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BEKNOPTE MOTIVERING

De dienstensector in de Gemeenschap neemt momenteel bijna 70% van het BBP voor zijn 
rekening en verreweg de meeste arbeidsplaatsen. Het is tevens een sector met een geweldig 
groeipotentieel die ook voldoet aan de doelstellingen van de Lissabon-agenda. Het valt dan
ook te betreuren dat nu, ruim tien jaar na de beoogde voltooiing van de interne markt, de 
voltooiing van de interne markt voor diensten nog veraf is. Dienstverrichters ervaren vaak dat 
de toegang tot markten in andere lidstaten wordt geblokkeerd door ingewikkelde en vaak 
onbegrijpelijke formaliteiten, elkaar overlappende voorwaarden en onevenredig scherpe 
nationale beperkingen. Innovatieve ondernemingen - vooral kleine en middelgrote bedrijven -
worden belemmerd in hun expansiemogelijkheden. En de consumenten van hun kant worden 
geconfronteerd met hoge prijzen en een gebrek aan reële keuzes.

De totstandkoming van een interne markt voor diensten heeft te maken met vergroting van de 
flexibiliteit in de economie, bevordering van het concurrentievermogen, en het creëren van 
welvaart en banen.

Hoewel voor een aantal sectoren van de dienstverlenende bedrijfstak (telecommunicatie, 
audiovisuele en financiële diensten) al eigen richtlijnen bestaan, zijn de resterende sectoren 
tegelijkertijd zo uiteenlopend maar ook zo dynamisch van aard dat ze niet duidelijk kunnen 
worden afgebakend. De keuze voor een kaderrichtlijn als rechtsinstrument is dan ook correct. 
De heterogeniteit en de daaruit voortvloeiende omvangrijke werkingssfeer van de 
voorgestelde kaderrichtlijn schept dan ook een aantal definiëringsproblemen, vaagheid wat 
betreft de werkingssfeer, onbedoelde neveneffecten voor kleine sectoren en een 
onvermijdelijke behoefte aan bijzondere bepalingen en uitzonderingen op regels. Voor een 
werkbare wetgeving en het goed functioneren van de voorgestelde richtlijn, is het van belang 
dat definitie en afbakening zo helder mogelijk zijn.

Het voorstel borduurt voort op het "oorsprongslandbeginsel", waarbij een product (in dit geval 
een dienst) dat wettelijk in de ene lidstaat wordt geleverd, in een andere lidstaat niet 
geconfronteerd mag worden met beperkingen in de zin dat dit zou leiden tot een 
ongerechtvaardigde handelsbeperking. Dit beginsel is van vitaal belang voor het functioneren 
van de interne markt en moet in de richtlijn dan ook duidelijk worden gedefinieerd, wat nu 
niet het geval is. Dit beginsel mag, ondanks de brede werkingssfeer van het voorstel niet 
worden aangetast door afwijkingen. Het spreekt vanzelf dat dit efficiënte administratieve 
samenwerking tussen de autoriteiten in de lidstaten vereist zodat een doeltreffende controle en 
bescherming van de consument gegarandeerd zijn. Voorts moet voorkomen worden dat 
dienstverleners een te zware last moeten dragen. De Gemeenschap heeft al veel gedaan om de 
administratieve grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken en de bureaucratie 
terug te dringen (bijvoorbeeld door het bevorderen van e-overheidsdiensten) en het voorstel 
bevat aanvullende initiatieven om de administratie eenvoudiger en doeltreffender te maken. 
Al deze initiatieven worden door uw rapporteur voor advies toegejuicht. Toch kan er nog 
meer worden gedaan door de invoering van geharmoniseerde Europese formulieren voor 
getuigschriften en certificaten en via een Europese databank met informatie over gevestigde 
dienstverrichters waardoor de overheid, via e-overheidsdiensten, een betere controle kan 
uitoefenen.
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Door de richtlijn kan geen enkele lidstaat gedwongen worden om nog meer overheidsdiensten 
te liberaliseren of te privatiseren.

Hoewel dit het geval is, zijn misverstanden ontstaan over de gevolgen van liberalisatie op 
werknemersrechten en op kwetsbare sectoren als diensten die verband houden met de 
gezondheid. Het kan daarom zinvol zijn uit te leggen wat het voorstel niet beoogt.

Uw rapporteur voor advies stelt een clausule voor waarin wordt gespecificeerd "dat de 
richtlijn geen aantasting betekent van maatregelen die op communautair of nationaal niveau 
zijn genomen om de culturele en linguïstische diversiteit te bevorderen en het pluralisme te 
verdedigen".

In de eerste plaats betekent het voorstel geen beperking van de rechten van werknemers noch 
een aanmoediging tot "sociale dumping". Bij  terbeschikkingstelling van werknemers in een 
andere lidstaat moeten de arbeidsvoorwaarden van die lidstaat, zoals minimum lonen, 
werktijden en verlofregelingen worden geëerbiedigd.

In de tweede plaats verhindert het voorstel de ontvangende lidstaat niet om relevante nationale 
normen te definiëren en te doen naleven. Die lidstaat kan steekproeven nemen en de 
benodigde informatie opvragen bij de onderneming die daar werknemers ter beschikking heeft 
gesteld of bij de desbetreffende autoriteiten in het oorsprongsland. De alomvattende aanpak 
van het Europees Hof van Justitie ten aanzien van duidelijk omlijnde uitzonderingen wordt 
door uw rapporteur voor advies toegejuicht. Dit is een absolute voorwaarde voor de 
voltooiing van de interne markt.

Tenslotte kan worden aangenomen dat het "oorsprongslandbeginsel" van toepassing zal zijn 
bij de toelatingsprocedure van een dienst in de gastlanden maar dat de controle op de wijze 
waarop de dienst wordt verricht, onder de wet van de gastlanden valt.

Teneinde deze benadering toepasbaar te maken op alle lidstaten en alle sectoren, kan gekozen 
worden voor de methode om het "oorsprongslandbeginsel" geleidelijk in te voeren op 
bepaalde gevoelige punten, en daarbij duidelijke termijnen vast te stellen om te garanderen 
dat voor de mechanismen van administratieve samenwerking een stevig fundament wordt 
gelegd.  



AD\565442NL.doc 5/34 PE 350.237v02-00

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Een concurrerende dienstenmarkt is 
van vitaal belang voor economische groei 
en werkgelegenheid in de EU. Thans vormt 
een groot aantal barrières in de interne 
markt voor vele dienstverrichtende 
bedrijven, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, een belemmering om over 
de nationale grenzen heen te groeien en ten 
volle profijt te trekken van de interne 
markt. Dit is niet alleen een gevaar voor de 
wereldwijde concurrentiekracht van 
dienstverrichters uit de Unie, maar ook 
voor de industriële sector, die steeds sterker 
afhankelijk is van diensten van hoge 
kwaliteit.
Bovendien zou een niet-discriminatoire 
markt met verplichtingen voor de lidstaten 
om beperkingen op het gebruik van 
grensoverschrijdende diensten op te heffen, 
gepaard gaande met een grotere 
doorzichtigheid en informatie-eisen aan 
dienstverrichters, de Europese consument 
een betere dienstverlening brengen tegen 
lagere prijzen, met behoud van zijn rechten 
als gebruiker van diensten.

Amendement 2
Overweging 7

(7) De belangrijke rol van beroepsorden en 
-verenigingen bij de reglementering van 

(7) De belangrijke rol van beroepsorden en 
-verenigingen bij de reglementering van 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 350.237v02-00 6/34 AD\565442NL.doc

NL

dienstenactiviteiten en de opstelling van 
beroepsregels dient te worden erkend.

dienstenactiviteiten en de opstelling van 
beroepsregels dient te worden erkend, maar 
mag geen belemmering betekenen voor een 
toegenomen concurrentie door meerdere 
economische actoren.

Motivering

Het is belangrijk te onderstrepen dat de richtlijn in de grond van de zaak op meer 
concurrentie gericht is, hoewel speciale omstandigheden worden erkend.

Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De richtlijn heeft geen betrekking op 
de financiering van diensten van algemeen 
economisch belang, en is evenmin van 
toepassing op de steunregelingen van de 
lidstaten, in het bijzonder in de 
gezondheidszorg en de sociale zekerheid en 
de audiovisuele en de culturele sector, die 
vallen onder Titel VI, Hoofdstuk 1 EG-
Verdrag inzake de mededingingsregels.

Amendement 4
Overweging 7 ter (nieuw)

(7 ter) In een Europa dat streeft naar een 
goede concurrentiepositie is het 
noodzakelijk faciliteiten te creëren en 
obstakels uit de weg te ruimen voor 
permanente scholing in de particuliere 
sector.

Motivering

Om de Lissabon-doelstellingen te verwezenlijken moet permanente beroepsscholing worden 
bevorderd.

Amendement 5
Overweging 7 quater (nieuw)

(7 quater) Wat betreft diensten van 
algemeen belang heeft de richtlijn slechts 
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betrekking op diensten van algemeen 
economisch belang, dat wil zeggen diensten 
van economische aard. Voorts zijn enkele 
diensten van algemeen economisch belang, 
zoals op het terrein van het vervoer, 
uitgesloten van de werkingssfeer van de 
richtlijn. De richtlijn laat de vrijheid van de 
lidstaten om, in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, vast te stellen wat zij 
beschouwen als diensten van algemeen 
economisch belang, vast te stellen hoe deze 
diensten worden georganiseerd en 
gefinancierd en de bijzondere 
verplichtingen vast te leggen waaraan deze 
diensten zijn onderworpen, onverlet. Deze 
richtlijn houdt zich niet bezig met de 
follow-up van het Witboek van de 
Commissie over diensten van algemeen 
belang.

Motivering

Deze richtlijn heeft geen betrekking op openbare diensten.

Amendement 6
Overweging 12

(12) Aangezien met betrekking tot 
vervoersdiensten al een reeks specifieke 
communautaire besluiten is vastgesteld, 
moeten deze diensten van de werkingssfeer 
van deze richtlijn worden uitgesloten, voor 
zover zij zijn geregeld bij andere 
communautaire besluiten op grond van 
artikel 71 of artikel 80, lid 2, van het 
Verdrag. Deze richtlijn is wel van 
toepassing op diensten die niet bij specifieke 
besluiten betreffende het vervoer zijn 
geregeld, zoals geldvervoer of lijkenvervoer.

(12) Aangezien met betrekking tot 
vervoersdiensten al een reeks specifieke 
communautaire besluiten is vastgesteld, 
moeten deze diensten van de werkingssfeer 
van deze richtlijn worden uitgesloten. Deze 
richtlijn is wel van toepassing op 
geldvervoer en lijkenvervoer, aangezien er 
op dit terrein in de interne markt 
belemmeringen blijken te bestaan. 

Motivering

Het moet duidelijk zijn welke soorten van vervoer zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de 
richtlijn. De opmerking "voorzover ze zijn geregeld bij andere communautaire besluiten" is 
absoluut onvoldoende. Aangezien de Commissie de vervoerssector niet als geheel wil 
opnemen, is het logischer die sector als geheel uit te sluiten. Anders gelden voor deze sector 
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onnodig ingewikkelde regels waarbij voor vervoer onder 3.5 ton de onderhavige richtlijn van 
toepassing is en voor vervoer boven 3,5 ton een aantal communautaire regelingen van 
toepassing zijn, wat kan leiden tot oneerlijke concurrentie.

Amendement 7
Overweging 13

(13) Het acquis voor dienstenactiviteiten is 
al aanzienlijk, met name wat betreft 
gereglementeerde beroepen, postdiensten, 
televisie- en radio-omroep, diensten van de 
informatiemaatschappij en diensten die 
verband houden met pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en 
rondreispakketten. Bovendien hebben ook 
andere besluiten die niet specifiek op 
diensten zijn gericht, zoals de besluiten die 
verband houden met de 
consumentenbescherming, betrekking op 
dienstenactiviteiten. Deze richtlijn dient ter 
aanvulling van dit acquis. Wanneer een 
dienstenactiviteit al door een of meer 
communautaire besluiten wordt bestreken, 
zijn zowel deze richtlijn als die besluiten van 
toepassing en komen de eisen van deze 
richtlijn boven op de eisen in die andere 
besluiten. Er dient te worden voorzien in de 
nodige afwijkingen en andere bepalingen om 
ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
verenigbaar is met die communautaire 
besluiten en dat er onderlinge samenhang is.

(13) Het acquis voor dienstenactiviteiten is 
al aanzienlijk, met name wat betreft 
gereglementeerde beroepen, postdiensten, 
televisie- en radio-omroep, diensten van de 
informatiemaatschappij en diensten die 
verband houden met pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en 
rondreispakketten. Bovendien hebben ook 
andere besluiten die niet specifiek op 
diensten zijn gericht, zoals de besluiten die 
verband houden met de 
consumentenbescherming, betrekking op 
dienstenactiviteiten. Deze richtlijn dient ter 
aanvulling van dit acquis. Wanneer een 
dienstenactiviteit al door een of meer 
communautaire besluiten wordt bestreken, 
zijn zowel deze richtlijn als die besluiten van 
toepassing en komen de eisen van deze 
richtlijn boven op de eisen in die andere 
besluiten. Er dient te worden voorzien in de 
nodige afwijkingen en andere bepalingen om 
ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
verenigbaar is met die communautaire 
besluiten en dat er onderlinge samenhang is.

Deze richtlijn laat alle bestaande 
communautaire instrumenten of de 
mogelijkheid die de Gemeenschap heeft om 
deze instrumenten te herzien en hun 
werkingssfeer of het niveau van 
communautaire harmonisatie te wijzigen, 
onverlet.

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de dienstenrichtlijn niet van invloed is op de 
bestaande richtlijnen of verordeningen noch op de toekomstige wijzigingen.

Amendement 8
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Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) De richtlijn is evenmin van 
toepassing op beroepen en activiteiten die 
permanent of periodiek verband houden 
met de uitoefening van openbaar gezag in 
een lidstaat en daardoor onder de 
uitzondering vallen van artikel 45 EG-
Verdrag.

Amendement 9
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) Volgens de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is de doorslaggevende 
factor voor het bepalen of de 
marktdeelnemer de vrijheid van 
dienstverrichting en de vrijheid van 
vestiging kan opeisen, dat de 
marktdeelnemer in de lidstaat waar hij de 
betrokken dienst aanbiedt, is gevestigd. Als 
hij is gevestigd in de lidstaat waar hij een 
dienst verricht, kan hij een beroep doen op 
de vrijheid van vestiging. Is hij echter niet 
gevestigd in de lidstaat waar de dienst 
wordt afgenomen, dan is hij een 
grensoverschrijdende dienstverrichter die 
een beroep kan doen op de vrijheid van 
dienstverrichting.

Amendement 10
Overweging 27 bis (nieuw)

(27 bis) Volgens de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie vormen volksgezondheid, 
consumentenbescherming, diergezondheid 
en stedelijke milieudoeleinden dwingende 
redenen van openbaar belang, die een 
rechtvaardiging kunnen zijn voor de 
toepassing van vergunningenstelsels en 
andere beperkingen die van toepassing zijn 
op de volksgezondheid en de sociale 
dienstverlening. Dergelijke 
vergunningenstelsels en beperkingen 
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mogen echter geen onderscheid maken wat 
betreft het oorsprongsland van de 
aanvrager, of zodanig worden 
geformuleerd dat zij grensoverschrijdende 
dienstverrichting, die voldoet aan de 
voorwaarden van de lidstaten, belemmeren. 
Voorts moeten de criteria van 
noodzakelijkheid en evenredigheid altijd 
worden geëerbiedigd.  

Amendement 11
Overweging 28

(28) Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door een schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor de toekenning van 
analoge radiofrequenties of voor de 
exploitatie van hydro-elektrische 
infrastructuur, moet een procedure worden 
vastgesteld om uit verscheidene gegadigden 
te selecteren, teneinde via de werking van de 
vrije markt de kwaliteit en prijs van het 
dienstenaanbod voor de gebruikers te 
verbeteren. Deze procedure moet transparant 
en onpartijdig zijn en de aldus verleende 
vergunning mag niet al te lang geldig zijn, 
automatisch worden verlengd of de vorige 
dienstverrichter enig voordeel toekennen. In 
het bijzonder moet de geldigheidsduur van 
de vergunning zodanig worden vastgesteld 
dat de vrije mededinging niet meer wordt 
gehinderd of beperkt dan nodig is met het 
oog op de afschrijving van de investeringen 
en een billijke vergoeding van het 
geïnvesteerde kapitaal. Wanneer het aantal 
vergunningen beperkt is om andere redenen 
dan de schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
zijn in elk geval de andere bepalingen inzake 
het vergunningstelsel van deze richtlijn van 
toepassing.

(28) Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door een schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor de exploitatie van 
hydro-elektrische infrastructuur, moet een 
procedure worden vastgesteld om uit 
verscheidene gegadigden te selecteren, 
teneinde via de werking van de vrije markt 
de kwaliteit en prijs van het dienstenaanbod 
voor de gebruikers te verbeteren. Deze 
procedure moet transparant en onpartijdig 
zijn en de aldus verleende vergunning mag 
niet al te lang geldig zijn, automatisch 
worden verlengd of de vorige 
dienstverrichter enig voordeel toekennen. In 
het bijzonder moet de geldigheidsduur van 
de vergunning zodanig worden vastgesteld 
dat de vrije mededinging niet meer wordt 
gehinderd of beperkt dan nodig is met het 
oog op de afschrijving van de investeringen 
en een billijke vergoeding van het 
geïnvesteerde kapitaal. Wanneer het aantal 
vergunningen beperkt is om andere redenen 
dan de schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
zijn in elk geval de andere bepalingen inzake 
het vergunningstelsel van deze richtlijn van 
toepassing.
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Motivering

Binnen het communautaire kader voor elektronische communicatiediensten en -netwerken en 
aanverwante faciliteiten en diensten zijn al regels opgenomen voor de toekenning van 
radiofrequenties. Het telecompakket is uitgesloten van de werkingssfeer van de 
dienstenrichtlijn. Dit dient ook te gelden voor de toekenning van radiofrequenties.

Amendement 12
Overweging 29

(29) De dwingende redenen van algemeen 
belang, waarnaar in een aantal 
harmonisatiebepalingen van deze richtlijn 
wordt verwezen, zijn die welke in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
betreffende de artikelen 43 en 49 van het 
Verdrag worden erkend, met name de 
bescherming van consumenten, van 
afnemers van diensten, van werknemers of 
van het stedelijk milieu.

(29) De dwingende redenen van algemeen 
belang, waarnaar in een aantal 
harmonisatiebepalingen van deze richtlijn 
wordt verwezen, zijn die welke in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie worden 
erkend, en, meer in het bijzonder,  
betrekking hebben op overheidsbeleid, 
openbare veiligheid en volksgezondheid, 
sociaal en cultureel beleid, de bescherming 
van consumenten, van afnemers van 
diensten, werknemers, het milieu met 
inbegrip van het stedelijk milieu, 
diergezondheid, intellectueel eigendom en 
de instandhouding van het nationaal 
historisch en artistiek erfgoed.

Motivering

De jurisprudentie van het Hof van Justitie dient in haar geheel te worden overgenomen, met 
inbegrip van sociaal en cultureel beleid. 

Amendement 13
Overweging 33 bis (nieuw)

(33 bis) De uitslag van het wederzijds 
evaluatieproces zal verchillen naar gelang 
de aard van de desbetreffende activiteiten 
en het openbaar belang dat in het geding is. 
Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie kunnen voorwaarden die onder 
deze wederzijdse evaluatie vallen, volkomen 
gerechtvaardigd zijn wanneer ze de 
volksgezondheid of sociaal beleid beogen.
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Amendement 14
Overweging 34

(34) Tot de te beoordelen beperkingen 
behoren onder meer de nationale regels die 
de toegang tot activiteiten als kansspelen 
voorbehouden aan bepaalde 
dienstverrichters om redenen die geen 
verband houden met de 
beroepskwalificaties. Daarnaast moeten 
eisen als de "must-carry"-verplichtingen 
voor kabelexploitanten worden onderzocht; 
deze hebben namelijk gevolgen voor de vrije 
keuze van de exploitant, voor de toegang tot 
uitzendingen en voor het aanbod voor de 
eindafnemer, aangezien de dienstverrichter 
die als tussenpersoon optreedt verplicht is 
toegang te verlenen tot bepaalde diensten 
van bepaalde dienstverrichters.

(34) Eisen als de "must-carry"-
verplichtingen moeten voor 
kabelexploitanten worden onderzocht; deze 
hebben namelijk gevolgen voor de vrije 
keuze van de exploitant, voor de toegang tot 
uitzendingen en voor het aanbod voor de 
eindafnemer, aangezien de dienstverrichter 
die als tussenpersoon optreedt verplicht is 
toegang te verlenen tot bepaalde diensten 
van bepaalde dienstverrichters.

Motivering

"Must carry"-verplichtingen vallen al onder Richtlijn 2002/22/EG (Universele diensten). 
Aangezien "must carry"-verplichtingen dienen om de culturele diversiteit en het pluralisme in 
de media te bewaren, mag de dienstenrichtlijn daarop niet van invloed zijn.

Amendement 15
Overweging 35

(35) De bepalingen van deze richtlijn 
betreffende de vrijheid van vestiging dienen 
van toepassing te zijn voor zover de 
betrokken activiteiten voor concurrentie 
opengesteld zijn, Zij verplichten de lidstaten 
dus niet bestaande monopolies, met name bij 
loterijen, op te heffen of bepaalde sectoren 
te privatiseren.

(35) De bepalingen van deze richtlijn 
betreffende de vrijheid van vestiging dienen 
van toepassing te zijn voor zover de 
betrokken activiteiten voor concurrentie 
opengesteld zijn, Zij verplichten de lidstaten 
dus niet diensten van algemeen economisch 
belang en openbare inrichtingen die 
dergelijke diensten aanbieden, te 
privatiseren of  bestaande monopolies voor 
andere activiteiten, met name bij loterijen 
en bepaalde distributiediensten, op te 
heffen.

Motivering

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsdiensten.
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Amendement 16
Overweging 38 bis (nieuw)

(38 bis) Dat de bevoegde instanties van de 
lidstaat van oorsprong  voor de controle 
verantwoordelijk zijn betekent niet dat de 
instanties van de lidstaat van oorsprong 
verplicht zijn de verificaties en controles 
zelf in het land van bestemming uit te 
voeren. Deze verificaties en controles 
worden door de instanties van het land van 
bestemming uitgevoerd door middel van de 
wederzijdse ambtelijke ondersteuning en de 
krachtens deze richtlijn in te voeren 
aanspreekpartners, en de elektronische 
samenwerking tussen de nationale 
autoriteiten.

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 17
Overweging 41 bis (nieuw)

(41 bis) De uitsluiting van het 
oorsprongslandbeginsel voor kwesties die 
geregeld worden in Richtlijn 96/71/EG 
omvat het recht van de lidstaten waar de 
dienst wordt verricht om het bestaan vast te 
stellen van een dienstverband en het 
verschil tussen zelfstandigen en 
werknemers, met inbegrip van 
"schijnzelfstandigen". In dat verband is 
volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie het essentiële kenmerk van een 
dienstverband in de betekenis van artikel 39 
van het Verdrag het feit dat voor een 
bepaalde periode een persoon diensten 
verricht voor en onder leiding van een 
andere persoon, in ruil waarvoor hij een 
beloning ontvangt; een activiteit die wordt 
uitgevoerd buiten een relatie van 
ondergeschiktheid moet worden 
aangemerkt als een activiteit van een 
zelfstandige in het kader van de artikelen 
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43 en 49 van het Verdrag.

Motivering

Deze overweging schept helderheid over de werkingssfeer van de afwijking bedoeld in artikel 
17, lid 5 over de terbeschikkingstelling van werknemers.

Amendement 18
Overweging 47 bis (nieuw)

(47 bis) Het oorsprongslandbeginsel dient 
op het terrein van de gezondheidszorg 
slechts beperkte toepassing te vinden, niet 
in de laatste plaats omdat voor de meeste 
diensten in de gezondheidszorg een 
vestiging nodig is in de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, en het 
oorsprongslandbeginsel op dergelijke 
diensten niet van toepassing is. Voorts 
gelden bij grensoverschrijdende 
dienstverlening in de gezondheidszorg 
belangrijke algemene uitzonderingen op 
het oorsprongslandbeginsel, bijvoorbeeld 
ten aanzien van beroepskwalificaties of van 
hygiënische normen. Voorts moeten 
wegens de betekenis van de bescherming 
van de openbare veiligheid de lidstaten de 
mogelijkheid behouden om van geval tot 
geval in te grijpen.

Amendement 19
Overweging 57 bis (nieuw)

(57 bis) Aangezien de voorwaarden die van 
toepassing zijn op tijdelijke werknemers 
worden geregeld in artikel 3, lid 9 van 
Richtlijn 96/71/EG, zijn ze vrijgesteld van 
de toepassing van het 
oorsprongslandbeginsel in deze richtlijn. 
Voorts zijn de voorwaarden voor de 
uitbesteding van werknemers alsmede de 
voorwaarden voor de levering van 
werknemers door uitzendbureaus daarvan 
vrijgesteld, hetgeen betekent dat 
beperkingen of verboden die door de 
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ontvangende lidstaat zijn vastgelegd, van 
toepassing kunnen zijn, onder andere, ten 
aanzien van het gebruikmaken van 
uitbestede werknemers, de maximale duur 
van een tijdelijk dienstverband, enz.

Motivering

Deze overweging schept helderheid over de werkingssfeer van de bepalingen inzake het ter 
beschikking stellen van werknemers.

Amendement 20
Overweging 59 bis (nieuw)

(59 bis) Het verbod een verklaring te 
verlangen voor de autoriteiten van de 
lidstaat waar de dienst wordt verricht, 
verhindert lidstaten alleen stelselmatig 
voorafgaande verklaringen te eisen in ieder 
geval van terbeschikkingstelling van een 
werknemer en verhindert de lidstaten niet 
van dienstverrichters te verlangen 
verklaringen af te geven of formulieren in 
te vullen in verband met specifieke 
arbeidsverplichtingen, zoals formulieren 
over bijdragen aan vakantiegeld, mits 
dergelijke verklaringen kunnen worden 
opgesteld na de aanvang van de 
dienstverrichting.

Amendement 21
Overweging 59 ter (nieuw)

(59 ter) Deze richtlijn verhindert lidstaten 
om van dienstverrichters die werknemers 
op hun grondgebied ter beschikking stellen 
te verlangen stelselmatig alle 
werkdocumenten die onder normale 
omstandigheden worden bewaard in de 
vestigingsplaats van de onderneming, naar 
hun grondgebied te brengen en daar te
bewaren; deze richtlijn is echter niet van 
toepassing op documenten die in de 
normale gang van zaken van het werk 
worden opgesteld en bewaard op de 
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werkplek, zoals tijdkaarten. Evenmin 
verhindert deze richtlijn de autoriteiten in 
de ontvangende lidstaten de 
dienstverrichter te vragen om documenten 
te overleggen ter verificatie of controle en 
in geval van niet-nakoming de inwilliging 
van deze eis af te dwingen.   

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat artikel 24, lid 2 de ontvangende lidstaten niet verbiedt de 
dienstverlener of zijn werknemers te verplichten zo snel mogelijk documenten te overleggen 
waarin informatie voorkomt die genoemd wordt in artikel 24, lid 2 , letter (a) tot (f) indien 
hierom door de bevoegde autoriteit in het gastland wordt verzocht.

Amendement 22
Overweging 60 bis (nieuw)

(60 bis) De eisen inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
gelden ook voor het ter beschikking stellen 
van onderdanen uit derde landen.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de eisen inzake het terbeschikkingstellen van werknemers ook 
gelden voor het terbeschikkingstellen van onderdanen uit derde landen.

Amendement 23
Overweging 66 bis (nieuw)

(66 bis) Een voorwaarde voor doeltreffende 
samenwerking tussen de lidstaten is een 
goed functionerend elektronisch 
informatiesysteem, zoals IDA, om de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun 
respectieve aanspreekpartner in de andere 
lidstaten snel te vinden en doelmatig 
daarmee te communiceren, alsmede 
documenten en bewijsstukken snel en op 
betrouwbare wijze te kunnen uitwisselen. 
De lidstaten en de Commissie stimuleren 
maatregelen, met name overeenkomsten en 
verordeningen op Europees niveau, voor 
het totstandbrengen van een juridisch 
kader voor de erkenning en 
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tenuitvoerlegging van bestuursrechtelijke 
aangelegenheden.

Motivering

Voor een goede werking van de richtlijn is noodzakelijk, dat eventuele sancties van de 
toezichthoudende instantie voor beroep en arbeidsmarkt direct ten uitvoer kunnen worden 
gelegd, ook wanneer de overtreder zich niet op het grondgebied van de sanctieopleggende 
instantie bevindt.

Amendement 24
Overweging 71 bis (nieuw)

(71 bis) De Gemeenschap kan, met name, 
wettelijke maatregelen nemen waardoor 
lidstaten worden gedwongen op efficiënte 
wijze samen te werken bij de 
administratieve aspecten van 
grensoverschrijdende gegevensuitwisseling 
en controle. De Gemeenschap kan 
maatregelen nemen om de overlapping van 
controles of toezicht en de duplicering van 
documentatie te voorkomen.  

Amendement 25
Artikel 1

Deze richtlijn stelt de algemene bepalingen 
ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten vast.

Deze richtlijn stelt de algemene bepalingen 
ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten vast.

Deze richtlijn heeft geen betrekking op de 
liberalisering van diensten van algemeen 
economisch belang en evenmin op de 
privatisering van publiekrechtelijke 
instellingen die zulke diensten verrichten. 
Ook laat de richtlijn de gemeenschappelijke 
regels inzake mededinging en 
steunregelingen onverlet.
Deze richtlijn heeft geen betrekking op de 
afschaffing van monopolies, die diensten 
verrichten noch op door de lidstaten 
verleende steun, die valt onder de 
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mededingingsregels die zijn vastgelegd in 
het Verdrag.
Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
maatregelen die op communautair of 
nationaal niveau zijn genomen ter 
bescherming of bevordering van culturele 
of linguïstische diversiteit of pluralisme van 
de media.

Amendement 26
Artikel 2, lid 2, letter a)

a) financiële diensten, zoals omschreven in 
artikel 2, onder b), van 
Richtlijn 2002/65/EG;

a) bankdiensten, kredietverlening, 
verzekeringen, bedrijfs- en particuliere 
pensioenen, investeringen en 
betalingsdiensten;

Motivering

Financiële diensten vallen niet onder de werkingssfeer van de richtlijn. Het is echter van 
belang precies duidelijk te maken wat bedoeld wordt met "financiële diensten".

Amendement 27
Artikel 2, lid 2, letter c)

c) vervoersdiensten, voor zover deze zijn 
geregeld bij andere communautaire 
besluiten op grond van artikel 71 of artikel 
80, lid 2, van het Verdrag.

c) vervoersdiensten, behalve lijkenvervoer 
en geldtransporten, met dien verstande dat 
de nationale normen inzake veiligheid en 
hygiëne gewaarborgd blijven.

Amendement 28
Artikel 2, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) energiediensten voorzover zij vallen 
onder andere communautaire 
instrumenten; 

Motivering

Teneinde rechtsonzekerheid te voorkomen, dienen activiteiten die vallen onder de gas- en 
electriciteitsrichtlijnen niet onder de onderhavige richtlijn te vallen. 
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Amendement 29
Artikel 2, lid 2, letter c ter) (nieuw)

c ter) activiteiten die betrekking hebben op 
gokken; 

Motivering

Gokken valt niet onder de bevoegdheden van de EU en moet derhalve niet onder deze richtlijn 
vallen.

Amendement 30
Artikel 2, lid 2, letter c quater) (nieuw)

c quater) diensten van algemeen belang; 

Motivering

Diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang moeten het 
onderwerp zijn van een kaderrichtlijn waarin een definitie is opgenomen van hun 
grondbeginselen en die hun publieke financiering waarborgt. Diensten als gezondheidszorg, 
cultuur, radio- en televisieuitzendingen, sociale dienstverlening of onderwijs moeten duidelijk 
worden uitgesloten van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 31
Artikel 2, lid 2, letter c quinquies) (nieuw)

c quinquies) activiteiten die vallen onder 
artikel 45 van het Verdrag en die, al was 
het maar sporadisch, verbonden zijn met de
uitoefening van openbaar gezag;

Motivering

De werkingssfeer van deze richtlijn mag geen activiteiten omvatten die vallen onder artikel 45 
van het Verdrag, waarin wordt bepaald dat de vrijheid van vestiging niet van toepassing is op 
activiteiten die verbonden zijn met de uitoefening van openbaar gezag, aangezien deze 
activiteiten worden geregeld door de lidstaten, in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel.  

Amendement 32
Artikel 2, lid 2, letter c sexies) (nieuw)

c sexies) diensten van algemeen 
economisch belang;
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Motivering

Diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang moeten worden 
geregeld in een kaderrichtlijn waarin een definitie is opgenomen van hun grondbeginselen en 
die hun publieke financiering waarborgt. Diensten als gezondheidszorg, cultuur, radio- en 
televisieuitzendingen, sociale dienstverlening of onderwijs moeten duidelijk worden 
uitgesloten van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 33
Artikel 2, lid 3

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
belastinggebied, met uitzondering van de 
artikelen 14 en 16, voor zover de aldaar 
bedoelde beperkingen niet in een 
communautair besluit ter harmonisatie van 
belastingen zijn geregeld.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
belastinggebied.

Motivering

De voorgestelde versie van Artikel 2, lid 3 suggereert dat de Commissie overweegt belasting 
te heffen als hindernis voor een vrij verkeer van diensten. Ik ben het niet eens met dit 
uitgangspunt en ben er daarentegen van overtuigd dat belastingconcurrentie een belangrijke 
impuls vormt voor de ontwikkeling van het vrij verkeer van diensten. Het gevolg van de 
voorgestelde formulering zou zijn dat alleen het land van oorsprong het recht zou hebben 
belasting te heffen. Derhalve is het beter belastingheffing in het algemeen uit te sluiten.

Amendement 34
Artikel 3, alinea 2

De toepassing van deze richtlijn sluit de 
toepassing van de bepalingen van andere 
communautaire besluiten inzake de 
diensten waarop zij betrekking hebben, niet 
uit.

Deze richtlijn laat andere, op specifieke 
diensten van toepassing zijnde 
communautaire besluiten, onverlet.

Motivering

In de bestaande versie heeft deze richtlijn betrekking op het grootste deel van de 
gasleveringsketen (bevoorrading, distributie, bouw en exploitatie van infrastructuur en 
andere aanverwante diensten).

Het is dan ook van vitaal belang dat de richtlijn rekening houdt en compatibel is met de reeds 
bestaande, specifieke EU-regelingen die van toepassing zijn op de energiesector en die 
zorgvuldig zijn opgesteld op grond van de karakteristieken van de sector en zorgen voor een 
evenwicht tussen de bestaande belangen.

Het is essentieel dat prioriteit wordt gegeven aan de specifieke regelingen in de sectoriële 
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richtlijnen.

Amendement 35
Artikel 3, alinea 2 bis (nieuw)

Communautaire besluiten waarin voor 
specifieke gebieden of beroepen de vrijheid 
van vestiging of van dienstverrichting 
nader wordt gereguleerd,  hebben voorrang 
boven deze richtlijn.

Amendement 36
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Deze richtlijn mag niet worden beschouwd 
als een aantasting op enigerlei wijze van de 
grondrechten zoals die erkend zijn door de 
lidstaten en het Handvest van de 
grondrechten.

Motivering

Deze richtlijn mag niet de rechtswaarborg van de grondrechten, zoals het recht of de vrijheid
om collectieve actie te voeren, verbieden.

Amendement 37
Artikel 4, punt 10

10. "intramurale zorg": medische zorg die 
slechts binnen een medische structuur kan 
worden verleend en die in principe de 
opname vereist van degene die deze zorg 
ontvangt; voor aanmerking als intramurale 
zorg zijn de benaming, de organisatie en de 
wijze van financiering van de betrokken 
medische structuur niet van belang;

Schrappen

Motivering

De intramurale zorg mag alleen in samenhang met de aanspraken op vergoeding worden 
behandeld (artikel 23).



PE 350.237v02-00 22/34 AD\565442NL.doc

NL

Amendement 38
Artikel 5, lid 3

3. Lid 2 is niet van toepassing op de 
documenten bedoeld in artikel 46 van 
Richtlijn ../../EG van het Europees 
Parlement en de Raad en artikel 45, lid 3, 
van Richtlijn ../../EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

3. Lid 2 is niet van toepassing op de 
documenten bedoeld in artikel 46 van 
Richtlijn ../../EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de erkenning 
van beroepskwalificaties, in artikel 45, lid 3, 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004  
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten1 en in artikel 3, lid 2 
van richtlijn 90/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
ter vergemakkelijking van de permanente 
uitoefening van het beroep van advocaat in 
een andere lidstaat dan die waar de 
beroepskwalificatie is verworven2.
_________
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Gewijzigd voor 
verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie 
(PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17).
2 PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36. Gewijzigd door 
Toetredingsakte 2003.

Motivering

Door deze precisering worden de uitzonderingsgevallen nauwkeuriger bepaald en 
omschreven.

Amendement 39
Artikel 5, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten en de Commissie zullen 
waar mogelijk geharmoniseerde Europese 
formulieren invoeren, die gelden als 
gelijkwaardig aan certificaten, 
getuigschriften of ieder ander document, 
dat betrekking heeft op vestiging.

Motivering

De ontwikkeling van geharmoniseerde Europese formulieren is van vitaal belang voor de 
samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het oorsprongsland en het gastland. 
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Gezien echter het feit dat de procedures in de rechtsstelsels van de lidstaten nogal 
uiteenlopen en er geen plannen bestaan ze te harmoniseren, is de ontwikkeling van 
geharmoniseerde Europese formulieren alleen in een aantal beperkte gevallen haalbaar.

Amendement 40
Artikel 6, alinea 1, inleidende formule

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
dienstverrichter uiterlijk op 31 december 
2008 de volgende procedures en 
formaliteiten bij een centraal contactpunt, 
"één loket" genoemd, kan afwikkelen:

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
dienstverrichter, hetzij in het 
oorsprongsland, hetzij in de lidstaat waar 
de dienst wordt verricht, uiterlijk op 31 
december 2008 de volgende procedures en 
formaliteiten bij een centraal contactpunt, 
"één loket" genoemd, kan afwikkelen:

Amendement 41
Artikel 6, alinea 1 bis (nieuw)

De aanwijzing van centrale 
aanspreekpunten resp. loketten in de 
respectieve lidstaten laat de interne 
bevoegdheidsverdeling van de lidstaten 
onverlet.

Motivering

De richtlijn is niet van invloed op de bevoegdheden van de lidstaten.

Amendement 42
Artikel 7, lid 1, letter a)

a) de eisen die voor de op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters gelden, met 
name de eisen inzake de procedures en 
formaliteiten om toegang te krijgen tot 
dienstenactiviteiten en deze uit te oefenen;

a) de eisen die voor de op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters gelden, met 
name die betreffende de sociale en arbeids-
en vakbondsrechten, alsmede milieu- en 
consumentenaangelegenheden, en de eisen 
inzake de procedures en formaliteiten om 
toegang te krijgen tot dienstenactiviteiten en 
deze uit te oefenen;

Motivering

De "loketten" moeten deze voorlichting aanbieden om ervoor te zorgen dat dienstverrichters 
toegang hebben tot van toepassing zijnde collectieve overeenkomsten, de sociale wetgeving, 
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milieuregels en consumentenbeschermingssystemen.

Amendement 43
Artikel 8, lid 2

2. Lid 1 betreft niet de inspectie van de 
plaats waar de dienst wordt verricht of van 
de door de dienstverrichter gebruikte 
uitrusting of de fysieke controle van de 
capaciteiten van de dienstverrichter.

2. Lid 1 betreft niet de inspectie van de 
plaats waar de dienst wordt verricht of van 
de door de dienstverrichter gebruikte 
uitrusting of de fysieke controle van de 
capaciteiten van de dienstverrichter, maar de 
lidstaten zullen erop toezien dat inspectie-
en certificeringsprocedures eenvoudig, 
efficiënt en niet-discriminatoir zijn.

Motivering

Inspectie- en certificeringsprocedures dienen voor de dienstverrichter geen grote rompslomp 
met zich mee te brengen of te worden gebruikt als middel om dienstverrichters uit andere 
lidstaten te discrimineren.

Amendement 44
Artikel 9, lid 1, letter a)

a) het vergunningstelsel heeft voor de 
betrokken dienstverrichter geen 
discriminerende werking;

a) het vergunningstelsel heeft voor de 
betrokken dienstverrichter geen 
discriminerende werking in vergelijking met 
binnenlandse dienstverrichters en 
overeenkomstige vergunningenstelsels uit 
het oorsprongsland van de dienstverrichter 
worden geaccepteerd; 

Motivering

Er moet sterker de nadruk op worden gelegd dat ernaar gestreefd wordt gelijke 
concurrentievoorwaarden te scheppen voor binnenlandse en buitenlandse dienstverrichters.

Amendement 45
Artikel 10, lid 5

5. De vergunning moet worden verleend 
zodra het onderzoek van de 
vergunningsvoorwaarden is uitgevoerd en is 
vastgesteld dat aan die voorwaarden is 
voldaan.

5. De vergunning moet worden verleend 
zodra het onderzoek van de 
vergunningsvoorwaarden is uitgevoerd en is 
vastgesteld dat aan die voorwaarden is 
voldaan en kan slechts worden ingetrokken 
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door de autoriteit die de vergunning heeft 
verleend.

Amendement 46
Artikel 16, lid 1, alinea 2

Onder de in de eerste alinea bedoelde 
bepalingen worden verstaan de nationale 
bepalingen betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van een dienstenactiviteit, met 
name die inzake het gedrag van de 
dienstverrichter, de kwaliteit of inhoud van 
de dienst, reclame, de contracten en de 
aansprakelijkheid van de dienstverrichter.

De bepalingen van deze richtlijn gelden 
voor de toelating en toegang tot het 
uitoefenen van een dienstenactiviteit. Voor 
de in het land van bestemming verrichte 
diensten blijven de voorschriften en het 
toezicht van het land van bestemming 
gelden voor zaken van volksgezondheid, 
veiligheid en beveiliging, voorzover de 
evenredigheid niet uit het oog wordt 
verloren. 

Amendement 47
Artikel 16, lid 3, inleidende formule

3. De lidstaten mogen de toegang tot en 
uitoefening van een dienstenactiviteit op 
hun grondgebied niet afhankelijk stellen 
van discriminerende vereisten die al dan 
niet rechtstreeks op de nationaliteit of de 
plaats van vestiging zijn terug te voeren.

3. De lidstaten mogen het vrije verkeer van 
diensten die worden verricht door een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter 
niet beperken om redenen die binnen het 
gecoördineerde gebied vallen, en onthouden 
zich daarbij met name van het stellen van 
de volgende eisen:

De lidstaten mogen het vrije verkeer van 
diensten die worden verricht door een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter 
niet beperken om redenen die binnen het 
gecoördineerde gebied vallen.

Ontoelaatbaar zijn in dit verband de 
volgende eisen:

Amendement 48
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Toepassing van dienstenrichtlijn in twee 
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fasen
1.Onverminderd het bepaalde in deze 
sectie, dient het oorsprongslandbeginsel in 
twee fasen te worden ingevoerd.
2. Voor diensten die tot de pas aangemelde 
en niet-gereguleerde beroepen behoren, is 
artikel 45 van de richtlijn van toepassing.
3. Voor diensten die in de lidstaten aan 
sterkere regulering zijn onderworpen, 
bijvoorbeeld omdat ook voor nationale 
aanbieders een meerjarige opleiding of 
bijzondere examens of certificaten nodig 
zijn voor toelating en uitoefening, kan de 
Raad, uiterlijk op de dag van 
inwerkingtreding van deze richtlijn twee 
overgangstermijnen van vijf (categorie A) 
en tien jaar (categorie B) invoeren, in de 
loop waarvan de richtlijn ook voor die 
diensten moet gaan gelden.
4. De lidstaten zijn verplicht de in lid 3 
genoemde categorie onder te verdelen in 
twee subcategorieën A en B. Voor de 
diensten van categorie A (weinig 
gereguleerde beroepen) moet een maximale 
overgangstermijn van niet langer dan vijf 
jaar worden ingevoerd en voor diensten van 
categorie B van niet langer dan 10 jaar, te 
rekenen vanaf de in artikel 45 vastgestelde 
termijn. 
Indien de Raad de in de leden 3 en 4 
benoemde categorieën niet heeft 
gespecificeerd vòòr de in artikel 45 
genoemde datum, zal er geen sprake zijn 
van overgangstermijnen.  

Amendement 49
Artikel 17, punten 2 t/m 4

2) de distributie van elektriciteit als bedoeld 
in artikel 2, punt 5, van 
Richtlijn 2003/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad;

2) de transmissie, de distributie en de 
levering van elektriciteit als bedoeld in 
artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2003/54/EG 
van het Europees Parlement en de Raad;

3) de distributie van aardgas als bedoeld in 
artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2003/55/EG 

3) aardgastransmissie, -distributie, 
-levering, -opslag en LNG-installaties als 
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van het Europees Parlement en de Raad; bedoeld in artikel 2, punt 5, van 
Richtlijn 2003/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad;

4) de distributie van water; 4) de winning, distributie, levering en 
behandeling van water;

Motivering

Deze wijzigingen dienen als verduidelijking welke gebieden van het oorsprongslandbeginsel 
zijn uitgezonderd.

In het voorstel is er alleen voor de distributie van aardgas een uitzondering gemaakt bij het 
oorsprongslandbeginsel. Er bestaat geen objectieve rechtvaardiging voor een dergelijke
beperkte uitzondering: Richtlijn 2003/55/EG die betrekking heeft op alle aardgasactiviteiten 
in de EU vermeldt in artikel 1: transmissie, distributie, bevoorrading, opslag van aardgas. 
Daarom is het zinvol de oorspronkelijke uitzondering uit te breiden tot bovengenoemde 
gasactiviteiten om ze op voet van gelijkheid te behandelen en te voorkomen dat er  zonder 
reden twee uiteenlopende juridische statuten bestaan.

Amendement 50
Artikel 17, punt 6 bis) (nieuw)

6 bis) gereglementeerde beroepen, voor 
zover het de uitoefening van openbaar 
gezag betreft dan wel de verrichting van 
nevenactiviteiten die intrinsiek zijn aan 
deze openbare gezagsuitoefening.

Motivering

Duidelijk moet worden aangegeven dat een algemene uitzondering op het 
oorsprongslandbeginsel moet worden gemaakt voor gereglementeerde beroepen, voor zover 
het de uitoefening van openbaar gezag betreft dan wel de verrichting van handelingen die 
intrinsiek zijn aan deze openbare gezagsuitoefening.

Amendement 51
Artikel 18, lid 1, letter b)

b) gokactiviteiten die erin bestaan dat een 
geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, 
met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen;

Schrappen



PE 350.237v02-00 28/34 AD\565442NL.doc

NL

Motivering

Er is geen aanleiding om een uitzondering voor gokactiviteiten te maken.

Amendement 52
Artikel 23, lid 2

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
toestemming voor de vergoeding van in een 
andere lidstaat verstrekte intramurale zorg 
door hun socialezekerheidsstelsel niet 
wordt geweigerd wanneer deze zorg is 
opgenomen in de prestaties waarin door de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
wordt voorzien en de patiënt deze zorg niet 
binnen een vanuit medisch oogpunt 
aanvaardbare termijn, gelet op zijn huidige 
gezondheidstoestand en het waarschijnlijke 
ziekteverloop, kan worden verstrekt.

2. De toestemming voor het ondergaan van 
intramurale zorg wordt verleend 
overeenkomstig artikel 22 van verordening  
(EEG) nr. 1408/71 en artikel 20 van 
verordening (EG) nr. 883/2004. Onder het 
begrip intramurale zorg vallen alle 
medische behandelingen die in de lidstaat 
waar de patiënt is verzekerd, intramuraal 
worden verstrekt. De benaming, de 
organisatie en de wijze van financiering 
van de betrokken inrichting zijn voor de 
kwalificatie als intramurale zorg niet 
relevant.

Motivering

Hiermee wordt verzekerd dat bij de vergoeding van intramurale behandelingskosten de 
criteria gelden van het land van oorsprong.

Amendement 53
Artikel 24, lid 1, alinea 2

De lidstaat van terbeschikkingstelling mag 
de dienstverrichter of de door deze ter 
beschikking gestelde werknemer ten 
aanzien van in artikel 17, punt 5, bedoelde 
aspecten evenwel niet de volgende
verplichtingen opleggen:

De lidstaat van terbeschikkingstelling mag 
de dienstverrichter of de door deze ter 
beschikking gestelde werknemer evenwel 
geen verplichtingen opleggen die verder 
gaan dan de eisen in Richtlijn 96/71/EG.

a) de verplichting een vergunning aan te 
vragen of zich in te schrijven bij zijn 
bevoegde instanties, noch enige 
gelijkwaardige verplichting;
b) de verplichting een verklaring af te 
leggen, met uitzondering van verklaringen 
betreffende een van de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde activiteiten, 
die tot en met 31 december 2008 zijn 
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toegestaan;
c) de verplichting op zijn grondgebied een 
vertegenwoordiger te hebben;
d) de verplichting op zijn grondgebied of 
volgens de op zijn grondgebied geldende 
voorwaarden sociale documenten te 
bewaren.

Motivering

Richtlijn 96/71/EG is in de praktijk werkbaar gebleken en moet dan ook van toepassing 
blijven. Voorts is het, om de verwijzing naar bestaande bepalingen niet te verwarren met 
nieuwe verplichtingen voor het bewaren en overleggen van documentatie, zinvoller de te 
bewaren documenten te specificeren alsmede de voorwaarden waaronder zij moeten worden 
overlegd, volgens lid 2 van dit artikel.

Amendement 54
Artikel 24, lid 2, alinea 1

2. In het in lid 1 bedoelde geval ziet de 
lidstaat van oorsprong erop toe dat de 
dienstverrichter alle nodige maatregelen 
neemt om zijn bevoegde instanties en die 
van de lidstaat van terbeschikkingstelling tot 
twee jaar na het eind van de 
terbeschikkingstelling de volgende gegevens 
te verstrekken:

2. De dienstverrichter draagt een 
identiteitsbewijs bij zich en afschriften van 
de vergunningen die vereist zijn voor het 
verrichten van de desbetreffende diensten 
en die zijn afgegeven door de bevoegde 
autoriteiten in het oorsprongsland. Deze 
documenten moet hij tijdens het verrichten 
van de dienst bij zich dragen. De verrichter 
van de dienst overlegt deze documenten op 
verzoek aan de bevoegde autoriteiten van 
het gasland. De lidstaat van oorsprong ziet
erop toe dat de dienstverrichter alle nodige 
maatregelen neemt om zijn bevoegde 
instanties en die van de lidstaat van 
terbeschikkingstelling tot twee jaar na het 
eind van de terbeschikkingstelling de 
volgende gegevens te verstrekken:

a) gegevens waaruit de identiteit van de ter 
beschikking gestelde werknemer blijkt;

a) gegevens waaruit de identiteit van de ter 
beschikking gestelde werknemer blijkt;

b) de functie en taken van de ter beschikking 
gestelde werknemer;

b) de functie en taken van de ter beschikking 
gestelde werknemer;

c) de contactgegevens van de afnemer; c) de contactgegevens van de afnemer;

d) de plaats van terbeschikkingstelling; d) de plaats van terbeschikkingstelling;
e) de begin- en einddatum van de e) de veronderstelde begindatum en (indien 
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terbeschikkingstelling; bekend) de einddatum van de 
terbeschikkingstelling;

f) de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die op de ter beschikking 
gestelde werknemer van toepassing zijn;

f) de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden die op de ter beschikking 
gestelde werknemer van toepassing zijn;

Motivering

Indien de bevoegde autoriteit van het gastland daarom vraagt moet de verrichter van de 
dienst in staat zijn een minimum aan documenten te overleggen, namelijk een identiteitsbewijs 
en, eventueel, de desbetreffende vergunningen. De andere genoemde documentatie moet op 
verzoek per elektronische weg worden uitgewisseld (bijvoorbeeld via IDA of andere e-
overheidsdiensten) tussen de nationale overheidsdiensten en daarom hoeft de verrichter van 
dienst niet verplicht te worden deze voortdurend bij zich te dragen. Aan het begin van de 
terbeschikkingstelling is de einddatum wellicht nog onbekend.

Amendement 55
Artikel 25, lid 2

2. Lid 1 laat de mogelijkheid van de 
lidstaten onverlet om onderdanen van derde 
landen op wie de regeling inzake 
wederzijdse gelijkwaardigheid van artikel 21 
van de Overeenkomst ter uitvoering van het 
akkoord van Schengen niet van toepassing 
is, te verplichten in het bezit te zijn van een 
visum voor kortstondig verblijf.

2. Lid 1 laat de mogelijkheid van de 
lidstaten onverlet om onderdanen van derde 
landen op wie de regeling inzake 
wederzijdse gelijkwaardigheid van artikel 21 
van de Overeenkomst ter uitvoering van het 
akkoord van Schengen niet van toepassing 
is, te verplichten in het bezit te zijn van een 
visum voor kortstondig verblijf. Dit mag 
echter werknemers van elders in de Unie 
gevestigde bedrijven niet op oneigenlijke 
gronden worden onthouden.

Motivering

Voor een onderneming die werknemers van buiten de EU naar de Unie uitzendt is het een 
kostbare en tijdrovende zaak afzonderlijke werk- en verblijfsvergunningen aan te vragen voor 
elk land waar zij werknemers ter beschikking stelt. Het is van belang dat onderdanen van 
derde landen niet te maken krijgen met onredelijke beperkingen wanneer zij ter beschikking 
worden gesteld naar of vanuit een land dat het akkoord van Schengen niet heeft ondertekend. 

Amendement 56
Artikel 26, lid 1, letter e)

e) voor gereglementeerde beroepen: elke 
beroepsorde of vergelijkbare organisatie 
waarbij de dienstverrichter is ingeschreven, 

e) voor gereglementeerde beroepen: elke 
beroepsorde of vergelijkbare organisatie 
waarbij de dienstverrichter is ingeschreven, 
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alsmede de beroepstitel en de lidstaat waarin 
die is verleend;

het registratienummer alsmede de 
beroepstitel en de lidstaat waarin die is 
verleend;

Amendement 57
Artikel 26, lid 1, letter g bis) (nieuw)

g bis) ingeval van een verplichte 
verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid 
of een soortgelijke waarborg, de in artikel 
27, lid 1, vermelde gegevens, met name de 
gegevens betreffende de verzekeraar of 
borgsteller, de geografische en 
beroepsdekking, en het bewijs dat er geen 
achterstand is in de premiebetaling.

Amendement 58
Artikel 26, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Ter waarborging van een doelmatig 
toezicht en een doelmatige 
consumentenbescherming worden hiertoe 
door de lidstaten ook maatregelen voor 
elektronisch beheer (e-government) 
toegepast, zoals de Commissie reeds heeft 
voorgesteld.
Registratie van alle grensoverschrijdende 
dienstverrichters geschiedt door middel van 
een door de Commissie ontworpen uniform 
formulier dat in de gehele Gemeenschap 
geldig is.

Motivering

Voor een betere controle van de dienstverrichters moet de administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten worden verbeterd. Tevens is voor vermindering van de bureaucratie nodig, 
de formaliteiten zo eenvoudig en modern mogelijk te laten verlopen.

Amendement 59
Artikel 27, lid 5

5. In het kader van de uitvoering van lid 1 
kan de Commissie volgens de in artikel 42, 

5. In het kader van de uitvoering van lid 1 
stelt de Commissie volgens de in artikel 42, 
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lid 2, bedoelde procedure een lijst van 
diensten met de in lid 1 bedoelde kenmerken 
opstellen, alsmede gemeenschappelijke 
criteria vaststellen aan de hand waarvan kan 
worden bepaald of de in dat lid bedoelde 
beroepsverzekering of –waarborg met het 
oog op de aard en omvang van het risico 
geschikt is.

lid 2, bedoelde procedure, een lijst van 
diensten met de in lid 1 bedoelde kenmerken 
op, en stelt zij voorts gemeenschappelijke 
criteria vast aan de hand waarvan kan
worden bepaald of de in dat lid bedoelde 
beroepsverzekering of –waarborg met het 
oog op de aard en omvang van het risico 
geschikt is.

Amendement 60
Artikel 35, lid 3, alinea 2

Wanneer zij kennis hebben gekregen van 
illegale gedragingen van een 
dienstverrichter, of van precieze feiten, die 
in een lidstaat tot ernstige schade kunnen 
leiden, stellen zij de lidstaat van oorsprong 
onverwijld daarvan in kennis.

Wanneer zij kennis hebben gekregen van 
illegale gedragingen van een 
dienstverrichter, of van precieze feiten, die 
in een lidstaat tot ernstige schade kunnen 
leiden, stellen zij de lidstaat van oorsprong 
alsmede de staat van terbeschikkingstelling 
onverwijld daarvan in kennis.

Motivering

De controle moet bij de staat van terbeschikkingstelling berusten, omdat alleen deze er 
werkelijk belang bij heeft die ook uit te oefenen.

Amendement 61
Artikel 36, lid 2, alinea 1

2. Op verzoek van de lidstaat van oorsprong
voeren de in lid 1 bedoelde bevoegde 
instanties de verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse uit die nodig zijn om 
de doeltreffendheid van de controle van de 
lidstaat van oorsprong te waarborgen. Zij 
handelen binnen de hun in hun lidstaat
verleende bevoegdheid.

2. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties 
voeren, op verzoek van de lidstaat van 
oorsprong, de verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse uit die nodig zijn om 
de doeltreffendheid van de controle te 
waarborgen. Zij handelen binnen de 
bevoegdheid die aan de met hen 
vergelijkbare instanties in de lidstaat van 
oorsprong is toegekend.

Motivering

De controle moet bij de staat van terbeschikkingstelling berusten, omdat alleen deze er 
werkelijk belang bij heeft die ook uit te oefenen.
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Amendement 62
Artikel 37, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde lidstaat vraagt de 
lidstaat van oorsprong maatregelen tegen de 
betrokken dienstverrichter te nemen en 
verstrekt hem alle relevante informatie over 
de betrokken dienst en de omstandigheden 
terzake.

2. De in lid 1 bedoelde lidstaat vraagt de 
lidstaat van oorsprong om een directe 
standpuntbepaling en verstrekt hem alle 
relevante informatie over de betrokken 
dienst en de omstandigheden terzake.

De lidstaat van oorsprong gaat onverwijld na 
of de dienstverrichter zijn activiteiten legaal 
uitoefent en of de aan het verzoek ten gronde 
liggende feiten juist zijn. Hij deelt de 
verzoekende lidstaat onverwijld de genomen 
of beoogde maatregelen mede, dan wel, in 
voorkomend geval, de redenen waarom hij
geen maatregelen neemt.

De lidstaat van oorsprong gaat onverwijld na 
of de dienstverrichter zijn activiteiten legaal 
uitoefent en of de aan het verzoek ten gronde 
liggende feiten juist zijn. Hij deelt de 
verzoekende lidstaat onverwijld mee, welke 
maatregelen in een dergelijk geval in de 
lidstaat van oorsprong zouden worden 
genomen of overwogen, dan wel, in 
voorkomend geval, de redenen waarom geen 
maatregelen zouden worden genomen.

Motivering

De controle moet bij de staat van terbeschikkingstelling berusten, omdat alleen deze er 
werkelijk belang bij heeft deze ook uit te oefenen.
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