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KORTFATTAD MOTIVERING

Idag motsvarar gemenskapens tjänstesektor nästan 70 procent av BNP och en stor majoritet av 
alla arbetstillfällen. Samtidigt är det en sektor med en enorm tillväxtpotential när det gäller de 
mål som ingår i Lissabonstrategin. Därför är det beklagligt att vi nu, ett helt decennium efter 
det att den inre marknaden skulle ha varit helt och hållet genomförd, har långt kvar innan den 
gemensamma marknaden för tjänster blir verklighet. Tjänsteleverantörernas tillgång till 
marknaderna i andra medlemsstater hindras ofta genom invecklade och ofta obegripliga 
bestämmelser, dubbla krav och oproportionerliga nationella restriktioner. 
Expansionsmöjligheterna för innovativa företag - i synnerhet små och medelstora företag -
begränsas. Dessutom drabbas konsumenterna genom höga priser och brist på verkliga 
valmöjligheter.

Skapandet av en inre marknad för tjänster handlar om att göra ekonomin flexiblare, främja 
konkurrenskraften och skapa välstånd och arbetstillfällen.

Vissa delar av tjänstesektorn (telekommunikationer, audiovisuella tjänster, finansiella tjänster 
etc.) omfattas redan av särskilda direktiv, medan de övriga delarna är så olika och så 
dynamiska att de inte kan regleras separat. Därför är det rätt att man väljer att reglera dem 
genom ett ramdirektiv. Det föreslagna ramdirektivet är heterogent och har därmed ett mycket 
brett  tillämpningsområde, vilket i sin tur skapar vissa problem rörande definitioner, 
otydlighet i fråga om tillämpningsområdet, oönskade sidoeffekter för mindre sektorer samt ett 
oundvikligt behov av särskilda bestämmelser och undantag från bestämmelserna. För att 
åstadkomma en bra lagstiftning och ett välfungerande direktiv är det viktigt att dessa 
definitioner och begränsningar blir så tydliga som möjligt.

Förslaget bygger på ”principen om ursprungsland”, vilket innebär att en produkt (eller i det 
här fallet: en tjänst) som lagligen tillhandahålls i en medlemsstat inte skall omfattas av en 
annan medlemsstats restriktioner, om dessa restriktioner skulle leda till ett obefogat 
handelshinder. Denna princip är avgörande för en välfungerande inre marknad och bör därför 
fastställas klart och tydligt i direktivet, vilket för närvarande inte är fallet. Trots förslagets 
breda tillämpningsområde bör principen om ursprungsland inte försämras genom 
inskränkningar. Självklart kräver detta ett effektivt administrativt samarbete mellan 
medlemsstaternas myndigheter så att man kan garantera en effektiv kontroll och ett effektivt 
konsumentskydd. Samtidigt måste man undvika att belasta tjänsteleverantörerna alltför 
mycket. Gemenskapen har redan vidtagit många åtgärder för att underlätta det administrativa 
samarbetet över gränserna och minska byråkratin (till exempel genom att stödja e-
förvaltningstjänster), och förslaget innehåller ytterligare initiativ som skall förenkla och 
effektivisera förvaltningen. Alla dessa initiativ välkomnas av föredraganden. Däremot skulle 
mer kunna göras genom att införa enhetliga europeiska blanketter för intyg och certifikat, 
samt EU-omfattande databaser för information om etablerade tjänsteleverantörer, vilket skulle 
göra det möjligt för myndigheterna att, genom e-förvaltningstjänster, uppnå en bättre kontroll.

Detta direktiv tvingar inte någon medlemsstat att avreglera eller privatisera ytterligare 
offentliga tjänster.

Ändå har det uppstått missförstånd i fråga om hur en avreglering påverkar arbetstagarnas 
rättigheter och känsliga sektorer såsom hälsovårdstjänster. Därför vore det lämpligt att 
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tydliggöra vad den föreslagna åtgärden inte är och vad den inte leder till.

Föredraganden föreslår en bestämmelse som fastslår att direktivet inte avser åtgärder som 
vidtas på gemenskapsnivå eller nationell nivå för att främja kulturell och språklig mångfald 
och för att bevara pluralismen.

För det första innebär inte det föreslagna direktivet någon försämring av arbetstagarnas
rättigheter och underlättar inte heller ”social dumpning”. Utstationering av arbetstagare i en 
annan medlemsstat måste ske i överensstämmelse med den medlemsstatens arbetsvillkor, 
bland annat beträffande minimilön, arbetstider, semesterbestämmelser etc.

För det andra förhindrar inte det föreslagna direktivet att den mottagande medlemsstaten 
definierar och tillämpar relevanta nationella krav. Medlemsstaten kan fortfarande utföra 
stickprovskontroller och begära relevanta uppgifter från det företag som utstationerat 
arbetstagare där eller från de behöriga myndigheterna i ursprungslandet. När allt kommer 
omkring stöder föredraganden den allomfattande strategin med tydligt definierade undantag 
som fastslagits av EG-domstolen. Detta är en förutsättning för att den gemensamma 
marknaden skall bli verklighet.

Slutligen förutsätter vi att ”principen om ursprungsland” kommer att gälla för de 
tillståndsförfaranden som skall tillämpas för en tjänst som tillhandahålls i mottagarlandet, 
men att kontrollen av en tjänsts utförande fortfarande skall regleras av mottagarlandets lagar.

För att denna strategi skall kunna gälla samtliga medlemsstater och samtliga sektorer skulle 
man kunna tänka sig ett stegvist införande av principen om ursprungsland på vissa känsliga 
områden med tydligt fastställda tidsfrister som gör det möjligt att etablera fasta strukturer för 
det administrativa samarbetet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1a (nytt)

(1a) En konkurrenskraftig marknad för 
tjänster är av central betydelse för den 
ekonomiska tillväxten och sysselsättningen 
i EU. För närvarande utgör ett stort antal 
barriärer på den inre marknaden ett hinder 
för många tjänsteföretag, särskilt små och 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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medelstora företag, när det gäller att 
expandera över nationsgränserna och fullt 
ut kunna dra nytta av den inre marknaden. 
Detta utgör en risk inte bara för den 
globala konkurrenskraften hos 
tjänsteleverantörer från unionen, utan 
även för industrisektorn, som blir alltmer 
beroende av tjänster av hög kvalitet.
Dessutom skulle en marknad utan 
diskriminering, med en skyldighet för 
medlemsstaterna att avskaffa 
begränsningar av gränsöverskridande 
tjänster samt större insyn hos och 
informationskrav på tjänsteleverantörer, 
medföra att konsumenterna i Europa 
erbjöds bättre tjänster till lägre pris, 
samtidigt som de skulle behålla sina 
rättigheter som tjänstemottagare. 

Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) Den viktiga roll som yrkesförbund och 
yrkessammanslutningar spelar i samband 
med regleringen av tjänsteverksamheter och 
utarbetandet av regler för yrkesetik och 
uppförande i yrkessammanhang bör 
erkännas.

(7) Den viktiga roll som yrkesförbund och 
yrkessammanslutningar spelar i samband 
med regleringen av tjänsteverksamheter och 
utarbetandet av regler för yrkesetik och 
uppförande i yrkessammanhang bör 
erkännas, men får inte innebära något 
hinder för ökad konkurrens från fler 
aktörer.

Ändringsförslag3
Skäl 7a (nytt)

(7a) Direktivet bör inte gälla för 
finansiering av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och inte vara 
tillämpligt på de stödbestämmelser i 
medlemsstaterna, särskilt på områdena för 
hälsovård och socialpolitik och inom den 
audiovisuella och kulturella sektorn, som 
omfattas av konkurrensreglerna i kapitel 1 
i avdelning VI i fördraget.
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Ändringsförslag 4
Skäl 7b (nytt)

(7b) I ett Europa som vill uppnå 
konkurrenskraft måste faciliteter skapas 
och hinder undanröjas för ständig 
fortbildning i den privata sektorn.

Motivering

För att målen i Lissabonstrategin skall uppnås måste man kraftfullt stimulera de 
yrkesverksammas livslånga lärande.

Ändringsförslag 5
Skäl 7c (nytt)

(7c) När det gäller tjänster av allmänt 
intresse omfattar detta direktiv enbart 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
dvs. tjänster av ekonomisk karaktär. Vissa 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
exempelvis på transportområdet, ingår 
dessutom inte i direktivets 
tillämpningsområde. Direktivet påverkar 
inte medlemsstaternas frihet att i enlighet 
med gemenskapsrätten definiera vad de 
anser vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, att besluta hur dessa tjänster skall 
organiseras och finansieras och att 
fastställa särskilda skyldigheter som skall 
gälla för dem. I direktivet behandlas inte 
uppföljningen av kommissionens vitbok om 
tjänster av allmänt intresse.

Motivering

Detta direktiv skall inte tillämpas på offentliga tjänster.

Ändringsförslag 6
Skäl 12

(12) Eftersom transporttjänster redan 
omfattas av ett antal särskilda 
gemenskapsinstrument på detta område, bör 
transporttjänster inte ingå i detta direktivs 
tillämpningsområde om de omfattas av 
andra gemenskapsinstrument som grundas 

(12) Eftersom transporttjänster redan 
omfattas av ett antal särskilda 
gemenskapsinstrument på detta område, bör 
transporttjänster inte ingå i detta direktivs 
tillämpningsområde. Däremot tillämpas 
detta direktiv på värdetransporter och
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på artikel 71 eller artikel 80.2 i fördraget. 
Däremot tillämpas detta direktiv på tjänster 
som inte omfattas av särskilda instrument i 
fråga om transporter, såsom 
värdetransporter eller transporter av avlidna 
personer.

transporter av avlidna personer eftersom 
man har kunnat konstatera att den inre 
marknaden har vissa problem på det 
området.

Motivering

Det bör framgå klart och tydligt vilka typer av transporter som inte omfattas av direktivet. Att 
endast ange ”om de omfattas av andra gemenskapsinstrument” är alltför vagt. Eftersom 
kommissionen inte vill att hela transportsektorn skall omfattas vore det mer logiskt att inte ta 
med någon del av sektorn. Annars skulle transportsektorn regleras av onödigt invecklade 
regler där transporter under 3,5 ton skulle omfattas av det befintliga direktivet och 
transporter över 3,5 ton skulle omfattas av andra gemenskapsbestämmelser, vilket i sin tur 
skulle kunna leda till illojal konkurrens.

Ändringsförslag 7
Skäl 13

(13) Tjänsteverksamhet är redan föremål för 
omfattande gemenskapslagstiftning, särskilt 
när det gäller reglerade yrken, posttjänster, 
sändningsverksamhet för radio och 
television, informationssamhällets tjänster, 
liksom tjänster som rör paketresor, 
semesterpaket och andra paketarrangemang. 
Dessutom omfattas tjänsteverksamhet också 
av andra instrument som inte är särskilt 
inriktade på vissa tjänster, såsom de som 
gäller konsumentskydd. Detta direktiv 
kompletterar denna gemenskapslagstiftning. 
När en tjänsteverksamhet redan omfattas av 
en eller flera gemenskapsinstrument skall 
detta direktiv och instrumenten i fråga 
tillämpas tillsammans, och kraven i dem 
läggs till varandra. Det är nödvändigt att 
föreskriva undantag och andra lämpliga 
bestämmelser så att föreskrifter som är 
oförenliga med dessa gemenskapsinstrument 
kan undvikas och överensstämmelsen 
säkerställs.

(13) Tjänsteverksamhet är redan föremål för 
omfattande gemenskapslagstiftning, särskilt 
när det gäller reglerade yrken, posttjänster, 
sändningsverksamhet för radio och 
television, informationssamhällets tjänster, 
liksom tjänster som rör paketresor, 
semesterpaket och andra paketarrangemang. 
Dessutom omfattas tjänsteverksamhet också 
av andra instrument som inte är särskilt 
inriktade på vissa tjänster, såsom de som 
gäller konsumentskydd. Detta direktiv 
kompletterar denna gemenskapslagstiftning. 
När en tjänsteverksamhet redan omfattas av 
en eller flera gemenskapsinstrument skall 
detta direktiv och instrumenten i fråga 
tillämpas tillsammans, och kraven i dem 
läggs till varandra. Det är nödvändigt att 
föreskriva undantag och andra lämpliga 
bestämmelser så att föreskrifter som är 
oförenliga med dessa gemenskapsinstrument 
kan undvikas och överensstämmelsen 
säkerställs.

Detta direktiv påverkar inte något av dessa 
befintliga gemenskapsinstrument och inte 
heller gemenskapens möjlighet att se över 
instrumenten och förändra deras räckvidd 



PE 350.237v02-00 8/31 AD\565442SV.doc

SV

eller nivån på gemenskapens 
harmonisering.

Motivering

Det bör göras klart att direktivet om tjänster varken påverkar befintliga direktiv och 
förordningar eller eventuella framtida ändringar av dessa.

Ändringsförslag 8
Skäl 16a (nytt)

(16a) Direktivet bör inte heller vara 
tillämpligt på yrken och verksamheter som 
ständigt eller tillfälligt är förenade med 
utövandet av offentlig makt i en 
medlemsstat och som därför omfattas av 
undantagsbestämmelsen i artikel 45 i 
fördraget.

Ändringsförslag 9
Skäl 19a (nytt)

(19a) I enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis är det, när det gäller att avgöra 
om en ekonomisk aktör kan utnyttja 
friheten att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsfriheten, utslagsgivande 
huruvida denna aktör är etablerad eller ej i 
den medlemsstat där den aktuella tjänsten 
utförs. Om aktören är etablerad i den 
medlemsstat där tjänsten utförs får 
etableringsfriheten utnyttjas. Om den 
ekonomiska aktören emellertid inte är 
etablerad i den medlemsstat där tjänsten 
mottas, betraktas denne som en leverantör 
av gränsöverskridande tjänster som kan 
utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag 10
Skäl 27a (nytt)

(27a) Enligt domstolens rättspraxis utgör 
målsättningar i fråga om folkhälsa, 
konsumentskydd, djurens hälsa och 
stadsmiljö tvingande hänsyn till 
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allmänintresset, som kan motivera 
tillämpningen av tillståndssystem och 
andra inskränkningar avseende 
hälsovårdstjänster eller sociala tjänster. 
Inga sådana tillståndssystem eller 
inskränkningar får dock diskriminera en 
sökande på grund av dennes ursprungsland 
eller utformas på ett sådant sätt att 
gränsöverskridande tjänster som uppfyller 
medlemsstaternas krav hindras. Dessutom 
bör alltid kriterierna om nödvändighet och 
proportionalitet respekteras. 

Ändringsförslag 11
Skäl 28

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

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

Bestämmelser gällande tilldelning av radiofrekvenser behandlas redan inom gemenskapens 
ramverk för elektroniska kommunikationstjänster och nätverk och tillhörande resurser och 
tjänster. Telekommunikationer ingår inte i tjänstedirektivets tillämpningsområde, och samma 
princip bör gälla för tilldelning av radiofrekvenser.

Ändringsförslag 12
Skäl 29

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

(29) De tvingande hänsyn till allmänintresset 
som vissa harmoniseringsbestämmelser i 
detta direktiv hänvisar till är de som redan 
erkänts i domstolens rättspraxis och som 
främst rör den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten, folkhälsan, 
socialpolitiken och kulturpolitiken,
konsumentskyddet och skyddet av 
tjänstemottagare, arbetstagare, miljön 
inklusive stadsmiljön, djurens hälsa, 
immaterialrätten och bevarandet av det 
nationella historiska och konstnärliga 
arvet.

Motivering

Domstolens rättspraxis skall ses i sin helhet och även omfatta socialpolitiken och 
kulturpolitiken.

Ändringsförslag 13
Skäl 33a (nytt) 

(33a) Resultatet av det ömsesidiga 
utvärderingsarbetet kommer att variera 
beroende på vilken verksamhet och vilket 
allmänintresse det rör sig om. Enligt 
domstolens rättspraxis kan de krav som 
framkommer genom en sådan ömsesidig 
utvärdering vara fullständigt berättigade 
om de syftar till att främja folkhälsan och 
socialpolitiken.

Ändringsförslag 14
Skäl 34

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

undersökas finns ”must carry”-regler som 
gäller för kabeloperatörer, och som innebär 
att tillhandahållare av tjänster som agerar 
mellanhand måste ge särskilda 
tillhandahållare tillgång till vissa tjänster 
vilket påverkar deras valfrihet, tillgången till 
radio- och TV-program samt 
slutmottagarnas valmöjligheter. 

Motivering

”Must carry”-regler omfattas redan av direktiv 2002/22/EG (samhällsomfattande tjänster). 
Eftersom ”must carry”-regler tjänar till att bevara kulturell mångfald och pluralism i 
medierna bör de inte påverkas av tjänstedirektivet.

Ändringsförslag 15
Skäl 35

(35) Bestämmelserna i detta direktiv rörande 
etableringsfriheten skall endast tillämpas om
den berörda verksamheten är öppen för 
konkurrens, och det därför inte är 
nödvändigt för medlemsstaterna att avskaffa 
existerande monopol, särskilt på 
lotteriområdet, eller att privatisera vissa
sektorer.

(35) Bestämmelserna i detta direktiv rörande 
etableringsfriheten skall endast tillämpas om 
den berörda verksamheten är öppen för 
konkurrens, och det därför inte är 
nödvändigt för medlemsstaterna att 
avreglera tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, privatisera offentliga företag som 
tillhandahåller sådana tjänster eller
avskaffa existerande monopol för annan 
verksamhet, särskilt på lotteriområdet och
vissa distributionstjänster.

Motivering

Detta direktiv skall inte tillämpas på offentliga tjänster.

Ändringsförslag 16
Skäl 38a (nytt)

(38a) Det kontrollansvar som de behöriga 
myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten 
har innebär inte att 



PE 350.237v02-00 12/31 AD\565442SV.doc

SV

ursprungsmedlemsstatens myndigheter 
själva måste genomföra granskning och 
kontroll på mottagarlandets territorium. 
Denna granskning och kontroll bör 
genomföras av myndigheterna i 
mottagarlandet i enlighet med 
skyldigheterna i fråga om ömsesidigt 
administrativt stöd och de partnerskap som 
upprättas genom detta direktiv, inbegripet 
elektroniskt bedrivet samarbete mellan 
medlemsstaternas myndigheter.

Motivering

Detta innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 17
Skäl 41a (nytt) 

(41a) Undantaget från principen om 
ursprungsland för områden som omfattas 
av direktiv 96/71/EG innebär bland annat 
att den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls har rätt att avgöra om det är 
fråga om en anställning och skilja mellan 
egenföretagare och anställda, däribland 
”falska egenföretagare”. Enligt domstolens 
rättspraxis är det avgörande kännetecknet
för en anställning, i enlighet med artikel 39 
i fördraget, att en person under en viss tid 
utför tjänster för och under ledning av en 
annan person, mot ersättning. Allt arbete 
som en person utför utan att omfattas av 
någon anställning måste betraktas som 
arbete som utförs av en egenföretagare i 
enlighet med artiklarna 43 och 49 i 
fördraget. 

Motivering

Detta skäl tydliggör tillämpningsområdet för det undantag som avses i artikel 17.5 i fråga om 
utstationering av arbetstagare.

Ändringsförslag 18
Skäl 47a (nytt)
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(47a) Tillämpningen av principen om 
ursprungsland på hälso- och 
sjukvårdstjänster bör vara begränsad, inte 
minst på grund av att det för många hälso-
och sjukvårdstjänster krävs etablering i den 
medlemsstat där tjänsten utförs, varför de 
inte kan omfattas av principen om 
ursprungsland. När det gäller 
gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdstjänster finns dessutom väsentliga 
allmänna undantag från principen om 
ursprungsland, exempelvis i samband med 
yrkeskvalifikationer eller hygiennormer. 
Med tanke på betydelsen av skyddet av den 
offentliga säkerheten bör medlemsstaterna 
ges möjlighet att kunna ingripa från fall till 
fall.

Ändringsförslag 19
Skäl 57a (nytt) 

(57a) Eftersom villkoren för tillfälligt 
anställda omfattas av artikel 3.9 i direktiv 
96/71/EG omfattas de inte av principen om 
ursprungsland enligt detta direktiv. 
Dessutom omfattas inte villkoren för 
uthyrning av personal, bland annat genom 
personaluthyrningsföretag, vilket innebär 
att värdmedlemsstatens restriktioner eller 
förbud kan gälla till exempel 
användningen av uthyrd personal, 
tidsbegränsningar i fråga om hur lång tid 
en tillfällig anställning får vara, etc.

Motivering

Detta skäl tydliggör tillämpningsområdet för bestämmelserna om utstationering av 
arbetstagare.

Ändringsförslag 20
Skäl 59a (nytt) 

(59a) Förbudet mot ett krav om att en 
anmälan skall göras hos myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
innebär endast att medlemsstaterna inte får 
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kräva att förhandsanmälningar måste 
göras vid varje utstationering av en 
arbetstagare, men hindrar inte 
medlemsstaterna från att kräva att 
tjänsteleverantörer lämnar in en anmälan 
eller fyller i en blankett rörande särskilda 
anställningsvillkor som måste respekteras, 
såsom blanketter rörande avgifter till 
fonder som avser semesterersättning, under 
förutsättning att sådana anmälningar kan 
göras efter att den tillhandahållna tjänsten 
börjat utövas..

Ändringsförslag 21
Skäl 59b (nytt) 

(59b) Enligt detta direktiv får 
medlemsstaterna inte kräva att ett 
personaluthyrningsföretag som stationerar 
ut arbetstagare på deras territorium alltid 
måste skicka samtliga 
anställningshandlingar, som normalt sett 
förvaras på företagets etableringsort, till 
deras territorium och behålla dem där. 
Detta direktiv gäller dock inte för 
handlingar som under den normala 
arbetsgången utarbetas och förvaras på 
arbetsorten, exempelvis arbetsscheman, 
och hindrar inte heller 
värdmedlemsstaternas myndigheter från att 
kräva direkt av en tjänsteleverantör att 
denne tillhandahåller handlingar vid en 
eventuell granskning eller kontroll, eller 
från att se till att kravet uppfylls om det inte 
skulle respekteras.

Motivering

Det är viktigt att artikel 24.2 inte hindrar värdmedlemsstaterna från att kräva att en 
tjänsteleverantör eller dennes anställda så snart som möjligt tillhandahåller handlingar med 
de uppgifter som nämns i artikel 24.2 a-f på begäran av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 22
Skäl 60a (nytt) 
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(60a) Kraven beträffande utstationering av 
arbetstagare gäller även utstationering av 
tredjelandsmedborgare.

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga att de krav som ställs beträffande utstationering av 
arbetstagare även gäller utstationering av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 23
Skäl 66a (nytt) 

(66a) Ett verkningsfullt samarbete mellan 
medlemsstaterna kräver ett välfungerande 
elektroniskt informationssystem som 
exempelvis IDA för att göra det möjligt för 
behöriga myndigheter att utan problem 
identifiera de berörda kontaktpunkterna i 
övriga medlemsstater och kommunicera 
effektivt med dem samt snabbt och 
tillförlitligt utbyta handlingar och 
bevisning. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör främja åtgärder, särskilt 
avtal och förordningar på gemenskapsnivå, 
för att skapa en rättslig ram för 
erkännande och verkställighet på 
förvaltningsområdet. 

Motivering

För att direktivet skall fungera är det absolut nödvändigt att eventuella sanktioner som 
utfärdas av myndigheter som utövar tillsyn över näringsliv och arbetsmarknad kan 
verkställas direkt, även om den som bryter mot bestämmelserna inte befinner sig på det 
territorium som omfattas av befogenheterna för den myndighet som utfärdar sanktionerna.

Ändringsförslag 24
Skäl 71a (nytt) 

(71a) Gemenskapen får i synnerhet anta 
rättsakter som ålägger medlemsstaterna att 
bedriva ett effektivt samarbete i fråga om 
de administrativa aspekterna av 
gränsöverskridande informationsutbyte och 
kontroll. Gemenskapen får vidta åtgärder 
för att förhindra dubbel kontroll, dubbel 



PE 350.237v02-00 16/31 AD\565442SV.doc

SV

övervakning och dubbel dokumentation.

Ändringsförslag 25
Artikel 1

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

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

Detta direktiv skall inte gälla avreglering av 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
eller privatisering av offentligrättsliga 
inrättningar som utför sådana tjänster. Inte 
heller gemenskapsbestämmelserna om 
konkurrens och stöd skall beröras.
I detta direktiv behandlas inte avskaffande 
av monopol som tillhandahåller tjänster 
eller stöd som beviljas av medlemsstaterna 
och som omfattas av 
konkurrensbestämmelserna i fördraget. 
Detta direktiv påverkar inte åtgärder som 
vidtas på gemenskapsnivå eller nationell 
nivå för att främja kulturell och språklig 
mångfald eller mediepluralism. 

Ändringsförslag 26
Artikel 2, punkt2, led a

(a) Finansiella tjänster enligt definitionen i 
artikel 2 b i direktiv 2002/65/EG.

(a) Banktjänster och tjänster som avser 
krediter, försäkringar, tjänstepensioner, 
privata individuella pensioner, 
investeringar eller betalningar.

Motivering

Finansiella tjänster omfattas inte av direktivet, men det är ändå viktigt att det står helt klart 
vad som ingår i begreppet finansiella tjänster.

Ändringsförslag 27
Artikel 2, punkt 2, led c

c) Transporttjänster när dessa omfattas av 
andra gemenskapsinstrument som grundas 

c) Transporttjänster, med undantag för 
transporter av avlidna personer och 
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på artikel 71 eller artikel 80.2 i fördraget. värdetransporter, under förutsättning att 
nationella normer för säkerhet och hygien 
respekteras.

Ändringsförslag 28
Artikel 2, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Energitjänster, när dessa redan 
regleras av andra gemenskapsinstrument.

Motivering

För att undvika juridisk osäkerhet bör verksamhet som redan regleras genom gas- och 
elektricitetsdirektiven inte omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 29
Artikel 2, punkt 2, led cb (nytt)

cb) Spelverksamhet.

Motivering

Spelande är inte en fråga som tillhör gemenskapens behörighet och bör inte omfattas av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 30
Artikel 2, punkt 2, led cc (nytt)

cc) Tjänster av allmänt intresse.

Motivering

Tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse bör omfattas av ett 
ramdirektiv där deras grundläggande principer definieras och deras offentliga finansiering 
garanteras. Tjänster såsom hälsovård, kultur, sändningsverksamhet, sociala tjänster eller 
utbildningstjänster måste klart uteslutas från det föreslagna direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 31
Artikel 2, punkt 2, led cd (nytt)

cd) Verksamhet enligt artikel 45 i fördraget 
som hos medlemsstaten, om än endast 
tillfälligt, är förenad med utövandet av 
offentlig makt.
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Motivering

Detta direktiv bör inte tillämpas på verksamhet som avses i artikel 45 i fördraget, där det 
föreskrivs att verksamhet som hos medlemsstaten, om än endast tillfälligt, är förenad med 
utövandet av offentlig makt inte skall omfattas av bestämmelserna om fri etableringsrätt. 
Subsidiaritetsprincipen skall gälla, vilket innebär att verksamheten skall styras av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 32
Artikel 2, punkt 2, led ce (nytt)

ce) Tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse.

Motivering

Tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse bör omfattas av ett 
ramdirektiv där deras grundläggande principer definieras och deras offentliga finansiering 
garanteras. Tjänster såsom hälsovård, kultur, sändningsverksamhet, sociala tjänster eller 
utbildningstjänster måste klart uteslutas från det föreslagna direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 33
Artikel 2, punkt 3

3. Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga 
om skatter, med undantag för artiklarna 14 
och 16, om de begränsningar som avses där 
inte omfattas av ett gemenskapsinstrument 
för harmonisering av skattelagstiftning.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga 
om skatter.

Motivering

Enligt den föreslagna texten i artikel 2.3 ser kommissionen skatteuttag som något som 
belastar den fria rörligheten för tjänster. Den utgångspunkten delar jag inte. Tvärtom är jag 
övertygad om att skattekonkurrens är ett viktigt stimulansmedel för att den fria rörligheten för 
tjänster skall utvecklas. Konsekvensen av den föreslagna formuleringen vore att endast 
ursprungslandet skulle ha rätt att ta ut skatter. Då är det bättre om skatter generellt sett inte 
omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 34
Artikel 3, stycke 2

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

Detta direktiv påverkar inte andra 
gemenskapsinstrument som reglerar 
särskilda tjänster.
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Motivering

I sin nuvarande lydelse gäller direktivet den största delen av gasverksamhetskedjan (leverans, 
distribution, byggande och drift av infrastruktur och andra närliggande tjänster).

Det är därför absolut nödvändigt att man i detta direktiv beaktar och skapar 
överensstämmelse med de redan befintliga och särskilda EU-regler som gäller för 
energisektorn. De har utarbetats under lång tid på grundval av sektorns särskilda egenskaper 
och syftar till att säkra balans mellan alla intressen.

Det är grundläggande att prioritera de särskilda bestämmelserna i sektorsdirektiven.

Ändringsförslag 35
Artikel 3, stycke 2a (nytt)

Gemenskapsrättsakter som för särskilda 
områden eller yrken reglerar upprättandet 
av etableringsfrihet och friheten att 
tillhandahålla tjänster på den inre 
marknaden skall ges företräde framför 
detta direktiv.

Ändringsförslag 36
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Detta direktiv får inte tolkas som om det på 
något sätt påverkar utövandet av de 
grundläggande fri- och rättigheterna 
sådana de erkänns i medlemsstaterna och i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Motivering

Detta direktiv får inte hindra lagligt utövande av grundläggande fri- och rättigheter, 
inbegripet rätten att vidta kollektiva åtgärder.

Ändringsförslag 37
Artikel 4, led 10

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

utgår
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det är organiserat och hur det finansieras 
är utan betydelse för hur den berörda 
behandlingen skall kategoriseras,

Motivering

Sjukhusvården skall endast nämnas i samband med ersättningsanspråken (artikel 23).

Ändringsförslag 38
Artikel 5, punkt 3

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på de 
dokument som avses i artikel 46 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG1 och artikel 45.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG2.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på de 
dokument som avses i artikel 46 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, i artikel 45.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster1 och i artikel 3.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/5/EG av den 16 februari 1998 om 
underlättande av stadigvarande utövande 
av advokatyrket i en annan medlemsstat än 
den i vilken auktorisationen erhölls2.

____________
1 [Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om erkännande av 
yrkeskvalifikationer.]

______________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Ändrat 
genom kommissionens förordning (EG) 
nr 1874/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, 
s. 17).

2 [Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av 
varor, tjänster och byggentreprenader.]

2 EGT L 77, 14.3.1998, s. 36. Ändrat genom 
anslutningsakterna 2003.

Motivering

Denna precisering innebär att undantagen kartläggs och beskrivs mer exakt.

Ändringsförslag 39
Artikel 5, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall när det är 
lämpligt införa harmoniserade 
EU-formulär som skall anses likvärdiga 
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med certifikat, intyg eller andra dokument 
som avser etableringar.

Motivering

Om man utvecklar ett harmoniserat europeiskt formulär kommer det att bidra till samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna i ursprungs- och i värdlandet. Men eftersom förfarandena är 
väldigt olika inom de olika medlemsstaternas rättssystem och målet inte är att harmonisera 
dessa, kommer det endast i vissa fall att bli möjligt att utveckla ett harmoniserat 
EU-formulär.

Ändringsförslag 40
Artikel 6, inledningen

1. Medlemsstaterna skall se till att en 
tillhandahållare av tjänster senast den 
31 december 2008 kan fullgöra följande 
förfaranden och formaliteter via en 
kontaktpunkt av typen ”gemensam 
kontaktpunkt”:

1. Medlemsstaterna skall se till att en 
tillhandahållare av tjänster senast den 
31 december 2008 kan fullgöra följande
förfaranden och formaliteter via en 
kontaktpunkt i hans ursprungsland eller i 
den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls, beroende på vad 
tjänsteleverantören själv väljer; denna 
kontaktpunkt skall betecknas som en
”gemensam kontaktpunkt”:

Ändringsförslag 41
Artikel 6, stycke 1a (nytt)

Utnämningen av gemensamma 
kontaktpunkter i respektive medlemsstater 
skall inte inverka på medlemsstaternas 
interna fördelning av befogenheter.

Motivering

Direktivet skall inte påverka medlemsstaternas befogenheter.

Ändringsförslag 42
Artikel 7, punkt 1, led a

a) De krav som gäller för tillhandahållare av 
tjänster som är etablerade på deras 
territorium, särskilt de som rör förfaranden 
och formaliteter som skall fullgöras för att få 
starta och utöva tjänsteverksamhet.

a) De krav som gäller för tillhandahållare av 
tjänster som är etablerade på deras 
territorium, särskilt krav som rör 
sociallagstiftning, arbetsrätt och 
fackföreningsrätt samt miljö- och 
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konsumentskyddsfrågor, liksom de som rör 
förfaranden och formaliteter som skall 
fullgöras för att få starta och utöva 
tjänsteverksamhet.

Motivering

De gemensamma kontaktpunkterna bör ge denna information för att se till att 
tjänsteleverantörer har tillgång till tillämpliga kollektivavtal, sociallagstiftning, 
miljöbestämmelser och konsumentskyddssystem.

Ändringsförslag 43
Artikel 8, punkt 2

2. Punkt 1 omfattar inte besiktning av den
plats där tjänsten utförs eller av 
tjänstetillhandahållarens utrustning eller 
granskning av dennes fysiska förmåga.

2. Punkt 1 omfattar inte besiktning av den 
plats där tjänsten utförs eller av 
tjänstetillhandahållarens utrustning eller 
granskning av dennes fysiska förmåga, men 
medlemsstaterna skall se till att alla 
besiktnings- och certifieringsförfaranden 
är enkla, lättbegripliga och icke-
diskriminerande.

Motivering

Besiktnings- och certifieringsförfarandena får inte vara betungande för tjänsteleverantören 
och de får inte användas som ett sätt att diskriminera tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 44
Artikel 9, punkt 1, led a

a) Tillståndssystemet diskriminerar inte 
tillhandahållaren av tjänsterna i fråga.

a) Tillståndssystemet diskriminerar inte 
tillhandahållaren av tjänsterna i fråga i 
förhållande till andra inhemska 
tjänsteleverantörer, och motsvarande 
tillståndssystem från tjänstens 
ursprungsland får användas.

Motivering

Det bör framgå tydligare att syftet är att skapa lika konkurrensvillkor för inhemska och 
utländska tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 45
Artikel 10, punkt 5
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5. Tillståndet skall utfärdas så snart 
granskningen av villkoren för att få 
tillståndet har genomförts och det har 
fastställts att dessa villkor är uppfyllda.

5. Tillståndet skall utfärdas så snart 
granskningen av villkoren för att få 
tillståndet har genomförts och det har 
fastställts att dessa villkor är uppfyllda; 
tillståndet kan dras tillbaka, men bara av 
den myndighet som utfärdade det.

Ändringsförslag 46
Artikel 16, punkt 1, stycke 2

Det första stycket avser nationella 
bestämmelser om att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, och särskilt 
bestämmelser i fråga om tillhandahållarens 
beteende, tjänsternas kvalitet eller innehåll, 
reklam, avtal och tillhandahållarens 
ansvar.

Bestämmelserna i detta direktiv skall 
endast gälla för tillstånd för start och 
utövande av tjänsteverksamhet. De tjänster 
som utförs i mottagarlandet skall fortsätta 
att omfattas av mottagarlandets 
bestämmelser och kontroll i frågor som rör 
folkhälsa, skydd och säkerhet under 
förutsättning att tjänsterna är 
proportionerliga.

Ändringsförslag 47
Artikel 16, punkt 3, inledningen

3. Medlemsstaterna får inte göra start och 
utövande av tjänsteverksamhet på deras 
territorium avhängiga av diskriminerande 
krav som direkt eller indirekt grundas på 
nationalitet eller etableringsort.

3. Medlemsstaterna får av skäl som berör det 
samordnade området inte inskränka den fria 
rörligheten för tjänster som utförs av en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad i 
en annan medlemsstat, särskilt genom att 
ställa följande krav:

Medlemsstaterna får av skäl som berör det 
samordnade området inte inskränka den fria 
rörligheten för tjänster som utförs av en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

Följande krav skall i detta sammanhang
särskilt anses vara otillåtna:

Ändringsförslag 48
Artikel 16a (ny)

Artikel 16a
Tillämpning av tjänstedirektivet i två faser
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1. Utan hinder av vad som sägs i detta 
avsnitt skall principen om ursprungsland 
börja gälla i två faser.
2. Med avseende på tjänster som hör till 
nyanmälda och icke-reglerade yrken skall 
artikel 45 i detta direktiv tillämpas.
3. Med avseende på tjänster som i 
medlemsstaterna är föremål för mer 
omfattande reglering, exempelvis på grund 
av att även nationella tjänsteleverantörer 
behöver genomgå längre utbildning eller 
avlägga särskilda prov eller ha särskilda 
intyg för start och utövande av 
tjänsteverksamhet, får medlemsstaterna 
föreskriva två övergångsperioder på fem år 
(grupp A) respektive tio år (grupp B), inom 
vilka direktivet måste börja gälla även för 
dessa tjänster.
4.  Rådet skall indela den 
tjänsteverksamhet som avses i punkt 3 i två 
grupper (A och B). När det gäller tjänster i 
grupp A (yrken med låg regleringsgrad) 
skall övergångsperioden vara högst fem år, 
och när det gäller tjänster i grupp B skall 
den vara högst tio år från och med den 
tidsfrist som fastställs i artikel 45.
Om rådet inte specificerar de grupper som 
åsyftas i punkterna 3 och 4 före det datum 
som anges i artikel 45, skall det inte 
tillämpas någon övergångsperiod.

Ändringsförslag 49
Artikel 17, leden 2 till 4

2) eldistributionstjänster enligt artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/54/EG,

2) elöverföringstjänster, 
eldistributionstjänster och 
elförsörjningstjänster enligt artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/54/EG,

3) gasdistributionstjänster enligt artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/55/,

3) tjänster i samband med fjärröverföring 
av gas, gasdistributionstjänster, 
gasförsörjningstjänster, gaslagringstjänster
och kondenserad naturgas (LNG) enligt 
artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets 



AD\565442SV.doc 25/31 PE 350.237v02-00

SV

direktiv 2003/55/EG,
4) vattendistributionstjänster, 4) tjänster som avser uttag av vatten, 

vattendistributionstjänster, 
vattenförsörjningstjänster och 
avloppsvattentjänster,

Motivering

Syftet med ändringarna är att klargöra vilka områden som skall undantas från principen om 
ursprungsland.

I förslaget avser undantaget från principen om ursprungsland endast gasdistribution. Det 
finns inga goda grunder för ett så begränsat undantag: direktiv 2003/55/EG som gäller all 
gasverksamhet i EU omfattar enligt artikel 1 överföring, distribution, leverans och lagring av
naturgas. Det är därför lämpligt att låta det planerade undantaget omfatta ovannämnda 
verksamheter, så att de behandlas lika och så att man slipper ha två regelsystem med 
omotiverade skillnader.

Ändringsförslag 50
Artikel 17, led 6a (nytt)

6a) yrken som är förenade med utövandet 
av offentlig makt och tillhörande 
handlingar som inte kan särskiljas från 
utövandet av den offentliga makten,

Motivering

Här bör man påpeka att det allmänna undantaget från principen om ursprungsland gäller 
yrken som är förenade med utövandet av offentlig makt och även samtliga handlingar som 
inte kan särskiljas från detta utövande.

Ändringsförslag 51
Artikel 18, punkt 1, led b

b) spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar,

utgår 

Motivering

Det finns ingen anledning att undanta spelverksamhet.

Ändringsförslag 52
Artikel 23, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att tillstånd 
inte nekas för ekonomisk ersättning genom 

2. Tillstånd som avser mottagning av 
sjukhusvård skall utfärdas i enlighet med 
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deras system för social trygghet för utgifter 
för sjukhusvård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat, om denna vård ingår 
bland de vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för social 
trygghet, och om denna vård inte kan ges 
till patienten inom en tidsfrist som är 
godtagbar av medicinska skäl med hänsyn 
tagen till patientens aktuella hälsotillstånd 
och sjukdomens troliga utveckling.

artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
och artikel 20 i förordning (EG) 
nr 883/2004. Begreppet sjukhusvård skall 
omfatta all den medicinska vård som i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
tillhandahålls på sjukhus. Vad den berörda 
inrättningen har för beteckning, hur den är 
organiserad och hur den finansieras skall 
vara utan betydelse för om den berörda 
behandlingen skall kategoriseras som 
sjukhusvård.

Motivering

Härigenom klargörs att det är ursprungslandets kriterier som gäller i samband med 
ersättning av vårdkostnader.

Ändringsförslag 53
Artikel 24, punkt 1, stycke 2

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

Utstationeringsmedlemsstaten får dock inte 
ålägga tillhandahållare av tjänsten eller den 
utstationerade arbetstagaren några krav som 
är mer långtgående än de krav som anges i 
direktiv 96/71/EG.

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

Motivering

Direktiv 96/71/EG har visat sig fungera tillfredsställande i praktiken och bör därför gälla 
även i fortsättningen. Dessutom är det lämpligare att de handlingar som skall förvaras och de 
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förhållanden under vilka de måste tillhandahållas anges i punkt 2 i denna artikel, detta för att 
inte blanda ihop hänvisningen till de befintliga bestämmelserna med de nya skyldigheterna i 
fråga om att förvara och tillhandahålla dokumentation.

Ändringsförslag 54
Artikel 24, punkt 2, stycke 1

2. I de fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att upp till två år 
efter utstationeringens slut kunna underrätta 
sina och utstationeringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter om följande:

2. Tjänsteleverantören skall medföra 
identitetshandlingar och kopior av de 
licenser som krävs för att få utföra tjänsten 
i fråga, vilka skall ha utfärdats av den 
behöriga myndigheten i ursprungslandet. 
Dessa handlingar måste alltid medföras 
under utförandet av tjänsten. 
Tjänsteleverantören skall på begäran visa 
upp dessa handlingar hos den behöriga 
myndigheten i värdlandet. 
Ursprungsmedlemsstaten skall se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att upp till två år 
efter utstationeringens slut kunna underrätta 
sina och utstationeringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter om följande:

a) den utstationerade arbetstagarens 
identitet,

a) den utstationerade arbetstagarens 
identitet,

b) den funktion och de uppgifter som 
arbetstagaren anförtrotts,

b) den funktion och de uppgifter som 
arbetstagaren anförtrotts,

c) tjänstemottagarens namn och adress, c) tjänstemottagarens namn och adress,
d) utstationeringsorten, d) utstationeringsorten,

e) utstationeringens början och slut, e) utstationeringens planerade början och 
slut, (om slutdatum är känt),

f) anställnings- och arbetsvillkoren för den 
utstationerade arbetstagaren.

anställnings- och arbetsvillkoren för den 
utstationerade arbetstagaren.

Motivering

På begäran från den behöriga myndigheten i värdlandet skall tjänsteleverantören kunna visa 
upp de handlingar som åtminstone måste medföras, det vill säga identitetshandlingar och alla 
eventuella, relevanta licenser. De övriga handlingar som nämns bör på begäran skickas i 
elektronisk form (till exempel via IDA eller andra e-förvaltningstjänster) mellan de nationella 
myndigheterna, och tjänsteleverantören skall därför inte vara skyldig att medföra dessa 
handlingar hela tiden.

Slutdatumet kanske inte är känt eller definitivt fastställt när utstationeringen börjar.
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Ändringsförslag 55
Artikel 25, punkt 2

2. Punkt 1 påverkar inte medlemsstaternas 
möjlighet att kräva att medborgare från 
tredje länder skall ha ett korttidsvisum, om 
de inte omfattas av den 
ömsesidighetsordning som fastställs i 
artikel 21 i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet.

2. Punkt 1 påverkar inte medlemsstaternas 
möjlighet att kräva att medborgare från 
tredje länder skall ha ett korttidsvisum, om 
de inte omfattas av den 
ömsesidighetsordning som fastställs i 
artikel 21 i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet, men ett sådant visum skall 
rimligen inte heller nekas anställda i 
företag som är etablerade inom EU men 
utanför Schengenområdet.

Motivering

Det är kostnads- och tidskrävande för ett företag som vill ta in folk utifrån att få särskilda 
arbets- och uppehållstillstånd för varje land till vilket det utstationerar en anställd. Det är 
därför viktigt att tredjelandsmedborgare inte möter orimliga restriktioner när de 
utstationeras till eller från ett land som inte är part i Schengenavtalet.

Ändringsförslag 56
Artikel 26, punkt 1, led e

e) Beträffande reglerad yrkesverksamhet, 
den yrkesorganisation eller liknande 
sammanslutning hos vilken tillhandahållaren 
är registrerad, och yrkestiteln samt den 
medlemsstat i vilken tillhandahållaren 
tilldelades denna titel.

e) Beträffande reglerad yrkesverksamhet, 
den yrkesorganisation eller liknande 
sammanslutning hos vilken tillhandahållaren 
är registrerad, registreringsnumret och 
yrkestiteln samt den medlemsstat i vilken 
tillhandahållaren tilldelades denna titel.

Ändringsförslag 57
Artikel 26, punkt 1, led ga (nytt)

ga) Om en yrkesansvarsförsäkring eller 
likvärdiga garantier krävs: de uppgifter 
som avses i artikel 27.1, särskilt 
försäkringsgivarens eller garantigivarens 
namn och adress samt yrkesmässig och 
geografisk täckning och intyg om att 
försäkringsinbetalningarna gjorts i tid.
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Ändringsförslag 58
Artikel 26, punkt 4a (ny)

4a. För att garantera effektiv kontroll och 
effektivt konsumentskydd skall 
medlemsstaterna i detta sammanhang även 
använda sig av åtgärder inom elektronisk 
förvaltning (s.k. e-government), vilket 
kommissionen redan föreslagit.
Registreringen av samtliga i 
gränsöverskridande sammanhang 
verksamma tjänsteleverantörer skall göras 
med hjälp av ett enhetligt formulär som 
skall utarbetas av kommissionen och som 
skall vara giltigt i hela gemenskapen.

Motivering

För att förbättra tillsynen över tjänsteleverantörerna måste förvaltningssamarbetet mellan 
medlemsstaterna förbättras. I syfte att minska byråkratin måste samtidigt formaliteterna 
utformas på ett så enkelt och modernt sätt som möjligt.

Ändringsförslag 59
Artikel 27, punkt 5

5. För att genomföra punkt 1 får
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 42.2 upprätta en förteckning över de 
tjänster som har de kännetecken som avses i 
punkt 1 samt de gemensamma kriterier som 
gör det möjligt att fastställa hur den 
försäkring eller de garantier som avses i 
nämnda punkt bör vara utformade med 
hänsyn till riskens art och omfattning.

5. För att genomföra punkt 1 skall
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 42.2 upprätta en förteckning över de 
tjänster som har de kännetecken som avses i 
punkt 1 samt de gemensamma kriterier som 
gör det möjligt att fastställa hur den 
försäkring eller de garantier som avses i 
nämnda punkt bör vara utformade med 
hänsyn till riskens art och omfattning.

Ändringsförslag 60
Artikel 35, punkt 3, stycke 2

Om de får kännedom om att en 
tillhandahållare av tjänster har agerat 
otillbörligt eller om specifika 
omständigheter som skulle kunna orsaka 
allvarlig skada i en medlemsstat, skall de 
snarast möjligt underrätta 
ursprungsmedlemsstaten.

Om de får kännedom om att en 
tillhandahållare av tjänster har agerat 
otillbörligt eller om specifika 
omständigheter som skulle kunna orsaka 
allvarlig skada i en medlemsstat, skall de 
snarast möjligt underrätta 
ursprungsmedlemsstaten och 
utstationeringsmedlemsstaten.
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Motivering

Kontrollen måste vara utstationeringsmedlemsstatens ansvar, eftersom det endast är denna 
stat som har ett verkligt incitament att utöva den.

Ändringsförslag 61
Artikel 36, punkt 2, stycke 1

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

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

Motivering

Kontrollen måste vara utstationeringsmedlemsstatens ansvar, eftersom det endast är denna 
stat som har ett verkligt incitament att utöva den.

Ändringsförslag 62
Artikel 37, punkt 2

2. Den medlemsstat som avses i punkt 1 
skall begära att ursprungsmedlemsstaten 
vidtar åtgärder mot tillhandahållaren av 
tjänsterna i fråga genom att lämna alla 
relevanta upplysningar om tjänsten och 
omständigheterna i ärendet.

2. Den medlemsstat som avses i punkt 1 
skall begära att ursprungsmedlemsstaten 
omgående avger ett yttrande och skall
lämna alla relevanta upplysningar om 
tjänsten och omständigheterna i ärendet.

Ursprungsmedlemsstaten skall så snart som 
möjligt kontrollera om tillhandahållaren 
utövar sin verksamhet lagenligt samt de 
omständigheter som ligger till grund för 
begäran. Den skall snarast möjligt meddela 
den medlemsstat som gjort begäran om vilka 
åtgärder som har vidtagits eller som 
övervägs, eller, i förekommande fall, varför 
inga åtgärder vidtagits.

Ursprungsmedlemsstaten skall så snart som 
möjligt kontrollera om tillhandahållaren 
utövar sin verksamhet lagenligt samt de 
omständigheter som ligger till grund för 
begäran. Den skall snarast möjligt meddela 
den medlemsstat som gjort begäran om vilka 
åtgärder som i ett sådant fall skulle vidtas i
ursprungsmedlemsstaten eller som 
övervägs, eller, i förekommande fall, varför 
inga åtgärder skulle vidtas.

Motivering

Kontrollen måste vara utstationeringsmedlemsstatens ansvar, eftersom det endast är denna 
stat som har ett verkligt incitament att utöva den.
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