed være omfattet af 
særlige betingelser under hensyntagen til, 
at markedet ikke kan regulere alt, og at det 
især er vigtigt at sikre ytrings- og 
oplysningsfriheden 
Den generelle retlige ramme, der opstilles i 
dette direktiv, er baseret på en dynamisk og 
selektiv tilgang, der består i først at fjerne de 
barrierer, der hurtigt kan ryddes af vejen, og 
derefter for de øvrige barrierer at igangsætte 
en procedure med evaluering, høring og 
yderligere harmonisering for specifikke 
områder med henblik på at muliggøre en 
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adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne.

gradvis og samordnet modernisering af de 
nationale ordninger for regulering af 
servicevirksomhed, hvilket er absolut 
nødvendigt for at gennemføre et egentligt 
indre marked for tjenesteydelser inden 2010. 
Der bør indføres en velafvejet kombination 
af foranstaltninger, der omfatter målrettet 
harmonisering, administrativt samarbejde, 
anvendelse af oprindelseslandsprincippet og 
tilskyndelse til udarbejdelse af 
adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Europa-Parlamentet har for nylig i sin beslutning af 17. januar 2004 om bevarelse og fremme 
af kulturel mangfoldighed understreget kulturelle tjenesteydelsers særlige kendetegn.

Ændringsforslag 4
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Dette direktiv påvirker ikke Det 
Europæiske Fællesskabs stilling i 
forhandlingerne om handel med 
tjenesteydelser i internationale 
organisationer, navnlig inden for 
rammerne af GATS.

Begrundelse

Selv når den audiovisuelle sektor udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, bør direktivet 
ikke føre til nogen ændringer i EU's forhandlingsstilling i de aktuelle GATS-forhandlinger, 
navnlig ikke for så vidt angår definitionen af den audiovisuelle sektor.

Ændringsforslag 5
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på støtte, som medlemsstaterne yder til især 
filmindustrien, pressen og amatørsport.
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Begrundelse

Afgrænser og tydeliggør direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 6
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Audiovisuelle tjenester bør også 
udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde uanset 
transmissionsmåden, særlig de tv-
radiospredningstjenester, der er fastsat i 
Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 
19891 om fjernsyn uden grænser, samt 
radiotjenester, biograftjenester og 
pressetjenester. Disse tjenester spiller en 
afgørende rolle i dannelsen af europæiske 
kulturelle identiteter og den offentlige 
mening. Hvis den kulturelle mangfoldighed 
og pluralismen imidlertid skal bevares og 
fremmes, er der behov for særlige 
foranstaltninger, som tager højde for 
særlige regionale og nationale situationer.
Fællesskabet tager i øvrigt hensyn til 
kulturelle aspekter i sin indsats i henhold 
til bestemmelserne i traktaten til oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig for 
at bevare og fremme den kulturelle 
mangfoldighed. Under hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet og bestemmelser i 
fællesskabsretten, særlig 
konkurrenceregler, skal der i rammen for 
audiovisuelle tjenester derfor tages højde 
for betragtninger af kulturel og social 
betydning, som gør, at det ikke er 
tilstrækkeligt at anvende bestemmelserne i 
dette direktiv.
1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

Begrundelse

Ændringsforslag til koordination med ændringslaget til artikel 2, der har til formål at 
udelukke audiovisuelle tjenester og pressetjenester fra direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 7
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Spil, som indebærer, at der gøres 
indsats med penge i hasardspil, herunder 
lotteri og væddemål, bør også udelukkes fra 
dette direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 2, der sigter mod at udelukke spil, som indebærer, at der gøres indsats med penge i 
hasardspil, herunder lotteri og væddemål, fra direktivets anvendelsesområde. Det følsomme 
område hasardspil kræver en reguleringspolitisk og socialpolitisk tilgang, der ikke sikres 
inden for servicedirektivet. Endvidere kanaliseres overskuddet fra hasardspil først og 
fremmest over i sportsaktiviteter.

Ændringsforslag 8
Betragtning 13

(13) Den gældende fællesskabsret om 
servicevirksomhed er allerede meget 
omfattende, navnlig hvad angår 
lovregulerede erhverv, posttjenester, tv-
radiospredningsvirksomhed,
informationssamfundstjenester samt 
tjenesteydelser i forbindelse med 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure. Herudover er servicevirksomhed 
omfattet af andre instrumenter, der ikke er 
møntet på bestemte tjenesteydelser, som 
f.eks. forbrugerbeskyttelsesinstrumenter. 
Dette direktiv kompletterer denne gældende 
fællesskabsret. Når en tjenesteydelse 
allerede er omfattet af et eller flere 
fællesskabsinstrumenter, gælder både dette 
direktiv og de pågældende instrumenter, idet 
de krav, der er fastsat i det ene instrument, 
supplerer de krav, der er fastsat i det andet. 
Der bør fastsættes undtagelser og andre 
passende bestemmelser, der er nødvendige 
for at undgå uforenelighed og sikre 
sammenhængen med de pågældende 
fællesskabsinstrumenter.

(13) Den gældende fællesskabsret om 
servicevirksomhed er allerede meget 
omfattende, navnlig hvad angår 
lovregulerede erhverv, posttjenester, 
informationssamfundstjenester samt 
tjenesteydelser i forbindelse med 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure. Herudover er servicevirksomhed 
omfattet af andre instrumenter, der ikke er 
møntet på bestemte tjenesteydelser, som 
f.eks. forbrugerbeskyttelsesinstrumenter. 
Dette direktiv kompletterer denne gældende 
fællesskabsret. Når en tjenesteydelse 
allerede er omfattet af et eller flere 
fællesskabsinstrumenter, gælder både dette 
direktiv og de pågældende instrumenter, idet 
de krav, der er fastsat i det ene instrument, 
supplerer de krav, der er fastsat i det andet. 
Der bør fastsættes undtagelser og andre 
passende bestemmelser, der er nødvendige 
for at undgå uforenelighed og sikre, at det 
nuværende direktiv ikke er til skade for de 
eksisterende instrumenter og ikke fratager 
Fællesskabet muligheden for at revidere 
dem og ændre deres anvendelsesområde 
eller niveauet for 
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fællesskabsharmonisering.

Begrundelse

Da tv-radiospredningsvirksomhed allerede er omfattet af den gældende fællesskabsret, skal 
man prioritere en sektorspecifik fremgangsmåde. Det er også vigtigt at gøre klart, at dette 
direktiv ikke berører hverken de eksisterende direktiver og bestemmelser eller eventuelle 
fremtidige ændringer heraf.

Ændringsforslag 9
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Dette direktiv er foreneligt med og 
påvirker ikke nogen af bestemmelserne i 
direktiv 89/552/EØF, navnlig ikke 
definitionen af, hvornår et tv-
radiospredningsorgan anses for at være 
etableret i en medlemsstat, der fortsat 
gælder uændret. Desuden foregriber dette 
direktiv ikke en eventuel fremtidig ændring 
af direktiv 89/552/EØF.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere forholdet mellem nærværende direktivs bestemmelser og den 
gældende fællesskabsret for at gøre det klart, at direktiv 89/552/EØF ligeledes omfatter 
bestemmelser vedrørende fri etableringsret, og at direktivet om tjenesteydelser ikke er et 
supplement hertil.

Ændringsforslag 10
Betragtning 14

(14) Begrebet "tjenesteydelse" dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 

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

biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester.. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
fritidstjenester og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at klarlægge, hvad Europa-Kommissionen forstår ved "sportscentre", og 
under alle omstændigheder at udelukke de sportsområder, hvor foreningerne forfølger 
almennyttige mål, hvorved de har en social og uddannende funktion i samfundet, sådan som 
det også fremgår af artikel III-282 i traktaten om en forfatning for Europa: "Unionen 
bidrager til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til dens specifikke 
forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion."

Ændringsforslag 11
Betragtning 16

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører uden økonomisk modydelse 
som led i sine opgaver på det sociale, 
kulturelle, uddannelsesmæssige og retslige 
område. Disse former for virksomhed er 
ikke omfattet af definitionen i traktatens 
artikel 50 og falder derfor ikke ind under 
dette direktivs anvendelsesområde.

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører uden økonomisk modydelse 
som led i sine opgaver på det sociale, 
kulturelle og uddannelsesmæssige område, 
såsom kurser, der formidles som en del af 
den obligatoriske undervisning i såvel 
private som offentlige 
undervisningsinstitutioner, og på det 
retslige område. Disse former for 
virksomhed er ikke omfattet af definitionen i 
traktatens artikel 50 og falder derfor ikke ind 
under dette direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

Domstolen for De Europæiske Fællesskaber har besluttet, at kurser, der formidles inden for 
de nationale uddannelsessystemer, ikke udgør tjenesteydelser og tilføjer, at "den nærmere 
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beskaffenhed af denne aktivitet kan ikke påvirkes af, at eleverne eller deres forældre 
undertiden er forpligtet til at betale afgifter eller skolepenge som delvis bidrag til udgifterne 
til driften af dette system"(Sagerne Humble og Wirth: C-263/86 og C-109/92).

Ændringsforslag 12
Betragtning 28

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

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

Begrundelse

Ændringsforslag til koordination med ændringsforslaget til artikel 2, der har til formål at 
udelukke audiovisuelle tjenester fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 13
Betragtning 34
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(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 
adgangen til virksomhedsformer såsom 
hasardspil. Herudover skal medlemsstaterne 
undersøge krav såsom de ordninger, der 
opstiller en formidlingspligt (must carry) 
for kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 
til visse andre tjenesteyderes ydelser, og 
som dermed berører hans frie valg, 
mulighederne for adgang til radio- og tv-
udsendelser og tjenestemodtagernes 
valgmuligheder.

(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 
adgangen til virksomhedsformer såsom 
hasardspil.

Begrundelse

"Must carry"-reglerne er allerede omfattet af direktiv 2002/22/EF (universelle tjenester).
Hvis formålet med disse regler er at beskytte den kulturelle mangfoldighed eller pluralismen i 
medierne, burde de ikke blive berørt af dette direktiv.

Ændringsforslag 14
Betragtning 43 a (ny)

(43a) Oprindelseslandsprincippet bør ikke 
finde anvendelse inden for 
universitetsuddannelse, da dette vil fratage 
det land, hvor undervisningen formidles, 
enhver kontrol over denne på et område, 
der fortsat henhører under 
medlemsstaternes kompetence.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre kvaliteten af universitetsuddannelsen og sikre værtslandet 
mulighed for at kontrollere, om tjenesteyderen overholder lovgivningen i oprindelseslandet, 
da sidstnævnte ikke vil have nogen særlig stor tilskyndelse til at gennemføre en sådan kontrol 
og støder på indlysende problemer i forbindelse hermed.

Ændringsforslag 15
Betragtning 47

(47) Medlemsstaterne bør undtagelsesvist, i 
konkrete tilfælde og af bestemte årsager 

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

såsom sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser have mulighed for at træffe 
foranstaltninger, der fraviger 
oprindelseslandsprincippet, over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Det vil kun kunne ske på 
områder, der ikke er harmoniserede på 
fællesskabsplan. Denne mulighed indebærer 
ikke, at der kan træffes restriktive 
foranstaltninger på områder, hvor andre 
direktiver forbyder enhver undtagelse fra 
den frie udveksling af tjenesteydelser, såsom 
direktiv 1999/93/EF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. 
november 1998 om retlig beskyttelse af 
adgangsstyrede og adgangsstyrende 
tjenester, eller at undtagelsesmulighederne i 
andre direktiver, såsom direktiv 2000/31/EF, 
kan udvides eller begrænses.

Begrundelse

Der er ingen grund til principielt at bremse enhver eventuel sektormæssig udvikling ved at 
anvende et alment princip, hvor der ikke tages hensyn til audiovisuelle tjenesters særlige 
kendetegn.

Ændringsforslag 16
Betragtning 72

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

(72) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 8, 15, 21, 22 og 
47.

Begrundelse

I artikel 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsættes det, at 
EU respekterer kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed.
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Ændringsforslag 17
Artikel 1

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

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

Dette direktiv vedrører hverken 
liberaliseringen af tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse, som er forbeholdt 
organer underlagt stats- og 
forvaltningsretten eller privatretten, eller 
privatiseringen af offentlige organer, der 
leverer tjenesteydelser.
Dette direktiv vedrører hverken ophævelse 
af monopoler på levering af tjenesteydelser 
eller støtte, der ydes af medlemsstaterne, og 
som henhører under de fælles 
konkurrenceregler.

Begrundelse

Tydeliggørelse af bestemmelsernes anvendelsesområde.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 1 a (nyt) 

Dette direktiv berører ikke foranstaltninger 
truffet på fællesskabsplan eller nationalt 
plan i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen for at fremme 
kulturel og sproglig mangfoldighed, sikre 
beskyttelse af pluralisme og pressefriheden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at respektere medlemsstaternes kompetence i 
spørgsmål om kulturpolitikken og den audiovisuelle politik. Det sikrer også sammenhæng 
med de tilsvarende bestemmelser i artikel 1, stk. 6, i direktiv 2000/31/EF (direktivet om 
elektronisk handel) og artikel 1, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF (direktivet om elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester).
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Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt) 

ba) audiovisuelle tjenesteydelser uanset 
deres produktions-, distributions- og 
transmissionsform, herunder 
radiospredning, biograftjenester, kulturelle 
tjenester, tjenester, der leveres af kollektive 
selskaber, der forvalter intellektuelle 
ejendomsrettigheder, samt den skrevne og 
elektroniske presses udgivelses- og 
distributionstjenester.

Begrundelse

De audiovisuelle tjenesteydelser er allerede omfattet af en specifik fremgangsmåde på EU-
plan i form af direktivet om fjernsyn uden grænser. Servicedirektivet vil kunne få alvorlige 
følger for de nationale bestemmelser, navnlig for forpligtelserne vedrørende indhold, reglerne 
for ejerskab og koncentration af medierne, krav om udstedelse af tilladelser, bestemmelser om 
must-carry forpligtelse og om mediekronologi. Hvis de audiovisuelle og kulturelle 
tjenesteydelser på denne måde underlægges direktivets generelle bestemmelser, vil det være i 
modstrid med subsidiaritetsprincippet og de holdninger, der forsvares i de aktuelle 
forhandlinger i UNESCO. De elektroniske distributionsmidler får stadig større betydning for 
den skrevne presse.

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt) 

ba) spil, som indebærer, at der gøres 
indsats med penge i hasardspil, herunder 
lotteri og væddemål;

Begrundelse

Det følsomme område hasardspil kræver en reguleringspolitisk og socialpolitisk tilgang, der 
ikke sikres med servicedirektivet. Desuden kanaliseres overskuddet fra hasardspil, herunder 
lotterier og væddemål, i vidt omfang over i sport.

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 2

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

Anvendelsen af dette direktiv indskrænker 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for. I tilfælde af en konflikt med 
fællesskabsinstrumenter på sektorplan har 
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sidstnævnte forrang.

Begrundelse

Kommissionens formulering "udelukker ikke" er ikke stærk nok til at sikre, at andre vigtige 
fællesskabsinstrumenter, såsom direktivet om fjernsyn uden grænser og direktivet om faglige 
kvalifikationer, går forud for dette direktiv. Det bør i denne forbindelse anføres, at 
fællesskabsbestemmelserne på sektorplan har forrang i tilfælde af en konflikt.

Ændringsforslag 22
Artikel 17, nr. 7 a (nyt)

7a) højere uddannelse

Begrundelse

Når oprindelseslandsprincippet anvendes, vil værtslandet for et universitet ikke have nogen 
kontrol over de universitetskurser, der udbydes inden for dets egne grænser på et område, der 
henhører under den nationale kompetence. Desuden bør de studerendes rettigheder beskyttes. 
Når de først er registreret, vil det være meget vanskeligt for dem at skifte til en anden 
"tjenesteyder", hvis tjenesteydelsen er af dårlig kvalitet.

Ændringsforslag 23
Artikel 18, stk. 1, litra b

b) spil, som indebærer, at der gøres indsats 
med penge i hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål

udgår

Begrundelse

I henhold til den foreslåede ændring af artikel 2 skal spil, som indebærer, at der gøres indsats 
med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål, udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Henvisningen i artikel 18, stk. 1, litra b), bliver derfor ugyldig.

Ændringsforslag 24
Artikel 40, stk. 1, litra b

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

udgår

Begrundelse
I henhold til den foreslåede ændring af artikel 2 skal spil, som indebærer, at der gøres indsats 
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med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål, udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Henvisningen i artikel 18, stk. 1, litra b), bliver derfor ugyldig.
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