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KORT BEGRUNDELSE

Servicesektoren i Fællesskabet tegner sig i dag for næsten 70% af BNP og langt størstedelen 
af arbejdspladserne. Samtidig er det en sektor med et meget stort vækstpotentiale set i relation 
til opnåelsen af målene i Lissabon-dagsordenen. Det er derfor beklageligt, at der nu, ti år efter 
den planlagte gennemførelse af det indre marked, endnu er lang vej tilbage, før der er 
gennemført et indre marked for tjenesteydelser i EU. Tjenesteydere oplever ofte, at deres 
adgang til markeder i andre medlemsstater hindres af komplicerede og ofte uforståelige 
formaliteter, overlappende krav og uforholdsmæssige nationale begrænsninger. Innovative 
selskaber - og navnlig små og mellemstore virksomheder - begrænses i deres 
udfoldelsesmuligheder. Og for forbrugerne indebærer det højere priser og en mangel på reelle 
valg.

Oprettelse af et indre marked for tjenesteydelser drejer sig om at øge fleksibiliteten i 
økonomien, fremme konkurrenceevnen og skabe velfærd og arbejdspladser.

Mens nogle sektorer inden for serviceindustrien (telekommunikation, audiovisuelle og 
finansielle tjenesteydelser osv.) allerede er omfattet af særdirektiver, er de øvrige sektorer 
både så forskelligartede og så dynamiske, at der ikke kan fastsættes specifikke bestemmelser 
herfor. Valget af et rammedirektiv som retsinstrument er derfor et godt valg. Det foreslåede 
rammedirektivs heterogenitet og deraf følgende brede anvendelsesområde skaber dog også 
visse problemer med hensyn til definitioner, uklarhed om anvendelsesområdet, utilsigtede 
bivirkninger for mindre sektorer og det uundgåelige behov for særbestemmelser og 
undtagelser fra reglerne. Af hensyn til god lovgivning og det foreslåede direktivs virkning i 
praksis er det vigtigt, at disse definitioner og begrænsninger er så klare som muligt.

Forslaget bygger på oprindelseslandsprincippet - et princip, hvorefter et produkt (eller i dette 
tilfælde en tjenesteydelse), ler leveres lovligt i en medlemsstat, ikke skal underlægges 
begrænsninger i en anden medlemsstat, for så vidt som dette ville føre til en uberettiget 
handelsbarriere. Dette princip er afgørende for det indre markeds funktion, og der bør derfor 
fastsættes klare bestemmelser herfor i direktivet, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. 
Princippet bør ikke devalueres af undtagelser trods forslagets brede anvendelsesområde. Det 
er overflødigt at nævne, at dette kræver et effektivt administrativt samarbejde mellem 
medlemsstaternes myndigheder for at sikre effektiv kontrol og forbrugerbeskyttelse. Samtidig 
skal det undgås, at der lægges alt for store byrder på tjenesteyderne. Fællesskabet har allerede 
taget mange skridt for at lette det administrative samarbejde over grænserne og begrænse 
bureaukratiet (f.eks. ved at fremme digital forvaltning), og forslaget indeholder yderligere 
initiativer med henblik på at forenkle forvaltningen og gøre den mere effektiv. Den 
rådgivende ordfører hilser alle disse initiativer velkommen. Der kunne dog gøres mere ved at 
indføre harmoniserede europæiske formularer for attester og certifikater og databaser 
omfattende alle EU-lande med oplysninger om tjenesteydere, således at myndighederne via 
digital forvaltning kunne føre bedre kontrol.

Ingen medlemsstat kan i henhold til dette direktiv blive tvunget til at liberalisere eller 
privatisere yderligere offentlige tjenesteydelser.

Selv om dette er tilfældet, er der opstået misforståelser om liberaliseringens konsekvenser for 
arbejdstagernes rettigheder og for følsomme sektorer såsom sundhedsrelaterede 
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tjenesteydelser. Det kunne derfor være nyttigt at klarlægge, hvad den foreslåede foranstaltning 
ikke er og ikke gør.

Den rådgivende ordfører foreslår en bestemmelse, hvori det fastsættes, at "direktivet berører 
ikke foranstaltninger truffet på fællesskabsplan eller nationalt plan for at fremme kulturel og 
sproglig mangfoldighed og sikre forsvaret af pluralisme".

For det første begrænser det foreslåede direktiv ikke arbejdstagernes rettigheder eller på 
anden måde letter social dumping. Ved enhver udstationering af arbejdstagere i en anden 
medlemsstat skal man overholde arbejdsvilkårene i denne medlemsstat, herunder 
bestemmelserne om mindsteløn, arbejdstid og ferie.

For det andet forhindrer det foreslåede direktiv ikke bestemmelseslandet i at fastsætte og 
håndhæve relevante nationale normer. Bestemmelseslandet kan fortsat gennemføre 
stikprøvekontrol og anmode den virksomhed, der har udstationeret arbejdstagere i landet, eller 
de pågældende myndigheder i oprindelseslandet om alle relevante oplysninger. Når alt 
kommer til alt, støtter den rådgivende ordfører den altomfattende tilgang med klare 
undtagelser fastsat af De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Endelig antager vi, at oprindelseslandsprincippet vil gælde for tilladelsesprocedurerne i 
forbindelse med en tjenesteydelse i bestemmelseslandet, men at kontrollen med de 
fremgangsmåder, der anvendes ved udførelsen af en tjenesteydelse, fortsat er underlagt 
lovgivningen i bestemmelseslandene.

For at denne tilgang kan finde anvendelse i alle medlemsstater og i alle sektorer kunne en 
mulig fremgangsmåde være at indfase oprindelseslandsprincippet på visse følsomme områder 
med klart fastsatte tidsfrister for at muliggøre, at der oprettes faste strukturer for et 
administrativt samarbejde. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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) Et konkurrencepræget marked for 
tjenesteydelser er af afgørende betydning 
for at forbedre den økonomiske vækst og 
beskæftigelsen i EU. En lang række 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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barrierer for det indre marked forhindrer i 
øjeblikket mange servicevirksomheder og 
navnlig små og mellemstore virksomheder i 
at vokse på tværs af nationale grænser og i 
fuld udstrækning at drage nytte af det indre 
marked. Dette undergraver den globale 
konkurrenceevne ikke alene for 
tjenesteydere hjemmehørende i EU, men 
også for fremstillingssektoren, der i stadig 
højere grad er afhængig af tjenesteydelser 
af høj kvalitet. Et ikke-diskriminerende 
marked, hvor medlemsstaterne forpligtes til 
at fjerne begrænsninger for anvendelsen af 
grænseoverskridende tjenesteydelser 
kombineret med større gennemskuelighed 
og informationskrav til tjenesteyderne vil 
desuden give forbrugerne i EU bedre 
tjenesteydelser til lavere priser, samtidig 
med at de bibeholder deres rettigheder som 
tjenestemodtagere. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 7

(7) Faglige foreningers og 
sammenslutningers vigtige rolle i 
forbindelse med regulering af 
servicevirksomhed og udarbejdelse af 
faglige regler bør anerkendes.

(7) Faglige foreningers og 
sammenslutningers vigtige rolle i 
forbindelse med regulering af 
servicevirksomhed og udarbejdelse af 
faglige regler bør anerkendes, men må ikke 
udgøre nogen hindring for øget 
konkurrence fra flere aktører.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at direktivet sigter mod øget konkurrence, også selv om særlige 
forhold gør sig gældende. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Direktivet vedrører ikke finansiering 
af tjenester af almen økonomisk interesse 
og finder ikke anvendelse på de af 
medlemsstaternes støtteforanstaltninger 
navnlig på sundheds- og socialområdet og i 
den audiovisuelle sektor samt på 
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kulturområdet, der er omfattet af traktatens 
afsnit 6, kapitel 1, om 
konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7 b (ny)

(7b) I et Europa, der har som målsætning 
at være konkurrencedygtigt, er det 
nødvendigt at tilvejebringe faciliteter og 
undgå hindringer for livslang uddannelse i 
den private sektor.

Begrundelse

For at nå Lissabon-strategiens mål er det nødvendigt konsekvent at fremme livslang 
uddannelse.

Ændringsforslag 5
Betragtning 7 c (ny)

(7c) Hvad angår forsyningspligtydelser 
omfatter direktivet kun tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, dvs. 
tjenesteydelser af økonomisk karakter. 
Dertil kommer, at visse tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, f.eks. på 
transportområdet, ikke er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde. Direktivet 
berører ikke medlemsstaternes frihed til at 
bestemme, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, hvad de betragter 
som tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, hvordan disse skal 
tilrettelægges og finansieres, og fastlægge 
de særlige krav, som disse tjenesteydelser er 
underlagt. Direktivet vedrører ikke 
opfølgningen af Kommissionens hvidbog 
om forsyningspligtydelser.

Begrundelse

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelser.
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Ændringsforslag 6
Betragtning 12

(12) Da transporttjenester allerede er 
omfattet af en række specifikke 
fællesskabsinstrumenter på dette område, 
bør transporttjenester udelukkes fra dette 
direktivs anvendelsesområde, i det omfang 
de er underlagt andre 
fællesskabsinstrumenter med hjemmel i 
traktatens artikel 71 eller artikel 80, stk. 2. 
Direktivet finder til gengæld anvendelse på 
tjenesteydelser, der ikke er underlagt 
specifikke fællesskabsinstrumenter på 
transportområdet, som f.eks. pengetransport 
og transport af afdøde.

(12) Da transporttjenester allerede er 
omfattet af en række specifikke 
fællesskabsinstrumenter på dette område, 
bør transporttjenester udelukkes fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Direktivet 
finder til gengæld anvendelse på 
pengetransport og transport af afdøde, 
eftersom der på disse områder er 
konstateret problemer i forbindelse med 
gennemførelsen af det indre marked.

Begrundelse

Det bør være klart, hvilke former for transport der er udelukket fra direktivets 
anvendelsesområde. Den anvendte ordlyd "i det omfang de er underlagt andre 
fællesskabsinstrumenter" er meget uklar. Eftersom Kommissionen ikke ønsker, at direktivet 
skal gælde for hele transportsektoren, er det mere logisk helt at udelukke den. Ellers vil denne 
sektor være underlagt unødigt komplicerede regler, hvor transport under 3,5 t henhører 
under dette direktivs anvendelsesområde, og transport over 3,5 t henhører under andre EU-
regler, hvilket atter kan føre til illoyal konkurrence. 

Ændringsforslag 7
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 

(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 
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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.

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. 

Dette direktiv berører ingen af disse 
eksisterende fællesskabsinstrumenter eller 
Fællesskabets mulighed for at revidere 
disse instrumenter og ændre deres 
anvendelsesområde eller graden af 
fællesskabsharmonisering.

Begrundelse

Det bør præciseres, at tjenesteydelsesdirektivet ikke berører de eksisterende direktiver eller 
forordninger og heller ikke eventuelle kommende ændringer heraf.

Ændringsforslag 8
Betragtning 16 a (ny)

(16a) Direktivet omfatter heller ikke 
erhverv og aktiviteter, som fast eller 
midlertidigt er forbundet med udøvelse af 
offentlig myndighed i en medlemsstat og 
derfor er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen i traktatens 
artikel 45.

Ændringsforslag 9
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Ifølge Domstolens retspraksis er det 
for sondringen mellem anvendelse af 
friheden til udveksling af tjenesteydelser og 
etableringsfriheden afgørende, om den 
erhvervsdrivende har hjemsted i den 
medlemsstat, hvor han udfører sin 
tjenesteydelse eller ej. Har han hjemsted i 
den medlemsstat, hvor han udfører sin 
tjenesteydelse, er der tale om anvendelse af 
etableringsfriheden. Har han derimod ikke 
hjemsted i den medlemsstat, hvor 
tjenesteydelsen udføres, leverer han en 
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grænseoverskridende tjenesteydelse, hvilket 
sker på grundlag af friheden til udveksling 
af tjenesteydelser.

Ændringsforslag 10
Betragtning 27 a (ny)

(27a) I henhold til Domstolens retspraksis 
udgør mål for folkesundheden, beskyttelsen 
af forbrugerne, dyresundheden og 
bymiljøet tvingende almene hensyn, der 
kan begrunde anvendelsen af 
tilladelsesordninger og andre 
begrænsninger, der finder anvendelse på 
sundhedstjenesteydelser eller sociale 
tjenesteydelser. En sådan tilladelsesordning 
eller begrænsning må dog ikke skabe 
forskelsbehandling for så vidt angår 
ansøgerens oprindelsesland eller være 
udformet på en sådan måde, at de lægger 
hindringer i vejen for grænseoverskridende 
tjenesteydelser, der opfylder 
medlemsstaternes krav. Desuden skal 
kriterierne vedrørende nødvendighed og
proportionalitet altid være opfyldt. 

Ændringsforslag 11
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 

(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. 
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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.

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

Reglerne for tildeling af analoge radiofrekvenser er allerede blevet behandlet i 
fællesskabsrammen for elektroniske kommunikationstjenester og -netværk og tilknyttede 
faciliteter og tjenester. Telekommunikationspakken er ikke omfattet af 
tjenesteydelsesdirektivet. Dette bør også gælde for tildeling af analoge radiofrekvenser.

Ændringsforslag 12
Betragtning 29

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

(29) De tvingende almene hensyn, der 
henvises til i visse af dette direktivs 
harmoniseringsbestemmelser, er de hensyn, 
der anerkendes i Domstolens retspraksis, og 
som mere specifikt vedrører den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed, 
folkesundheden, social- og 
kulturpolitikken, beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne, 
arbejdstagerne, miljøet, herunder bymiljøet, 
dyresundhed, intellektuel ejendomsret og 
bevarelsen af den nationale og historiske 
kulturarv og kunstarven.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til EF-Domstolens retspraksis i dens helhed, herunder social- og 
kulturpolitikken.
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Ændringsforslag 13
Betragtning 33 a (ny)

(33a) Resultatet af den gensidige 
evalueringsproces vil variere alt efter den 
pågældende virksomheds karakter og de 
pågældende almene hensyn. I henhold til 
Domstolens retspraksis kan krav i 
overensstemmelse med denne gensidige 
evaluering være fuldt ud berettigede, når de 
tager sigte på mål i relation til 
folkesundheden eller socialpolitikken. 

Ændringsforslag 14
Betragtning 34

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

(34) Medlemsstaterne skal 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.

Begrundelse

Bestemmelserne om formidlingspligt er allerede omfattet af direktiv 2002/22/EF 
(forsyningspligt). Da sådanne forsyningspligtbestemmelser tjener til at sikre kulturel 
mangfoldighed og mediepluralisme, bør de ikke berøres af tjenesteydelsesdirektivet.

Ændringsforslag 15
Betragtning 35

(35) Bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende etableringsfriheden bør kun 
finde anvendelse i det omfang, den 
pågældende virksomhed er åben for 

(35) Bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende etableringsfriheden bør kun 
finde anvendelse i det omfang, den 
pågældende virksomhed er åben for 



PE 350.237v02-00 12/33 AD\565442DA.doc

DA

konkurrence, og det derfor ikke er 
nødvendigt for medlemsstaterne at afskaffe 
eksisterende monopoler, navnlig på 
lotteriområdet, eller at privatisere bestemte 
sektorer.

konkurrence, og det derfor ikke er 
nødvendigt for medlemsstaterne at
liberalisere tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, privatisere offentlige 
enheder, der tilvejebringer sådanne 
tjenesteydelser, eller afskaffe eksisterende 
monopoler for anden virksomhed, navnlig 
på lotteriområdet og inden for bestemte 
distributionstjenester.

Begrundelse

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelser.

Ændringsforslag 16
Betragtning 38 a (ny)

(38a) Det kontrolansvar, de kompetente 
instanser i oprindelsesmedlemsstaterne har, 
medfører ikke, at myndighederne i 
oprindelseslandet selv skal udføre tilsyn og 
kontroller på bestemmelseslandets område. 
Dette tilsyn og disse kontroller 
gennemføres af myndighederne i 
bestemmelseslandet i overensstemmelse 
med forpligtelserne til gensidig 
administrativ bistand og det med dette 
direktiv etablerede samarbejde, inklusive 
elektronisk samarbejde mellem de 
nationale myndigheder.

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag 17
Betragtning 41 a (ny)

(41a) Undtagelsen fra 
oprindelseslandsprincippet for spørgsmål 
henhørende under direktiv 96/71/EF 
omfatter, at de medlemsstater, hvor 
tjenesteydelsen præsteres, kan fastslå, om 
der findes et ansættelsesforhold, og kan 
sondre mellem selvstændige 
erhvervsdrivende og arbejdstagere, 
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herunder "falske selvstændige 
erhvervsdrivende". I henhold til
Domstolens retspraksis er det væsentlige 
kendetegn ved et ansættelsesforhold, jf. 
traktatens artikel 39, at en person i et vist 
tidsrum præsterer tjenesteydelser for en 
anden person efter dennes instruktioner, 
for hvilke han modtager betaling; 
virksomhed, som en person udøver uden 
for et underordningsforhold, må 
klassificeres som selvstændig 
erhvervsvirksomhed, jf. traktatens artikel 
43 og 49.

Begrundelse

Betragtningen klarlægger rækkevidden af undtagelsen i artikel 17, stk. 5, vedrørende 
udstationering af arbejdstagere.

Ændringsforslag 18
Betragtning 47 a (ny)

(47a) Anvendelsen af 
oprindelseslandsprincippet inden for 
sundhedstjenester bør begrænses, ikke 
mindst fordi det for mange 
sundhedstjenester er nødvendigt at etablere 
sig i den medlemsstat, hvor ydelsen udføres, 
således at disse tjenester ikke kan være 
omfattet af oprindelseslandsprincippet. 
Desuden er der i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
væsentlige generelle undtagelser fra 
oprindelseslandsprincippet, f.eks. for så 
vidt angår erhvervskvalifikationer eller 
hygiejnenormer. Desuden forekommer det 
med henblik på betydningen af beskyttelse 
af den offentlige sikkerhed 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne får 
mulighed for at kunne gribe ind fra sag til 
sag.
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Ændringsforslag 19
Betragtning 57 a (ny)

(57a) Da vilkårene for vikarer er omfattet 
af artikel 3, stk. 9, i direktiv 96/71/EF, 
finder oprindelseslandsprincippet i dette 
direktiv ikke anvendelse på disse vilkår. 
Vilkårene i forbindelse med 
tilrådighedsstillelse af arbejdstagere, 
herunder vilkårene med hensyn til 
vikarbureauers tilrådighedsstillelse af 
arbejdstagere, er undtaget, hvilket betyder, 
at værtsmedlemsstatens begrænsninger 
eller forbud finder anvendelse bl.a. med 
hensyn til anvendelse af vikarer, 
begrænsninger med hensyn til den 
midlertidige ansættelses maksimale 
varighed osv.

Begrundelse

Denne betragtning klarlægger rækkevidden af bestemmelserne om udstationering af 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 20
Betragtning 59 a (ny)

(59a) Forbuddet mod kravet om, at der skal 
indgives en erklæring til myndighederne i 
den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
præsteres, forhindrer kun medlemsstaterne 
i at kræve systematiske 
forhåndserklæringer, hver gang en 
arbejdstager udstationeres, og forhindrer 
dem ikke i at kræve, at tjenesteydere 
indgiver erklæringer eller udfylder 
formularer vedrørende særlige 
ansættelsesforpligtelser som f.eks. 
formularer vedrørende bidrag til 
feriefonde, forudsat at sådanne erklæringer 
kan fremsættes efter begyndelsen af 
udførelsen af tjenesteydelsen.
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Ændringsforslag 21
Betragtning 59 b (ny)

(59b) Direktivet forhindrer medlemsstater i 
at kræve, at tjenesteydere, der udstationerer 
arbejdstagere på deres territorium, 
systematisk skal sende alle arbejdsretlige 
dokumenter, der normalt opbevares det 
sted, hvor virksomheden er 
hjemmehørende, til den pågældende 
medlemsstat og opbevare dem dér; dette 
direktiv finder dog ikke anvendelse på 
dokumenter, der i normale 
arbejdssammenhænge udarbejdes og 
opbevares på arbejdsstedet som f.eks. 
arbejdssedler, og det forhindrer heller ikke 
værtslandets myndigheder i at kræve, at 
tjenesteyderen direkte forelægger 
dokumenter i tilfælde af et tilsyn eller en 
kontrol, eller i at håndhæve dette krav i 
tilfælde af manglende overholdelse.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at artikel 24, stk. 2, ikke forhindrer værtsmedlemsstaten i at 
kræve, at tjenesteyderen eller hans arbejdstagere så hurtigt som muligt meddeler de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 24, stk. 2, litra a - f, hvis de kompetente myndigheder i 
værtslandet anmoder herom.

Ændringsforslag 22
Betragtning 60 a (ny)

(60a) Kravene vedrørende udstationering af 
arbejdstagere finder også anvendelse ved 
udstationering af tredjelandsstatsborgere.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at kravene vedrørende udstationering af arbejdstagere også 
finder anvendelse ved udstationering af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 23
Betragtning 66 b (ny)

(66a) En forudsætning for et effektivt 
samarbejde mellem medlemsstaterne er et 
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velfungerende elektronisk 
informationssystem, som f.eks. IDA, for at 
gøre det muligt for de kompetente organer 
uden problemer at identificere de relevante 
kontakter i de øvrige medlemsstater og 
kommunikere effektivt med disse og hurtigt 
og pålideligt udveksle dokumenter og 
beviser. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør fremme foranstaltninger, navnlig 
aftaler og forordninger på europæisk plan, 
med henblik på at etablere en retsramme 
for anerkendelse og fuldbyrdelse i 
administrative sager. 

Begrundelse

Skal direktivet fungere, er det absolut nødvendigt, at alle sanktioner fra erhvervs- og 
arbejdsmarkedstilsynets side kan fuldbyrdes direkte, også hvis den, der begår overtrædelsen, 
ikke befinder sig i det land, der pålægger sanktionerne.

Ændringsforslag 24
Betragtning 71 a (ny)

(71a) Fællesskabet kan navnlig træffe 
retlige foranstaltninger, som påbyder 
medlemsstaterne at samarbejde effektivt om 
de administrative aspekter af 
grænseoverskridende 
informationsudveksling og kontrol. 
Fællesskabet kan træffe foranstaltninger 
for at undgå dobbeltkontrol og dobbelt 
forelæggelse af dokumentation.

Ændringsforslag 25
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 omfatter hverken 
liberalisering af tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse eller privatisering af 
offentligretlige instanser, der udfører 
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sådanne tjenesteydelser. Fællesskabets 
bestemmelser om konkurrence og støtte 
berøres heller ikke heraf.
Dette direktiv berører hverken afskaffelsen 
af monopoler, der tilvejebringer 
tjenesteydelser, eller medlemsstaters ydelse 
af støtte, som er omfattet af traktatens 
konkurrenceregler.
Dette direktiv berører ikke foranstaltninger, 
der er iværksat på fællesskabsplan eller 
nationalt plan for at beskytte eller fremme 
kulturel eller sproglig mangfoldighed eller 
mediepluralisme.

Ændringsforslag 26
Artikel 2, stk. 2, litra a

a) finansielle tjenesteydelser som defineret i 
artikel 2, litra b), i direktiv 2002/65/EF

a) bank-, kredit- og forsikringsvæsen, 
arbejdsmarkedspension og personlig 
pension, investerings- og betalingstjenester

Begrundelse

Finansielle tjenesteydelser er ikke omfattet af direktivet. Det er dog vigtigt, at det er nøjagtigt 
defineret, hvad begrebet "finansielle tjenesteydelser" omfatter.

Ændringsforslag 27
Artikel 2, stk. 2, litra c

c) transporttjenester, i det omfang de 
henhører under andre 
fællesskabsinstrumenter med hjemmel i 
traktatens artikel 71 eller artikel 80, stk. 2.

c) transporttjenester, undtagen transport af 
afdøde og pengetransporter, idet de 
nationale standarder for sikkerhed og 
hygiejne skal overholdes.

Ændringsforslag 28
Artikel 2, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) energitjenester, i det omfang de er 
underlagt andre fællesskabsinstrumenter

Begrundelse

For at undgå manglende retssikkerhed bør virksomhed, der er omfattet af gas- og 
elektricitetsdirektiverne, ikke falde ind under dette direktiv.



PE 350.237v02-00 18/33 AD\565442DA.doc

DA

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 2, litra c b (nyt)

cb) spil

Begrundelse

Spil hører ikke ind under EU's beføjelser og bør ikke være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 30
Artikel 2, stk. 2, litra c c (nyt)

cc) forsyningspligtydelser

Begrundelse

Forsyningspligtydelser og tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse bør være 
underlagt et rammedirektiv, som definerer de grundlæggende principper herfor og sikrer den 
offentlige finansiering heraf. Tjenesteydelser som f.eks. sundhedspleje, kultur, 
radiospredningsvirksomhed, sociale eller uddannelsesmæssige tjenesteydelser skal klart og 
tydeligt ikke være omfattet af det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 31
Artikel 2, stk. 2, litra c d (nyt)

cd) de aktiviteter, der er omfattet af 
traktatens artikel 45, og som selv 
lejlighedsvis vedrører udøvelsen af offentlig 
myndighed

Begrundelse

De aktiviteter, som henhører under traktatens artikel 45, ifølge hvilken virksomhed, som er 
forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, ikke er omfattet af bestemmelserne om fri 
etablering, og som i medfør af nærhedsprincippet er reguleret af medlemsstaterne, skal ikke 
være omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 32
Artikel 2, stk. 2, litra c e (nyt)

ce) tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse.
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Begrundelse

Forsyningspligtydelser og tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse bør være 
underlagt et rammedirektiv, som definerer de grundlæggende principper herfor og sikrer den 
offentlige finansiering heraf. Tjenesteydelser som f.eks. sundhedspleje, kultur, 
radiospredningsvirksomhed, sociale eller uddannelsesmæssige tjenesteydelser skal klart og 
tydeligt ikke være omfattet af det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 33
Artikel 2, stk. 3

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
skatte- og afgiftsområdet, bortset fra 
artikel 14 og 16, i det omfang de heri 
omhandlede restriktioner ikke henhører 
under et fællesskabsinstrument vedrørende 
skatte- og afgiftsmæssig harmonisering.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
skatte- og afgiftsområdet.

Begrundelse

Med den foreslåede udgave af artikel 2, stk. 3, tyder det på, at Kommissionen overvejer at 
opkræve skatter og afgifter som en byrde for tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Jeg er ikke 
enig i dette udgangspunkt og er derimod overbevist om, at skattekonkurrence udgør et 
væsentligt incitament til udviklingen af tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Konsekvensen af 
den foreslåede ordlyd ville være, at det kun er oprindelseslandet, der ville have ret til at 
opkræve skatter og afgifter. Af denne grund ville det være bedre generelt at udelukke skatter 
og afgifter.

Ændringsforslag 34
Artikel 3, afsnit 2

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

Dette direktiv berører ikke andre 
fællesskabsinstrumenter, der gælder for 
bestemte tjenesteydelser.

Begrundelse

Med den nuværende ordlyd finder direktivet anvendelse på størstedelen af 
gasvirksomhedskæden (forsyning, distribution, anlæg og drift af infrastrukturer såvel som 
andre tilknyttede tjenesteydelser).

Det er derfor af afgørende betydning, at direktivet tager højde for og stemmer overens med de 
allerede eksisterende og specifikke EU-regler, der gælder for energisektoren, og som under 
en langvarig proces er blevet udarbejdet på baggrund af denne sektors karakteristika, og 
sikrer en balance mellem alle interesser. 
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Det er yderst vigtigt at prioritere de særlige regler i de sektorrelaterede direktiver.

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Fællesskabsinstrumenter, der regulerer 
etableringsfriheden og friheden til 
udveksling af tjenesteydelser i det indre 
marked på specielle områder eller inden for 
specielle erhverv, går forud for dette 
direktiv.

Ændringsforslag 36
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Dette direktiv berører på ingen måde 
udøvelsen af grundlæggende rettigheder, 
der anerkendes i medlemsstaterne og i 
charteret om grundlæggende rettigheder. 

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke hæmme retsgarantien for grundlæggende rettigheder, herunder retten 
eller friheden til kollektive skridt.

Ændringsforslag 37
Artikel 4, nr. 10

10) "hospitalsbehandling": 
lægebehandling, der kun kan gives på et 
hospital, en klinik eller lignende, og som i 
princippet kræver, at den person, der 
modtager behandlingen, opholder sig dér; 
hvad det pågældende hospital eller 
lignende kaldes, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, hvordan man betegner 
den behandling, der er tale om

udgår

Begrundelse

Hospitalsbehandling skal kun behandles i forbindelse med godtgørelseskrav (artikel 23).
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Ændringsforslag 38
Artikel 5, stk. 3

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

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
dokumenter omfattet af artikel 46 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer og artikel 45, stk. 3, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter1 samt artikel 3, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om 
lettelse af adgangen til varig udøvelse af 
advokaterhvervet i en anden medlemsstat 
end den, hvor beskikkelsen er opnået2.
1 EFT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 
1874/2004 (EFT L 326 af 29.10.2004, s. 
17).
2 EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36. Ændret ved 
tiltrædelsesakten i 2003.

Begrundelse

Med denne præcisering tydeliggøres og beskrives undtagelserne mere eksakt.

Ændringsforslag 39
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne indfører i givet fald 
harmoniserede europæiske formularer, 
som vil være ligestillet med certifikater, 
attester eller anden form for 
dokumentation i forbindelse med 
etablering.

Begrundelse

Udviklingen af en harmoniseret europæisk formular vil bidrage til samarbejde mellem 
kontrolmyndighederne i oprindelseslandet og værtslandet. I betragtning af, at procedurerne 



PE 350.237v02-00 22/33 AD\565442DA.doc

DA

er meget forskellige i de enkelte medlemsstaters retssystemer, og at målet er ikke at 
harmonisere dem, vil det dog kun i begrænset omfang være muligt at udvikle en harmoniseret 
europæisk formular.

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 1, indledning

Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
senest den 31. december 2008 kan afvikle 
følgende procedurer og formaliteter via et 
kontaktpunkt benævnt "kvikskranke":

Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
senest den 31. december 2008 kan afvikle 
følgende procedurer og formaliteter via et 
kontaktpunkt, enten i deres oprindelsesland 
eller i den medlemsstat, hvor 
tjenesteydelsen tilvejebringes, alt efter hvad 
tjenesteyderen måtte vælge, benævnt 
"kvikskranke":

Ændringsforslag 41
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

Udpegning af kvikskranker, hhv. 
kontaktsteder i de respektive medlemsstater 
berører ikke den interne 
kompetenceopdeling i medlemsstaterne.

Begrundelse

Direktivet griber ikke ind i medlemsstaternes kompetencer.

Ændringsforslag 42
Artikel 7, stk. 1, litra a

a) krav, der gælder for tjenesteydere, som er 
etableret på deres område, især krav 
vedrørende procedurer og formaliteter, der 
skal opfyldes for at få adgang til at optage 
og udøve servicevirksomhed

a) krav, der gælder for tjenesteydere, som er 
etableret på deres område, især krav 
vedrørende sociale rettigheder, 
arbejdstagerrettigheder og 
fagforeningsrettigheder og spørgsmål 
vedrørende miljø- og forbrugerbeskyttelse 
samt krav vedrørende procedurer og 
formaliteter, der skal opfyldes for at få 
adgang til at optage og udøve 
servicevirksomhed

Begrundelse

De enkelte kontaktpunkter bør tilvejebringe disse oplysninger for at sikre, at tjenesteydere har 
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adgang til gældende kollektive aftaler, sociallovgivning, miljøregler og 
forbrugerbeskyttelsesordninger. 

Ændringsforslag 43
Artikel 8, stk. 2

2. Stk. 1 omfatter ikke kontrol af det sted, 
hvor tjenesteydelsen udføres, eller kontrol af 
det udstyr, der anvendes af tjenesteyderen, 
og heller ikke fysisk undersøgelse af 
tjenesteyderens formåen.

2. Stk. 1 omfatter ikke kontrol af det sted, 
hvor tjenesteydelsen udføres, eller kontrol af 
det udstyr, der anvendes af tjenesteyderen, 
og heller ikke fysisk undersøgelse af 
tjenesteyderens formåen, men 
medlemsstaterne skal sikre, at sådanne 
kontrol- og certificeringsprocedurer er 
enkle, regulære og ikke-diskriminerende.

Begrundelse

Kontrol- og certificeringsprocedurer bør ikke være en byrde for tjenesteyderen og bør ikke 
anvendes som et middel til diskriminering af tjenesteydere fra en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 44
Artikel 9, stk. 1, litra a

a) tilladelsesordningen diskriminerer ikke 
den pågældende tjenesteyder

a) tilladelsesordningen diskriminerer ikke 
den pågældende tjenesteyder i forhold til 
indenlandske tjenesteydere, og tilsvarende 
tilladelsesordninger fra tjenesteyderens 
oprindelsesland anerkendes

Begrundelse

Det bør gøres mere klart, at formålet er at skabe ensartede vilkår for indenlandske og 
udenlandske tjenesteydere.

Ændringsforslag 45
Artikel 10, stk. 5

5. Tilladelsen skal udstedes, så snart 
undersøgelsen af betingelserne for 
tilladelsen er gennemført, og det er fastslået, 
at disse betingelser er opfyldt.

5. Tilladelsen skal udstedes, så snart 
undersøgelsen af betingelserne for 
tilladelsen er gennemført, og det er fastslået, 
at disse betingelser er opfyldt. Tilladelsen 
kan tilbagekaldes, men kun af den 
myndighed, der udstedte den.
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Ændringsforslag 46
Artikel 16, stk. 1, afsnit 2

Første afsnit omhandler de nationale
bestemmelser om adgangen til at optage og 
udøve servicevirksomhed, herunder især 
bestemmelserne om tjenesteyderens adfærd, 
tjenesteydelsens kvalitet og indhold, 
reklame, kontrakter samt tjenesteyderens 
ansvar.

Bestemmelserne i dette direktiv gælder 
tilladelse til at optage og udøve 
servicevirksomhed. De tjenester, der 
udføres i bestemmelseslandet, er fortsat 
omfattet af dette lands regler og kontrol i 
spørgsmål vedrørende folkesundheden, 
beskyttelse og sikkerhed, i det omfang de er 
forholdsmæssige. 

Ændringsforslag 47
Artikel 16, stk. 3, indledning

3. Medlemsstaterne må ikke gøre optagelse 
og udøvelse af servicevirksomhed på deres 
område afhængig af diskriminerende krav, 
som direkte eller indirekte baseres på 
nationalitet eller hjemsted.

3. Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der 
henhører under det koordinerede område, 
indskrænke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 
medlemsstat, navnlig ved at stille følgende
krav:

Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der 
henhører under det koordinerede område, 
indskrænke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 
medlemsstat.

Følgende krav er derfor forbudt:

Ændringsforslag 48
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Anvendelse af direktivet om tjenesteydelser 
i to trin
1. Bortset fra bestemmelserne i denne 
afdeling gennemføres 
oprindelseslandsprincippet i to trin. 
2. For tjenesteydelser, der vedrører 
nyregistrerede og ikke-regulerede erhverv, 
gælder dette direktivs artikel 45.
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3. For så vidt angår tjenesteydelser, der i 
medlemsstaterne er omfattet af strengere 
regulering, f.eks. fordi der i øjeblikket for 
nationale tjenesteydere kræves flerårige 
uddannelser, særlige eksaminer eller 
certifikater for adgang til at optage og 
udøve den pågældende servicevirksomhed, 
kan Rådet senest den dato, hvor dette 
direktiv træder i kraft, vedtage at indføre to 
overgangsperioder på henholdsvis fem år 
(gruppe A) og ti år (gruppe B), inden for 
hvilke direktivet også skal finde anvendelse 
på disse tjenesteydelser.
4. Rådet opdeler de i stk. 3 anførte 
tjenesteydelser i to grupper, A og B. For 
tjenesteydelser i gruppe A (let regulerede 
erhverv) fastlægges en overgangsperiode på 
maksimalt fem år, og for tjenesteydelser i 
gruppe B overstiger den ikke ti år at regne 
fra den frist, der er fastsat i artikel 45.
Hvis Rådet ikke specificerer de grupper, 
der er nævnt i stk. 3. og 4, inden den dato, 
der er angivet i artikel 45, fastsættes der 
ingen overgangsperioder. 

Ændringsforslag 49
Artikel 17, nr. 2-4

2) distribution af elektricitet som omhandlet 
i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/54/EF

2) transmission og distribution af samt 
forsyning med elektricitet som omhandlet i 
artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/54/EF

3) distribution af gas som omhandlet i artikel 
2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/55/EF

3) transmission og distribution af og 
forsyning med samt oplagring af gas og 
LNG-tjenester som omhandlet i artikel 2, nr. 
5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/55/EF

4) vanddistribution 4) vandindvinding, vanddistribution, 
vandforsyning og vandbehandling

Begrundelse

Ændringerne gør det tydeligere, hvilke områder der er undtaget fra 
oprindelseslandsprincippet.
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I forslaget vedrører undtagelsen fra oprindelseslandsprincippet kun distributionen af gas. 
Der er ingen objektiv begrundelse for en sådan begrænset undtagelse. Direktiv 2003/55/EF, 
som finder anvendelse på al gasvirksomhed i EU, omfatter rent faktisk transmission, 
distribution, forsyning og oplagring af naturgas i medfør af direktivets artikel 1. Det er 
følgelig hensigtsmæssigt at udvide den oprindelige undtagelse til også at omfatte ovennævnte 
gasvirksomhed for at behandle dem på samme måde og for således at undgå, at der af 
uberettigede årsager findes to forskellige juridiske systemer.

Ændringsforslag 50
Artikel 17, nr. 6 a (nyt)

6a) de lovregulerede erhverv i forbindelse 
med udførelse af deres opgaver som led i 
deres udøvelse af offentlig myndighed eller 
tilhørende aktiviteter, som er en 
uadskillelig del af den offentlige 
myndighed 

Begrundelse

Det skal præciseres, at den generelle undtagelse fra oprindelseslandsprincippet vedrører de 
lovregulerede erhverv i forbindelse med deres udøvelse af offentlig myndighed og alle de 
aktiviteter, som ikke kan udskilles fra disse opgaver.

Ændringsforslag 51
Artikel 18, stk. 1, litra b

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

udgår

Begrundelse

Der er ingen grund til at undtage spilleaktiviteter.

Ændringsforslag 52
Artikel 23, stk. 2

2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 

2. Tilladelsen til hospitalsbehandling gives 
efter artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 og artikel 20 i forordning (EF) nr. 
883/2004. Til hospitalsbehandling hører 
alle medicinske behandlinger, der gives på 
et hospital i den medlemsstat, hvor 
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der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

patienten er forsikret. Hvordan den 
pågældende institution betegnes, er 
organiseret og finansieres er uden 
betydning for, om den pågældende 
behandling skal klassificeres som 
hospitalsbehandling.

Begrundelse

Hermed gøres det klart, at det i forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling er oprindelseslandets kriterier, der gælder.

Ændringsforslag 53
Artikel 24, stk. 1, afsnit 2

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

Udstationeringsmedlemsstaten må dog ikke 
kræve, at tjenesteyderen eller den af ham 
udstationerede arbejdstager skal opfylde 
forpligtelser, der er mere vidtrækkende end 
kravene i direktiv 96/71/EF.

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

Begrundelse

Direktiv 96/71/EF har vist sig at fungere tilfredsstillende i praksis og bør derfor fortsat finde 
anvendelse. For ikke at kæde henvisningen til de eksisterende bestemmelser sammen med nye 
krav om forelæggelse af dokumentation, er det mere relevant i denne artikels stk. 2 at angive, 
hvilke dokumenter der skal medføres, og på hvilke betingelser de skal forelægges.

Ændringsforslag 54
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Artikel 24, stk. 2, afsnit 1

2. I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten påse, at 
tjenesteyderen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for indtil to år efter 
udstationeringens ophør at kunne meddele 
sin egen medlemsstats og 
udstationeringsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

2. Tjenesteyderen medfører identitetsbevis 
og kopier af de godkendelser, der er 
nødvendige for at udføre den pågældende 
tjenesteydelse, udstedt af de kompetente 
myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten. 
Disse dokumenter skal altid medføres 
under udførelsen af tjenesteydelsen. 
Tjenesteyderen forelægger disse 
dokumenter for værtslandets kompetente 
myndighed, hvis den anmoder herom. 
Oprindelsesmedlemsstaten skal påse, at 
tjenesteyderen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for indtil to år efter 
udstationeringens ophør at kunne meddele 
sin egen medlemsstats og 
udstationeringsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

a) den udstationerede arbejdstagers identitet a) den udstationerede arbejdstagers identitet
b) den udstationerede arbejdstagers stilling 
og arbejdsopgaver

b) den udstationerede arbejdstagers stilling 
og arbejdsopgaver

c) tjenestemodtagerens kontaktoplysninger c) tjenestemodtagerens kontaktoplysninger

d) udstationeringssted d) udstationeringssted
e) start- og slutdato for udstationeringen e) den formodede start- og slutdato (hvis 

kendt) for udstationeringen
f) den udstationerede arbejdstagers 
ansættelses- og arbejdsforhold.

f) den udstationerede arbejdstagers 
ansættelses- og arbejdsforhold.

Begrundelse

Hvis værtslandets kompetente myndighed anmoder herom, skal tjenesteyderen kunne 
forelægge minimumsdokumentation, nemlig identitetsbevis og de relevante godkendelser, hvis 
der foreligger sådanne. Den øvrige dokumentation, der er nævnt, skal udveksles elektronisk 
(f.eks. via IDA eller en anden form for digital dataudveksling mellem administrationer) 
mellem de nationale forvaltninger, hvis der anmodes herom, og det skal derfor ikke være 
obligatorisk for tjenesteyderen at medføre disse dokumenter til enhver tid.

Der foreligger muligvis ingen oplysninger om slutdatoen, eller den er ikke nærmere bestemt 
på udstationeringens begyndelsestidspunkt.
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Ændringsforslag 55
Artikel 25, stk. 2

2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes 
mulighed for at kræve, at statsborgere fra 
tredjelande, der ikke er omfattet af den i 
artikel 21 i konventionen om gennemførelse 
af Schengen-aftalen fastsatte 
gensidighedsordning, skal være i besiddelse 
af et visum til kortvarigt ophold.

2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes 
mulighed for at kræve, at statsborgere fra 
tredjelande, der ikke er omfattet af den i 
artikel 21 i konventionen om gennemførelse 
af Schengen-aftalen fastsatte 
gensidighedsordning, skal være i besiddelse 
af et visum til kortvarigt ophold, men dette 
bør ikke uden rimelig grund nægtes 
arbejdstagere, der er ansat i virksomheder, 
der har hjemsted andre steder i EU.

Begrundelse

Det er forbundet med store udgifter og tidskrævende for en virksomhed, der ønsker at 
udstationere personer, der bor uden for EU, at få særskilte arbejds- og opholdstilladelser for 
hvert enkelt land, som de udstationerer en arbejdstager til. Det er derfor vigtigt, at 
tredjelandsstatsborgere ikke udsættes for urimelige restriktioner, når de udstationeres i eller 
fra et land, som ikke har undertegnet Schengen-aftalen.

Ændringsforslag 56
Artikel 26, stk. 1, litra e

e) for lovregulerede erhverv enhver faglig 
forening eller ethvert lignende organ, hvor 
tjenesteyderen er registeret og den faglige 
titel samt den medlemsstat, hvor den er 
givet.

e) for lovregulerede erhverv enhver faglig 
forening eller ethvert lignende organ, hvor 
tjenesteyderen er registeret, 
registreringsnummeret og den faglige titel 
samt den medlemsstat, hvor den er givet.

Ændringsforslag 57
Artikel 26, stk. 1, litra g a (nyt)

ga) såfremt en erhvervsansvarsforsikring 
eller en tilsvarende garanti er obligatorisk, 
de i artikel 27, stk. 1, nævnte oplysninger, 
navnlig vedrørende forsikringsselskabet, 
dækningen af erhverv og geografisk 
område og en bekræftelse af, at 
indbetalingerne til forsikringsselskabet har 
fundet sted.
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Ændringsforslag 58
Artikel 26, stk. 4 a (nyt)

4a. Med henblik på sikring af en effektiv 
kontrol og en effektiv forbrugerbeskyttelse 
skal medlemsstaterne, som allerede 
foreslået af Kommissionen, benytte e-
government-foranstaltninger.
Registrering af alle grænseoverskridende 
tjenesteydere skal ske ved hjælp af en 
standardformular, som udarbejdes af 
Kommissionen, og som er gyldig i hele 
Fællesskabet.

Begrundelse

Med henblik på bedre kontrol med tjenesteyderne må det administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne forbedres. Samtidig er det med henblik på afvikling af bureaukratiet 
nødvendigt, at formaliteterne gøres så enkle og moderne som muligt.

Ændringsforslag 59
Artikel 27, stk. 5

5. Ved gennemførelsen af stk. 1 kan
Kommissionen efter den i artikel 42, stk. 2, 
fastsatte procedure udarbejde en fortegnelse 
over tjenesteydelser med de i stk. 1 
omhandlede kendetegn, og fastsætte fælles 
kriterier, der gør det muligt at fastslå, 
hvorvidt den i stk. 1 omhandlede forsikring 
eller garanti er passende i betragtning af 
farens eller risikoens art og omfang.

5. Ved gennemførelsen af stk. 1 udarbejder
Kommissionen efter den i artikel 42, stk. 2, 
fastsatte procedure en fortegnelse over 
tjenesteydelser med de i stk. 1 omhandlede 
kendetegn, og fastsætte fælles kriterier, der 
gør det muligt at fastslå, hvorvidt den i stk. 1 
omhandlede forsikring eller garanti er 
passende i betragtning af farens eller 
risikoens art og omfang.

Ændringsforslag 60
Artikel 35, stk. 3, afsnit 2

Hvis de har kendskab til ulovlig adfærd fra
en tjenesteyders side eller til konkrete 
forhold, som kan udløse væsentlige tab i en 
medlemsstat, underretter de hurtigst muligt 
oprindelsesmedlemsstaten.

Hvis de har kendskab til ulovlig adfærd fra 
en tjenesteyders side eller til konkrete 
forhold, som kan udløse væsentlige tab i en 
medlemsstat, underretter de hurtigst muligt 
oprindelsesmedlemsstaten og 
udstationeringsmedlemsstaten.
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Begrundelse

Kontrollen må foretages af udstationeringsmedlemsstaten, da kun denne har et reelt 
incitament til at gennemføre den.

Ændringsforslag 61
Artikel 36, stk. 2, afsnit 1

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

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager også efter 
anmodning fra oprindelsesmedlemsstaten de 
efterprøvninger, inspektioner og 
undersøgelser, der er nødvendige for at sikre 
effektiviteten af kontrollen. De handler 
inden for rammerne af de beføjelser, 
tilsvarende myndigheder i 
oprindelsesmedlemsstaten er tillagt.

Begrundelse

Kontrollen må foretages af oprindelsesmedlemsstaten, da kun denne har et reelt incitament til 
at gennemføre den.

Ændringsforslag 62
Artikel 37, stk. 2

2. Den i stk. 1 omhandlede medlemsstat 
anmoder oprindelsesmedlemsstaten om at 
træffe foranstaltninger over for den 
pågældende tjenesteyder, idet den 
fremsender alle relevante oplysninger om 
den omstridte tjenesteydelse og 
omstændighederne i den konkrete sag.

2. Den i stk. 1 omhandlede medlemsstat 
anmoder oprindelsesmedlemsstaten om 
omgående udtalelse, idet den fremsender 
alle relevante oplysninger om den omstridte 
tjenesteydelse og omstændighederne i den 
konkrete sag.

Oprindelsesmedlemsstaten undersøger 
hurtigst muligt, om tjenesteyderen udøver 
sin virksomhed lovligt, og efterprøver de 
konkrete forhold, der ligger til grund for 
anmodningen. Den meddeler hurtigst muligt 
den medlemsstat, der har fremsat 
anmodningen, hvilke foranstaltninger der er
truffet eller påtænkt, og i givet fald, hvorfor 
der ingen foranstaltninger er truffet.

Oprindelsesmedlemsstaten undersøger 
hurtigst muligt, om tjenesteyderen udøver 
sin virksomhed lovligt, og efterprøver de 
konkrete forhold, der ligger til grund for 
anmodningen. Den meddeler hurtigst muligt 
den medlemsstat, der har fremsat 
anmodningen, hvilke foranstaltninger der i et 
sådant tilfælde ville blive truffet eller er
påtænkt i oprindelsesmedlemsstaten, eller i 
givet fald, hvorfor der ikke ville blive truffet
foranstaltninger.
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Begrundelse

Kontrollen må foretages af oprindelsesmedlemsstaten, da kun denne har et reelt incitament til 
at gennemføre den.
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