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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre 
marked
(KOM(2004)0002 – C6–0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0002)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
artikel 47, stk. 2, artikel 55, artikel 71 og artikel 80, stk. 2, (C6-0069/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A6–
0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I 
henhold til traktatens artikel 14, stk. 2, 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri udveksling af 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. En 
fjernelse af barriererne for udviklingen af 
servicevirksomhed mellem 
medlemsstaterne er et vigtigt middel til at 

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I 
henhold til traktatens artikel 14, stk. 2, 
indebærer det indre marked et område uden 
indre grænser med fri udveksling af 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. For at 
fremme væksten og beskæftigelsen og 
styrke konkurrenceevnen skal det indre 
marked for tjenesteydelser være fuldt 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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styrke integrationen af de europæiske folk 
og fremme harmoniske og bæredygtige 
fremskridt på det økonomiske og sociale 
område.

funktionsdygtigt og samtidig bevare den 
europæiske sociale model. En fjernelse af 
barriererne for udviklingen af 
servicevirksomhed mellem 
medlemsstaterne er således et vigtigt 
middel til at styrke integrationen af de 
europæiske folk og fremme harmoniske og 
bæredygtige fremskridt på det økonomiske 
og sociale område.

Begrundelse

Direktivet bør ikke hindre de højere standarder for beskyttelse, som er fastsat af 
medlemsstaterne, og som traktaten åbner mulighed for, på områderne for beskæftigelse, 
beskyttelse af forbrugere og arbejdstagere, miljø, sundhed osv. Det Europæiske Råd i marts 
2005 henstillede udtrykkeligt til, at alle midler skulle tages i brug inden for de 
lovgivningsmæssige rammer for at opnå en bred konsensus om alle disse mål.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3

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

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

Direktivet bør ikke hindre de højere standarder for beskyttelse, som er fastsat af 
medlemsstaterne, og som traktaten åbner mulighed for, på beskæftigelsesområdet, området 
for beskyttelse af forbrugere og arbejdstagere, miljøområdet, sundhedsområdet osv. Det 
Europæiske Råd i marts 2005 henstillede udtrykkeligt til, at alle midler skulle tages i brug 
inden for de lovgivningsmæssige rammer for at opnå en bred konsensus om alle disse mål.

Ændringsforslag 3
Betragtning 5

(5) Det er ikke muligt at overvinde disse 
hindringer udelukkende ved direkte 
anvendelse af traktatens artikel 43 og 49, 
da det ville være ekstremt vanskeligt for de 
nationale myndigheder og Fællesskabets 
institutioner at gennemføre 
overtrædelsesprocedurer mod de 
pågældende medlemsstater i hvert enkelt 
tilfælde, især efter udvidelsen, og da 
mange hindringer kun kan fjernes gennem 
en forhåndskoordinering af de nationale 
lovgivninger, blandt andet for at etablere et 
administrativt samarbejde. Som Europa-
Parlamentet og Rådet har erkendt, skal 
gennemførelsen af et egentligt indre 
marked for tjenesteydelser ske ved hjælp af 
et lovgivningsinstrument på 
fællesskabsplan.

(5) Det er ikke muligt at overvinde disse 
hindringer udelukkende ved direkte 
anvendelse af traktatens artikel 43 og 49, 
da det ville være ekstremt vanskeligt for de 
nationale myndigheder og Fællesskabets 
institutioner at gennemføre 
overtrædelsesprocedurer mod de 
pågældende medlemsstater i hvert enkelt 
tilfælde, især efter udvidelsen, og da 
mange hindringer kun kan fjernes gennem 
en forhåndskoordinering af de nationale 
lovgivninger, blandt andet for at etablere et 
administrativt samarbejde. Som Europa-
Parlamentet og Rådet har erkendt, skal 
gennemførelsen af et egentligt indre 
marked for tjenesteydelser ske ved hjælp af 
et lovgivningsinstrument på 
fællesskabsplan. For at sikre en effektiv 
iværksættelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser, samtidig med at den 
europæiske sociale model bevares, bør der 
derfor, i en afledt retsakt, udarbejdes en 
samlet fortegnelse over de hindringer , 
som Domstolen allerede har fundet i 
modstrid med traktaten, Domstolens faste 
retspraksis vedrørende princippet om 
gensidig anerkendelse og nødvendigheden 
af yderligere harmonisering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler merværdien ved det foreliggende direktiv og giver en juridisk 
begrundelse for vedtagelsen af et afbalanceret instrument, hvis bestemmelser ikke går ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå målet om at gennemføre et egentligt indre marked for 



PE 355.744v03-00 8/94 PR\565998DA.doc

DA

tjenesteydelser. Derimod har Kommissionens forslag ikke formået på behørig vis at begrunde 
valget af sin nye tilgang med vægt på oprindelseslandsprincippet, som er i strid med 
princippet om ligebehandling i traktatens artikel 50 og mere end 30 års fast retspraksis, som 
fortolker og udvikler traktatens bestemmelser vedrørende den frie udveksling af 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Det bør understreges, at de direktiver, 
der er vedtaget i henhold til artikel 47, stk. 
2, bør føre til samordning af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om adgangen til at optage 
og udøve selvstændig 
erhvervsvirksomhed. Desuden 
understreges det i traktatens artikel 50, at 
tjenesteyderen midlertidigt kan udøve sin 
virksomhed i det land, hvor ydelsen 
præsteres, på samme vilkår, som det 
pågældende land fastsætter for sine egne 
statsborgere.

Begrundelse

Der er klar uoverensstemmelse mellem oprindelseslandsprincippet og traktatens artikel 50, 
som overtages i forfatningstraktatens artikel III-145. I overensstemmelse med 
oprindelseslandsprincippet, som defineret i Kommissionens forslag, omfattes en virksomhed, 
som leverer tjenesteydelser i et hvilket som helst medlemsland, kun af lovgivningen i sit 
oprindelsesland og skal ikke tilpasse sig andre eventuelt strengere lovgivninger. Imidlertid 
understreger traktatens artikel 50, at tjenesteyderen har ret til at være omfattet af de samme 
vilkår, som bestemmelseslandet fastsætter for sine egne statsborgere. Det er derfor tydeligt, at 
oprindelseslandsprincippet er i modstrid med traktaternes princip om ligebehandling. 
Endvidere går oprindelseslandsprincippet stik imod tanken bag EU's opbygning, som bygger 
på samordning af medlemsstaternes bestemmelser, sådan som det fremgår af traktatens 
artikel 47, stk. 2.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) I dette direktiv opstilles en generel 
retlig ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at 
der tages hensyn til de særlige kendetegn 
ved hver enkelt form for virksomhed og 

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

erhverv og disses reguleringsordninger. 
Denne ramme er baseret på en dynamisk 
og selektiv tilgang, der består i først at 
fjerne de barrierer, der hurtigt kan ryddes 
af vejen, og derefter samtidig at igangsætte 
en procedure med yderligere 
harmonisering med henblik på at 
muliggøre en gradvis og samordnet 
modernisering af de nationale ordninger for 
regulering af servicevirksomhed, hvilket er 
absolut nødvendigt for at gennemføre et 
egentligt indre marked for tjenesteydelser 
inden 2010. Der bør indføres en velafvejet 
kombination af foranstaltninger, der 
omfatter målrettet harmonisering, 
administrativt samarbejde, anvendelse af 
princippet om gensidig anerkendelse og 
bestemmelseslandsprincippet og 
tilskyndelse til udarbejdelse af 
adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, miljøet, den 
offentlige sikkerhed og folkesundheden 
samt overholdelse af arbejdsretten, hvilket 
er absolut nødvendigt for at skabe tillid 
mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

I dette ændringsforslag foreslås de juridiske instrumenter, der er nødvendige for fuldførelsen 
af det indre marked for tjenesteydelser, samtidig med at kriterierne om almene hensyn og den 
europæiske sociale model overholdes.

Ændringsforslag 6
Betragtning 8

(8) Dette direktiv er helt i tråd med de 
øvrige igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især 
initiativerne vedrørende de 
virksomhedsrelaterede serviceerhvervs 
konkurrenceevne, sikkerheden i 
forbindelse med tjenesteydelser og arbejdet 

(8) Dette direktiv berører ikke de øvrige 
igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især
initiativerne vedrørende de 
virksomhedsrelaterede serviceerhvervs 
konkurrenceevne, sikkerheden i 
forbindelse med tjenesteydelser og arbejdet 
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i forbindelse med den frie bevægelighed 
for patienter og udviklingen i 
sundhedssektoren i Fællesskabet. Det er 
også i tråd med de igangværende 
initiativer vedrørende det indre marked 
såsom forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om salgsfremmende 
foranstaltninger i det indre marked og 
initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for 
håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse (herefter forordningen 
om samarbejde om forbrugerbeskyttelse).

i forbindelse med den frie bevægelighed 
for patienter og udviklingen i 
sundhedssektoren i Fællesskabet. Det 
berører heller ikke de igangværende 
initiativer vedrørende det indre marked 
såsom forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om salgsfremmende 
foranstaltninger i det indre marked og 
initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for 
håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse (herefter forordningen 
om samarbejde om forbrugerbeskyttelse).

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 7
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Direktivet finder ikke anvendelse på 
forsyningspligtydelser. Disse 
tjenesteydelser er ikke omfattet af 
definitionen i traktatens artikel 50 og 
falder derfor ikke ind under dette direktivs 
anvendelsesområde. Direktivet berører 
ikke medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen at fastlægge, 
hvad de betragter som 
forsyningspligtydelser, hvordan disse skal 
tilrettelægges og finansieres, og de 
særlige krav, som disse tjenesteydelser 
skal være underlagt. Desuden berører de i 
dette direktivs artikel 2, stk. 1a, fastlagte 
krav ikke fastlæggelsen af en definition af 
forsyningspligtydelser i en kommende 
fællesskabsretsakt om disse 
tjenesteydelser.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at tydeliggøre, at forsyningspligtydelser ikke er omfattet af det foreliggende 
direktiv i overensstemmelse med den betydning af begrebet tjenesteydelser, som er fastsat i 
traktaten og af Domstolens retspraksis. Desuden bør forsyningspligtydelser behandles i et 
særskilt direktiv. De krav, der er fastlagt i artikel 2, stk. 1a, har til formål at præcisere denne 
kategori af tjenesteydelser, samtidig med at medlemsstaternes frihed til at bestemme, hvad de 
betragter som forsyningspligtydelser, bevares.

Ændringsforslag 8
Betragtning 8 b (ny)

(8b) Tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse i traktatens artikel 16 og artikel 
86, stk. 2, der bl.a. vedrører områderne 
sundhed, social sikring, socialydelser, 
uddannelse og kultur, bør udelukkes fra 
direktivets anvendelsesområde med 
henblik på at disse tjenesteydelser kan 
behandles særskilt. Direktivet foregriber 
således ikke den fremtidige vedtagelse af 
et rammedirektiv om 
forsyningspligtydelser.

Begrundelse

I betragtning af deres rolle til fordel for den sociale og territoriale samhørighed bør 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ikke være omfattet af dette direktiv, men 
behandles i et særskilt rammedirektiv.

Ændringsforslag 9
Betragtning 8 c (ny)

(8c) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 45 og fast retspraksis bør 
undtagelsen fra princippet om 
etableringsfrihed begrænses til de 
erhverv, som i sig selv er direkte og 
særligt forbundet med udøvelse af 
offentlig myndighed. Således er f.eks. 
vagt- eller sikkerhedsvirksomhed og 
advokatvirksomhed, som f.eks. juridisk 
rådgivning og bistand samt 
repræsentation og forsvar af parter i 
retten, normalt ikke direkte og særligt 
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forbundet med udøvelse af offentlig 
myndighed.1

___________________
1 Dom af 9.3.2000, sag nr. C-355/98, 
Kommissionen vs. Belgien;
dom af 21.6.1974, sag nr. C-2/74, Reyners.

Ændringsforslag 10
Betragtning 8 d (ny)

(8d) Direktivet finder ikke anvendelse på 
spilleaktiviteter, som indebærer, at der 
gøres indsats med penge i hasardspil, 
herunder lotteri og væddemål, af hensyn 
til gældende bestemmelser i adskillige 
medlemsstater, som fastsætter, at 
lotteriindtægter kun må anvendes til visse 
formål, især formål af almen interesse, 
eller endda, at de skal indgå i 
statsbudgettet.

Begrundelse

Domstolen har i sin faste retspraksis givet medlemsstaternes regeringer frihed til at fastsætte 
begrænsninger for tjenesteydelsernes frie udveksling af hensyn til beskyttelse af 
samfundsordenen og forbrugerbeskyttelse, der opfattes som tvingende almene hensyn. 

Ændringsforslag 11
Betragtning 12

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

(12) Transporttjenester, herunder 
bytransport, havnetjenester, hyrevogne og 
ambulancer, udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde, uanset om de er 
underlagt andre fællesskabsinstrumenter 
med hjemmel i traktatens artikel 71 eller 
artikel 80, stk. 2. Direktivet finder til 
gengæld anvendelse på pengetransport og 
transport af afdøde, idet der er konstateret 
problemer med det indre markeds 
funktion på disse områder.
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Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør ikke omfatte de tjenesteydelser, for hvilke traktaten 
indeholder et specifikt retsgrundlag, herunder skatteområdet, finansielle ydelser og 
transportydelser, dog med undtagelse af pengetransport og transport af afdøde, idet der er 
konstateret problemer med det indre markeds funktion på disse to områder.

Ændringsforslag 12
Betragtning 13

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

(13) Serviceområder, som allerede er 
genstand for en omfattende gældende 
fællesskabsret, navnlig hvad angår 
lovregulerede erhverv, posttjenester, tv-
radiospredningsvirksomhed, 
informationssamfundstjenester samt 
tjenesteydelser i forbindelse med 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure, osv., udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Når en tjenesteydelse 
allerede er omfattet af et eller flere 
fællesskabsinstrumenter, finder dette 
direktiv ikke anvendelse på den 
pågældende tjenesteydelse. Desuden 
finder direktivet ikke anvendelse på 
eventuelle undtagelser eller udelukkelser, 
der er fastsat i disse 
fællesskabsinstrumenter, ligesom det ikke 
berører vedtagelsen af 
fællesskabsinstrumenter med henblik på 
at ændre eller erstatte gældende 
fællesskabsret vedrørende specifikke 
servicesektorer. 

Begrundelse

Direktivet skal respektere de fællesskabsinstrumenter, der er gældende for bestemte sektorer, 
og fremtidige instrumenter, der sigter mod at ændre eller erstatte dem, således at 
retssikkerhedsprincippet og de erhvervede rettigheder respekteres.

Ændringsforslag 13
Betragtning 13 a (ny)
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(13a) Udelukkelsen af de serviceområder, 
som allerede er omfattet af sektorbestemte 
direktiver, har til formål at undgå, at 
bestemte tjenesteydelser, som er undtaget i 
de sektorspecifikke bestemmelser, og som 
bevidst er udelukket af 
fællesskabslovgivningen, automatisk 
omfattes af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 14
Betragtning 14

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

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, 
distribution, tilrettelæggelse af messer og 
udstillinger, biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom fritidstjenester, sportscentre og 
forlystelsesparker. Disse former for 
virksomhed kan være både tjenesteydelser, 
der kræver, at tjenesteyder og 
tjenestemodtager befinder sig i nærheden 
af hinanden, tjenesteydelser, der indebærer, 
at tjenestemodtageren eller tjenesteyderen 
begiver sig til et andet sted, og 
tjenesteydelser, der teleformidles, herunder 
via internettet. Bilagene til dette direktiv 
indeholder vejledende lister over de 
tjenesteydelser, som det finder anvendelse 
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tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet.

på.

Begrundelse

Udeladelserne er vigtige for at sikre sammenhængen med direktivets anvendelsesområde. 
Desuden bør det præciseres, at de lister, der er omfattet af bilagene, ikke er udtømmende og 
sigter mod at præcisere direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 15
Betragtning 15

(15) I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis vedrørende traktatens artikel 49 
ff. dækker begrebet tjenesteydelse enhver 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, uden at dette kræver, at 
tjenesteydelsen betales af den, der 
modtager ydelsen, og uanset hvordan den 
økonomiske modydelse, der udgør 
betalingen, finansieres. En tjenesteydelse 
er derfor enhver ydelse, hvorved 
tjenesteyderen deltager i erhvervslivet, 
uanset den pågældendes retlige form, 
formålet med dennes virksomhed og det 
pågældende virksomhedsområde.

(15) I overensstemmelse med Domstolens 
retspraksis vedrørende traktatens artikel 49 
ff. dækker begrebet tjenesteydelse enhver 
erhvervsvirksomhed, der normalt udføres 
mod betaling, som udgør den økonomiske 
modydelse for den pågældende 
tjenesteydelse. Imidlertid er
betalingskriteriet ikke opfyldt i forbindelse 
med de former for virksomhed, staten 
udfører uden økonomisk modydelse, eller 
hvor betalingen ikke udgør den 
økonomiske modydelse for 
tjenesteydelsen, men et bidrag til 
finansieringen af systemet, som det er 
tilfældet for undervisning i det nationale 
undervisningssystem eller forvaltning af 
sociale sikringsordninger, som ikke 
foretages af erhvervsvirksomheder. Disse 
former for virksomhed er ikke omfattet af 
definitionen i traktatens artikel 50 og 
falder derfor ikke ind under dette direktivs 
anvendelsesområde.1

___________________
1 Dom af 27.9.1998, sag nr. C-263/86, Humbel;
dom af 7.12.1996, sag nr. C-109/92, Wirth.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at skabe sammenhæng mellem definitionerne af begreberne 
"tjenesteydelse" og "kommerciel tjenesteydelse".
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Ændringsforslag 16
Betragtning 16

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

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er dækket af ændringsforslaget til betragtning 15.

Ændringsforslag 17
Betragtning 17

(17) Dette direktiv vedrører ikke
anvendelsen af traktatens artikel 28-30 om 
frie varebevægelser. De restriktioner, der 
forbydes i medfør af 
oprindelseslandsprincippet, er krav, der 
gælder for adgangen til at optage og 
udøve servicevirksomhed, ikke krav, der 
gælder for varer som sådan.

(17) Dette direktiv vedrører ikke 
anvendelsen af traktatens artikel 28-30 om 
frie varebevægelser. 

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og følgende.

Ændringsforslag 18
Betragtning 19 a (ny)

(19a) En tjenesteyders etableringssted 
forudsætter faktisk udøvelse af 
erhvervsvirksomhed fra et fast driftsted og 
i et ikke nærmere angivet tidsrum. Dette 
krav er ligeledes opfyldt, når et selskab 
oprettes for en nærmere afgrænset 
periode, eller når det lejer de lokaler eller 
det forretningssted, som den anvender til 
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at udføre sin virksomhed. I 
overensstemmelse med denne definition, 
som forudsætter faktisk udøvelse af 
erhvervsvirksomhed på tjenesteyderens 
etableringssted, er en simpel postkasse 
ikke ensbetydende med etablering. I de 
tilfælde, hvor en tjenesteyder har flere 
etableringssteder, er det vigtigt at 
fastsætte, fra hvilket etableringssted den 
pågældende tjenesteydelse er udført. Hvis 
det er svært at afgøre, hvilket af flere 
etableringssteder, en tjenesteydelse er 
udført fra, vil etableringsstedet være der, 
hvor tjenesteyderen har hovedsædet for 
den del af sin virksomhed, der er knyttet 
til netop denne tjenesteydelse.

Begrundelse

For at undgå, at en simpel postkasse kan udgøre et etableringssted, bør det præciseres, at 
udførelsen af en tjenesteydelse kun er ensbetydende med et etableringssted i en medlemsstat i 
de tilfælde, hvor tjenesteydelserne faktisk udøves i denne medlemsstat.

Ændringsforslag 19
Betragtning 20

(20) Begrebet tilladelsesordning dækker 
især de administrative procedurer, 
hvorved der gives tilladelser, licenser, 
godkendelser eller koncessioner, men 
også forpligtelsen til at være optaget i en 
faglig forening, et register, en fortegnelse 
eller en database, tilsluttet et organ eller i 
besiddelse af et næringsbrev for at kunne 
udøve den pågældende virksomhed. En 
tilladelse kan ikke blot følge af en 
udtrykkelig afgørelse, men også af en 
stiltiende afgørelse, som f.eks. består i, at 
den kompetente myndighed forholder sig 
tavs, eller at tjenesteyderen skal afvente 
en kvittering for modtagelsen af en 
erklæring for at kunne påbegynde den 
pågældende virksomhed, eller for at 
denne er lovlig.

udgår
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Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 4.

Ændringsforslag 20
Betragtning 21

(21) Begrebet koordineret område dækker 
alle de krav, der gælder for adgangen til 
at optage og udøve servicevirksomhed, 
herunder især krav, som er fastsat i hver 
medlemsstats love og administrative 
bestemmelser, uanset om de vedrører et 
område, der er harmoniseret på 
fællesskabsplan eller ej, eller om de er af 
generel eller specifik karakter, og uanset 
hvilket retsområde der er tale om i 
henhold til national ret.

udgår

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 4, nr. (9) og artikel 16.

Ændringsforslag 21
Betragtning 24

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis 
det er objektivt begrundet i et tvingende 
alment hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne. Det bør desuden sikres, at 
en tilladelse normalt giver adgang til at 
optage eller udøve servicevirksomhed på 
hele det nationale område, medmindre et 
tvingende alment hensyn objektivt 
berettiger, at der skal anmodes om 
tilladelse for hvert enkelt etableringssted, 
hvilket f.eks. kan være tilfældet for større 
supermarkeder af hensyn til beskyttelsen 
af bymiljøet.

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis 
det er objektivt begrundet i et tvingende 
alment hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne, miljøet eller forbrugerne. 
Det bør desuden sikres, at en tilladelse 
normalt giver adgang til at optage eller 
udøve servicevirksomhed på hele det 
nationale område, medmindre et tvingende 
alment hensyn objektivt berettiger, at der 
skal anmodes om tilladelse for hvert enkelt 
etableringssted, hvilket f.eks. kan være 
tilfældet for større supermarkeder, eller at 
tilladelsen skal begrænses til en bestemt 
del af det nationale område.
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Ændringsforslag 22
Betragtning 25

(25) Der bør fastsættes en kvikskranke med 
det formål at sikre, at alle tjenesteydere 
kun behøver at henvende sig et enkelt sted 
for at afvikle samtlige procedurer og 
formaliteter. Antallet af kvikskranker pr. 
medlemsstat kan variere efter de regionale 
eller lokale kompetencer eller efter den 
form for virksomhed, der er tale om. 
Oprettelsen af disse kvikskranker berører 
nemlig ikke fordelingen af beføjelserne 
mellem de kompetente myndigheder på 
nationalt plan. Hvis flere regionale eller 
lokale myndigheder er kompetente, kan en 
af dem varetage opgaven som kvikskranke 
og organisere samarbejdet med de andre 
myndigheder. Kvikskrankerne kan oprettes 
af de administrative myndigheder, men en 
medlemsstat kan også overdrage denne 
opgave til handels- og håndværkskamre, 
faglige foreninger eller private organer. 
Kvikskrankerne skal i vid udstrækning 
bistå tjenesteyderen enten som direkte 
kompetent myndighed, der udsteder de 
dokumenter, der er nødvendige for at få 
adgang til servicevirksomhed, eller som 
formidler mellem tjenesteyderen og de 
direkte kompetente myndigheder. Allerede 
i sin henstilling af 22. april 1997 om 
forbedring og forenkling af 
erhvervsklimaet i forbindelse med 
virksomhedsetablering opfordrede 
Kommissionen medlemsstaterne til at 
indføre kontaktpunkter for at forenkle 
formaliteterne.

(25) Der bør indføres en kvikskranke med 
det formål at sikre, at alle tjenesteydere 
kun behøver at henvende sig et enkelt sted 
for at afvikle samtlige procedurer og 
formaliteter. Desuden skal kvikskranken 
foranledige den gensidige anerkendelse 
med henblik på at sikre 
gennemsigtigheden. Således har 
kvikskranken også til formål at 
sammenligne beskyttelsesniveauerne og 
indføre klagemekanismer, der giver 
tjenesteyderen mulighed for at anfægte 
beslutninger, der forbyder ham at udføre 
sine tjenesteydelser på et nationalt 
marked. Hvis gensidig anerkendelse 
afslås, underretter kvikskranken 
Kommissionen herom. Antallet af 
kvikskranker pr. medlemsstat kan variere 
efter de regionale eller lokale kompetencer 
eller efter den form for virksomhed, der er 
tale om. Oprettelsen af disse kvikskranker 
berører nemlig ikke fordelingen af 
beføjelserne mellem de kompetente 
myndigheder på nationalt plan. Hvis flere 
regionale eller lokale myndigheder er 
kompetente, kan en af dem varetage 
opgaven som kvikskranke og organisere 
samarbejdet med de andre myndigheder. 
Kvikskrankerne kan oprettes af de 
administrative myndigheder, men en 
medlemsstat kan også overdrage denne 
opgave til handels- og håndværkskamre, 
faglige foreninger eller private organer. 
Kvikskrankerne skal i vid udstrækning 
bistå tjenesteyderen enten som direkte 
kompetent myndighed, der udsteder de 
dokumenter, der er nødvendige for at få 
adgang til servicevirksomhed, eller som 
formidler mellem tjenesteyderen og de 
direkte kompetente myndigheder. Allerede 
i sin henstilling af 22. april 1997 om 
forbedring og forenkling af 
erhvervsklimaet i forbindelse med 
virksomhedsetablering opfordrede 
Kommissionen medlemsstaterne til at 
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indføre kontaktpunkter for at forenkle 
formaliteterne.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1b.

Ændringsforslag 23
Betragtning 25 a (ny)

(25a) I forbindelse med den frie 
udveksling af tjenesteydelser bør der 
skabes mulighed for at foretage 
proformaregistrering, herunder ad 
elektronisk vej, via kvikskranken. Denne 
registrering bør give udbydere af 
grænseoverskridende tjenesteydelser 
samme rettigheder og pligter som 
statsborgere i bestemmelseslandet, 
navnlig hvad angår dettes 
adfærdskodekser. Bestemmelseslandet bør 
informeres behørigt om udførelsen af 
tjenesteydelserne, således at det kan sikre 
kvaliteten af ydelserne ved at give 
modtagerne af disse tjenesteydelser 
mulighed for at indgive klager via 
kvikskranken.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1a (nyt), og 
den gældende fællesskabsret, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Ændringsforslag 24
Betragtning 27

(27) Adgangen til servicevirksomhed kan 
kun gøres betinget af, at der indhentes 
tilladelse fra de kompetente myndigheder, 
hvis denne formalitet opfylder kriterierne 
om forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. Det 
betyder bl.a., at der kun kan stilles krav 
om tilladelse, hvis en efterfølgende 

(27) De kompetente myndigheder kan gøre 
adgangen til servicevirksomhed betinget 
af, at der indhentes tilladelse, hvis denne 
formalitet opfylder kriterierne om forbud 
mod forskelsbehandling, nødvendighed og 
proportionalitet. Disse bestemmelser i 
direktivet kan ikke berettige 
tilladelsesordninger, der er forbudt i 
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kontrol ville være ineffektiv, fordi det ville 
være umuligt at fastslå de pågældende 
tjenesteydelsers mangler efterfølgende, og 
fordi der ville være visse risici og farer 
forbundet med ikke at foretage en 
forhåndskontrol. Disse bestemmelser i 
direktivet kan ikke berettige 
tilladelsesordninger, der er forbudt i 
henhold til andre fællesskabsinstrumenter 
som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 
om en fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering 
vil gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for 
virksomhed tilladelsesordningerne bør 
ophæves.

henhold til andre fællesskabsinstrumenter 
som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 
om en fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering 
vil gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for 
virksomhed tilladelsesordningerne bør 
ophæves.

Begrundelse

Denne formulering er bedre i overensstemmelse med princippet om gensidig anerkendelse i 
henhold til Domstolens faste retspraksis.

Ændringsforslag 25
Betragtning 28

(28) I tilfælde, hvor antallet af mulige 
tilladelser for en given form for 
virksomhed er begrænset på grund af 
knappe naturlige ressourcer eller begrænset 
teknisk kapacitet, f.eks. i forbindelse med 
tildeling af analoge radiofrekvenser eller 
udnyttelse af et vandkraftværk, skal der 
anvendes en procedure for udvælgelse af 
ansøgere, hvilket har til formål at forbedre 
kvaliteten af og vilkårene for de 
tjenesteydelser, der tilbydes brugerne, 
gennem fri konkurrence. Denne procedure 
skal sikre gennemsigtighed og uvildighed,
og den udstedte tilladelse må ikke være af 

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

uvildighed og gennemsigtighed, og den 
udstedte tilladelse må ikke være af 
uforholdsmæssig lang varighed, kunne 
fornyes automatisk eller indebære fordele 
for den tidligere tjenesteyder. Nærmere 
bestemt skal varigheden af tilladelsen 
fastsættes således, at den ikke hæmmer 
eller begrænser den frie konkurrence mere 
end nødvendigt for at sikre afskrivningen 
på investeringerne og et rimeligt afkast af 
den investerede kapital. I tilfælde, hvor 
antallet af tilladelser er begrænset af andre 
grunde end knappe naturlige ressourcer 
eller begrænset teknisk kapacitet, skal de 
øvrige bestemmelser om 
tilladelsesordninger i dette direktiv under 
alle omstændigheder overholdes.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag 26
Betragtning 29

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

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 16 og artikel 40, 
samt ændringsforslaget til betragtning 40.

Ændringsforslag 27
Betragtning 32

(32) Forbuddet mod økonomiske test som 
forudsætning for udstedelsen af tilladelser 
gælder udelukkende sådanne test, ikke 
andre krav, der er objektivt begrundet i 

udgår
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tvingende almene hensyn såsom 
beskyttelsen af bymiljøet. Dette forbud er 
ikke til hinder for, at de myndigheder, der 
skal håndhæve konkurrencelovgivningen, 
kan udøve deres beføjelser.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 14, stk. 5.

Ændringsforslag 28
Betragtning 33

(33) For at tilrettelægge moderniseringen 
af de nationale lovgivninger efter kravene 
i forbindelse med det indre marked bør 
der ske en evaluering af visse ikke-
diskriminerende nationale krav, der på 
grund af deres karakter kan udgøre en 
mærkbar indskrænkning af eller ligefrem 
en hindring for adgangen til at optage 
eller udøve servicevirksomhed i henhold 
til etableringsfriheden. Medlemsstaterne 
skal i direktivets gennemførelsesperiode 
sikre sig, at disse krav er nødvendige og 
proportionelle, og skal om nødvendigt 
ophæve eller ændre dem. I øvrigt skal 
kravene under alle omstændigheder være 
forenelige med Fællesskabets 
konkurrenceret.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 29
Betragtning 34

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

udgår
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medlemsstaterne undersøge krav såsom 
de ordninger, der opstiller en 
formidlingspligt (must carry) for 
kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 
til visse andre tjenesteyderes ydelser, og 
som dermed berører hans frie valg, 
mulighederne for adgang til radio- og tv-
udsendelser og tjenestemodtagernes 
valgmuligheder.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med ændringsforslagene til direktivets 
anvendelsesområde, som tilsigter en udelukkelse af hasardspil og audiovisuelle 
tjenesteydelser. 

Ændringsforslag 30
Betragtning 37

(37) For at sikre, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser fungerer effektivt, og give 
tjenesteydere og tjenestemodtagere 
sikkerhed for, at de kan udføre og modtage 
tjenesteydelser i hele Fællesskabet, 
uafhængigt af grænserne, bør der 
fastsættes det princip, at en tjenesteyder 
kun er omfattet af lovgivningen i det land, 
hvor den pågældende er etableret. Dette 
princip er absolut nødvendigt, for at 
tjenesteydere, især SMV'er, med fuld 
retssikkerhed kan udnytte mulighederne i 
det indre marked. Ved at lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser mellem 
medlemsstaterne giver dette princip, 
sammen med foranstaltningerne for 
harmonisering og gensidig bistand, også 
tjenestemodtagerne adgang til et større 
udvalg af tjenesteydelser af høj kvalitet fra 
de øvrige medlemsstater. Dette princip bør 
ledsages af en mekanisme, der skal bistå 
tjenestemodtagerne med bl.a. at holde sig 
orienteret om lovgivningen i de andre 
medlemsstater, og af en harmonisering af 
bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed.

(37) For at sikre, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser fungerer effektivt, og give 
tjenesteydere og tjenestemodtagere 
sikkerhed for, at de kan udføre og modtage 
tjenesteydelser i hele Fællesskabet, 
uafhængigt af grænserne, bør princippet 
om gensidig anerkendelse konsolideres. I 
henhold til dette princip kan den frie 
udveksling af tjenesteydelser, som er et 
grundlæggende princip i traktaten, kun 
begrænses af bestemmelser, der er 
begrundet i et alment hensyn og gælder 
for alle personer og virksomheder, der 
udfører en virksomhed på 
bestemmelseslandets område, for så vidt 
dette hensyn ikke er omfattet af de regler, 
som gælder for tjenesteyderen i den 
medlemsstat, hvor han er etableret. De 
betingelser, der er fastsat i 
bestemmelseslandets lovgivning, kan 
således ikke anvendes i tilgift til de 
tilsvarende betingelser, begrundelser og 
garantier, som allerede er opfyldt i 
etableringslandet. Ved at lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser mellem 
medlemsstaterne giver dette princip, 
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sammen med foranstaltningerne for 
yderligere harmonisering, også 
tjenestemodtagerne adgang til et større 
udvalg af tjenesteydelser af høj kvalitet fra 
de øvrige medlemsstater. Dette princip bør 
ledsages af en mekanisme, der skal bistå 
tjenestemodtagerne med bl.a. at holde sig 
orienteret om lovgivningen i de andre 
medlemsstater, og af en harmonisering af 
bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed1.
___________________
1 Dom af 9.3.2000, sag nr. C-355/98, 
Kommissionen vs. Belgien;
dom af 4.12.1986, sag nr. C-205/84, 
Kommissionen vs. Tyskland;
dom af 17.12.1981, sag nr. C-279/804, Webb.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at definere princippet om gensidig anerkendelse i 
overensstemmelse med Domstolens faste retspraksis. Afvigelsen fra 
oprindelseslandsprincippet er tydelig. Oprindelseslandsprincippet, som fastlagt i 
Kommissionens forslag, fastslår, at tjenesteydere kun er underlagt lovgivningen i det land, 
hvor de er etableret. Princippet om gensidig anerkendelse bygger derimod på tanken om 
"sidestilling". De betingelser, der er fastsat i bestemmelseslandets lovgivning, kan således 
ikke anvendes i tilgift til de tilsvarende betingelser, som allerede er opfyldt i 
oprindelseslandet.

Ændringsforslag 31
Betragtning 38

(38) Det er desuden nødvendigt at sikre, at 
kontrollen med servicevirksomhed 
foretages ved kilden, dvs. af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
tjenesteyderen er etableret. De kompetente 
myndigheder i oprindelseslandet har de 
bedste forudsætninger for at sikre 
effektivitet og kontinuitet i kontrollen med 
tjenesteyderen og for at beskytte 
tjenestemodtagerne i såvel deres eget land 
som i de øvrige medlemsstater. For at 
skabe tillid mellem medlemsstaterne i 
forbindelse med reguleringen af 
servicevirksomhed bør det gøres helt klart, 
at oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret 

(38) Det er desuden nødvendigt at sikre, at 
kontrollen med servicevirksomhed 
foretages af bestemmelseslandet, dvs. af de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres. 
Kontrolmyndighederne i 
bestemmelseslandet bør tage hensyn til 
tilsyn og kontrol, der allerede er udført i 
etableringslandet. Det administrative 
samarbejde i henhold til dette direktiv 
samt oprettelsen af en kvikskranke letter 
dette tilsyn og denne kontrol.
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for på Fællesskabets vegne at overvåge 
tjenesteyderens virksomhed, uafhængigt 
af tjenesteydelsens bestemmelsessted. 
Spørgsmålet om domstolenes kompetence 
henhører ikke under dette direktiv, men 
under Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 
af 22. december 2000 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil-
og handelsretlige område1 og under andre 
fællesskabsinstrumenter såsom Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering 
af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser2.
___________________
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003.
2 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med de ændringsforslag, der har til formål at erstatte 
oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 32
Betragtning 39

(39) Som supplement til princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning og kontrolordninger bør der
fastsættes det princip, at medlemsstaterne 
ikke må lægge hindringer i vejen for 
tjenesteydelser fra en anden medlemsstat.

(39) Der bør fastsættes det princip, at 
medlemsstaterne kun må lægge hindringer 
i vejen for tjenesteydelser fra en anden 
medlemsstat gennem bestemmelser, der er 
begrundet i et tvingende alment hensyn, 
og som gælder for alle personer og 
virksomheder, der udfører en aktivitet på 
bestemmelseslandets område, i det 
omfang hvor dette hensyn ikke er omfattet 
af de regler, som gælder for 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvor 
han er etableret. Behovet for disse krav 
skal især være objektivt begrundet, og de 
må ikke række ud over, hvad der er 
nødvendigt for at opfylde sådanne 
formål1.
___________________
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1 Dom af 3.10.2000, sag nr. C-58, Corsten.

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber sammenhæng med Domstolens faste retspraksis og erstatningen af 
oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 33
Betragtning 40

(40) Der bør fastsættes, at princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning kun kan tilsidesættes på 
områder, der er omfattet af dette direktivs 
generelle eller midlertidige undtagelser. 
Disse undtagelser er nødvendige for at 
tage hensyn til det indre markeds 
integrationsstadium eller til visse 
fællesskabsinstrumenter vedrørende 
tjenesteydelser, i henhold til hvilke en 
tjenesteyder er omfattet af en anden 
lovgivning end 
oprindelsesmedlemsstatens. Herudover 
kan der også undtagelsesvist - i visse 
konkrete tilfælde og såfremt visse strenge 
materielle og processuelle betingelser er 
opfyldt - træffes foranstaltninger over for 
en bestemt tjenesteyder. For at garantere 
den retssikkerhed, der er absolut 
nødvendig for at tilskynde SMV'er til at 
udbyde deres tjenesteydelser i andre 
medlemsstater, skal disse undtagelser 
være begrænset til, hvad der er strengt 
nødvendigt. I særdeleshed må disse 
undtagelser kun finde anvendelse af 
årsager, der vedrører sikkerheden i 
forbindelse med tjenesteydelser, udøvelsen 
af et erhverv i sundhedssektoren eller 
beskyttelsen af væsentlige hensyn, 
herunder navnlig hensynet til beskyttelse 
af mindreårige, og kun hvis de nationale 
bestemmelser på dette område ikke er 
harmoniserede. Endvidere bør enhver 
begrænsning i den fri udveksling af 
tjenesteydelser ske i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder, der i 
henhold til Domstolens faste retspraksis 

(40) Det bør påpeges, at kun undtagelser 
af hensyn til den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed og den offentlige 
sundhed som omhandlet i traktatens 
artikel 46 kan begrunde nationale 
bestemmelser, der ikke finder ensartet 
anvendelse på tjenesteydere uanset 
oprindelse. Endvidere anerkendes i 
Domstolens retspraksis sådanne ikke-
diskriminerende restriktioner, som er 
begrundet i tvingende almene hensyn, 
herunder faglige regler til beskyttelse af 
tjenestemodtagerne, beskyttelse af 
intellektuel ejendom, beskyttelse af 
arbejdstagerne og forbrugerbeskyttelse, 
bevarelse af den nationale historiske og 
kunsteriske arv, udnyttelse af 
arkæologiske, historiske og kunstneriske 
værdier og den størst mulige udbredelse 
af kendskabet til et lands kunstneriske og 
kulturelle arv.
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udgør en integrerende del af 
fællesskabsrettens almindelige 
retsgrundsætninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16, 17, 18 og 19 og 
tager sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig 
anerkendelse.

Ændringsforslag 34
Betragtning 41

(41) I de tilfælde, hvor en tjenesteyder 
begiver sig til en anden medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten, bør der sørges 
for gensidig bistand mellem de to 
medlemsstater, således at førstnævnte stat 
kan foretage efterprøvninger, 
inspektioner og undersøgelser efter 
anmodning fra oprindelsesmedlemsstaten 
eller foretage sådanne efterprøvninger på 
eget initiativ, hvis det kun drejer sig om at 
fastslå faktiske forhold. Ved 
udstationering af arbejdstagere kan 
udstationeringsmedlemsstaten desuden 
træffe foranstaltninger over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, for at sikre overholdelse af 
de ansættelses- og arbejdsvilkår, der er 
fastsat i direktiv 96/71/EF.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 36 og tager sigte på at 
erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 35
Betragtning 42

(42) Oprindelseslandsprincippet bør 
fraviges for tjenesteydelser, der er 
omfattet af et generelt forbud i den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver 
sig til, hvis dette forbud er begrundet i 

udgår
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hensynet til den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller folkesundheden. 
Denne undtagelse er begrænset til 
generelle forbud og gælder ikke nationale 
ordninger, der ikke fuldstændigt forbyder 
en form for virksomhed, men forbeholder 
en eller flere erhvervsdrivende udøvelsen 
af den eller forbyder udøvelsen af en form 
for virksomhed uden forhåndstilladelse. 
Når en medlemsstat således tillader en 
form for virksomhed, men forbeholder 
den bestemte erhvervsdrivende, er den 
ikke omfattet af et generelt forbud og 
anses derfor ikke for at stride mod den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden. Følgelig er der 
ingen grund til, at en sådan form for 
virksomhed ikke skulle være omfattet af 
direktivets almindelige bestemmelser.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 17 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 36
Betragtning 43

(43) Oprindelseslandsprincippet bør ikke 
finde anvendelse på specifikke krav, der 
stilles af den medlemsstat, tjenesteyderen 
begiver sig til, og som beror på de særlige 
kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og hvis 
overholdelse er absolut nødvendig for at 
sikre opretholdelsen af den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed og 
folkesundheden eller beskyttelsen af 
miljøet. Denne undtagelse gælder navnlig 
tilladelser til at opholde sig på eller 
benytte offentlige veje, krav vedrørende 
tilrettelæggelse af offentlige 
arrangementer eller krav til sikkerheden 
på byggepladser.

udgår
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Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 17 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 37
Betragtning 44

(44) At indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat end den, 
hvori de benyttes, er undtaget fra 
oprindelseslandsprincippet, følger af 
Domstolens retspraksis, i henhold til 
hvilken en medlemsstat kan lade 
køretøjer, der anvendes på dens område, 
være omfattet af en sådan forpligtelse på 
vilkår, der er afpasset efter det tilsigtede 
mål. Denne undtagelse gælder ikke 
lejlighedsvis eller midlertidig leje.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 17 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 38
Betragtning 45

(45) Der er allerede vedtaget flere 
direktiver om kontrakter, der indgås af 
forbrugerne. Disse direktiver er imidlertid 
baseret på en minimumsharmonisering. I 
sin meddelelse om strategien for 
forbrugerpolitikken 2002-20061 har 
Kommissionen bebudet, at et af dens 
højest prioriterede områder vil være at 
foreslå fuld harmonisering med henblik 
på at mindske forskellene i 
forbrugerbeskyttelsesreglerne i EU, som 
skaber en fragmentering af det indre 
marked til skade for virksomhederne og 
forbrugerne. Herudover har 
Kommissionen i sin handlingsplan om en 
mere sammenhængende europæisk 
aftaleret2 understreget behovet for større 

udgår
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konvergens i EU's forbrugerlovgivning, 
hvilket navnlig vil indebære en 
gennemgang af den gældende lovgivning 
om forbrugeraftaler med henblik på at 
fjerne uoverensstemmelser, udfylde huller 
og forenkle lovgivningen.
___________________
1 EFT C 137 af 8.6.2002, s. 2.
2 EUT C 63 af 15.3.2003, s. 1.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 17 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 39
Betragtning 46

(46) Det er kun hensigtsmæssigt at 
anvende oprindelseslandsprincippet i 
forbindelse med tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af forbrugerne, i de tilfælde, 
hvor fællesskabsdirektiverne foreskriver 
fuld harmonisering, fordi der i disse 
tilfælde er tale om samme niveau af 
forbrugerbeskyttelse. Undtagelsen fra 
oprindelseslandsprincippet vedrørende 
tjenesteyderens ansvar uden for 
kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med den pågældendes 
virksomhed rammer personer i den 
medlemsstat, som denne har begivet sig 
til, gælder både person- og tingsskader i 
forbindelse med sådanne ulykker.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 17 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 40
Betragtning 47

(47) Medlemsstaterne bør undtagelsesvist, 
i konkrete tilfælde og af bestemte årsager 
såsom sikkerheden i forbindelse med 

udgår
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tjenesteydelser have mulighed for at 
træffe foranstaltninger, der fraviger 
oprindelseslandsprincippet, over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Det vil kun kunne ske på 
områder, der ikke er harmoniserede på 
fællesskabsplan. Denne mulighed 
indebærer ikke, at der kan træffes 
restriktive foranstaltninger på områder, 
hvor andre direktiver forbyder enhver 
undtagelse fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, såsom direktiv 
1999/93/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 
1998 om retlig beskyttelse af 
adgangsstyrede og adgangsstyrende 
tjenester1, eller at 
undtagelsesmulighederne i andre 
direktiver, såsom Rådets direktiv 
89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-radiospredningsvirksomhed2 og 
direktiv 2000/31/EF, kan udvides eller 
begrænses.
___________________
1 EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.
2 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF 
(EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og 19 og tager 
sigte på at erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 41
Betragtning 51

(51) Patienter, der som tjenestemodtagere 
er omfattet af reglerne om den frie 
udveksling af tjenesteydelser, fagfolk i 
sundhedssektoren og 
sygesikringsmyndighederne bør gives 
større retssikkerhed for så vidt angår 
godtgørelse af lægebehandling i 

udgår
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overensstemmelse med de i Domstolens 
retspraksis fastlagte principper om fri 
udveksling af tjenesteydelser, dog uden at 
den økonomiske ligevægt af 
medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger sættes over styr.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af 
patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 42
Betragtning 53

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, 
som det er blevet understreget i 
Domstolens retspraksis, til at fremme 
patienters frie bevægelighed og leveringen 
af grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Formålet med denne 
bestemmelse er nemlig at garantere de 
socialt sikrede, som er i besiddelse af en 
tilladelse, adgang til behandling i de 
øvrige medlemsstater på betingelser, der 
er lige så fordelagtige som dem, der 
gælder for de socialt sikrede, der er 
omfattet af disse medlemsstaters 
lovgivning. Den giver således de socialt 
sikrede rettigheder, som de ellers ikke ville 
have, og fremstår som en form for 
udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 
imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i 
en anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

udgår
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Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af 
patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 43
Betragtning 54

(54) Under hensyntagen til udviklingen i
Domstolens retspraksis vedrørende den 
frie udveksling af tjenesteydelser bør krav 
om forhåndstilladelse til godtgørelse 
gennem en medlemsstats sociale 
sikringsordning af udgifter til anden 
behandling end hospitalsbehandling 
ophæves, og medlemsstaterne bør tilpasse 
deres lovgivning herefter. For så vidt som 
udgifterne godtgøres inden for de 
grænser, der er fastsat i 
sygesikringsordningen i den medlemsstat, 
hvor den pågældende er tilsluttet en 
sygekasse, er der med ophævelsen af 
sådanne krav ikke tale om et alvorligt 
indgreb i de sociale sikringsordningers 
økonomiske ligevægt. I henhold til 
Domstolens retspraksis kan de 
betingelser, der på medlemsstaternes 
område gælder for udførelsen af anden 
behandling end hospitalsbehandling, også 
anvendes på behandling i en anden 
medlemsstat end den, hvor den 
pågældende er tilsluttet en social 
sikringsordning, for så vidt de er 
forenelige med fællesskabsretten. 
Ligeledes følger det af Domstolens 
retspraksis, at ordningerne for tilladelse 
til godtgørelse af udgifter til behandling i 
en anden medlemsstat skal overholde 
dette direktivs bestemmelser om 
betingelser for udstedelse af tilladelser og 
tilladelsesprocedurer.

udgår
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Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af 
patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 44
Betragtning 55

(55) I henhold til Domstolens retspraksis 
vedrørende den frie udveksling af 
tjenesteydelser kan en ordning med 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat være berettiget af 
hensyn til nødvendigheden af at 
planlægge antallet af hospitaler, deres 
geografiske spredning, deres indretning 
og det udstyr, som de er forsynet med, 
samt arten af de lægelige ydelser, de skal 
tilbyde. En sådan planlægning har til 
formål at sikre, at der på hver 
medlemsstats område er en tilstrækkelig 
og vedvarende adgang til et afbalanceret 
udbud af gode hospitalsydelser, og er 
udtryk for viljen til at styre 
omkostningerne og så vidt muligt undgå 
ethvert spild af økonomiske, tekniske og 
menneskelige ressourcer. I henhold til 
Domstolens retspraksis skal begrebet 
hospitalsbehandling defineres objektivt, 
og en ordning med forhåndstilladelse skal 
være afpasset efter de almene hensyn, der 
forfølges.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af 
patienternes mobilitet.
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Ændringsforslag 45
Betragtning 56

(56) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 bestemmer de omstændigheder, 
der udelukker, at den kompetente 
nationale myndighed kan nægte at give en 
tilladelse, som der anmodes om på 
grundlag af denne artikel. 
Medlemsstaterne kan ikke nægte 
tilladelsen hvis behandlingen, når den 
ydes på deres område, er omfattet af deres 
sociale sikringsordning, og hvis en 
tilsvarende behandling eller en 
behandling, der frembyder samme grad af 
virkning, ikke kan ydes rettidigt på deres 
område på de vilkår, der gælder i henhold 
til deres sociale sikringsordning. I 
henhold til Domstolens retspraksis skal 
der ved vurderingen af kriteriet rimelig 
frist tages hensyn til alle 
omstændighederne i den konkrete sag, 
under behørig hensyntagen ikke alene til 
patientens lægelige tilstand på det 
tidspunkt, hvor der ansøges om tilladelse, 
men også til hans sygdomshistorie og 
udsigterne for sygdommens udvikling.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af
patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 46
Betragtning 57

(57) Medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger må ikke godtgøre 
udgifter til lægebehandling givet i en 
anden medlemsstat med et mindre beløb 
end det, der er fastsat i deres sociale 
sikringsordning for lægebehandling givet 
på deres område. I henhold til Domstolens 
retspraksis vedrørende den frie udveksling 

udgår
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af tjenesteydelser vil godtgørelse - uden 
tilladelse - af anden behandling end 
hospitalsbehandling efter satserne i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, ikke indvirke 
mærkbart på finansieringen af denne 
medlemsstats sociale sikringsordning. 
Hvis der er givet tilladelse i henhold til
artikel 22 i forordning (EØF) nr. 1408/71, 
godtgøres de afholdte udgifter efter 
satserne i den medlemsstat, hvor 
behandlingen er givet. Men hvis 
godtgørelsesniveauet er mindre end det, 
patienten ville have opnået, hvis han have 
fået samme behandling i den medlemsstat, 
hvor han er tilsluttet en social 
sikringsordning, skal denne medlemsstat 
udbetale en supplerende godtgørelse 
svarende til forskellen i satserne.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de ændringsforslag, der har til formål at udelukke 
sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv af denne 
art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er derfor en 
bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om forbedring af 
patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 47
Betragtning 58

(58) For så vidt angår udstationering af 
arbejdstagere i forbindelse med 
udførelsen af en tjenesteydelse i en anden 
medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten sigter dette 
direktiv mod at præcisere rolle- og 
opgavefordelingen mellem 
oprindelsesmedlemsstaten og 
udstationeringsmedlemsstaten med 
henblik på at lette den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Direktivet har ikke til 
formål at behandle arbejdsretlige 
spørgsmål som sådan. Ved denne 
fordeling af opgaverne og fastlæggelsen 
af, hvordan samarbejdet mellem 

udgår
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oprindelsesmedlemsstaten og 
udstationeringsmedlemsstaten skal 
foregå, vil den frie udveksling af 
tjenesteydelser kunne lettes, bl.a. ved at 
visse, uforholdsmæssigt omstændelige 
administrative procedurer ophæves og 
kontrollen med overholdelsen af 
ansættelses- og arbejdsvilkårene i 
henhold til direktiv 96/71/EF samtidig 
forbedres.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere ske i direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således ikke foregribe 
sektordirektiver, der regulerer servicevirksomhed.

Ændringsforslag 48
Betragtning 59

(59) For at undgå diskriminerende eller 
uforholdsmæssigt omstændelige 
administrative formaliteter, der især 
virker afskrækkende på SMV'er, bør det 
forbydes udstationeringsmedlemsstaten at 
gøre udstationeringen betinget af 
overholdelsen af krav såsom, at der skal 
anmodes om en tilladelse hos dens 
kompetente myndigheder. Krav om, at der 
skal afgives en erklæring hos 
myndighederne i 
udstationeringsmedlemsstaten, bør også 
forbydes. Et sådant krav kan dog 
opretholdes indtil den 31. december 2008 
for så vidt angår de i bilaget til direktiv 
96/71/EF omhandlede byggeaktiviteter. I 
den forbindelse behandler gruppen af 
nationale eksperter, der arbejder på 
gennemførelsen af dette direktiv, 
spørgsmålet om en forbedring af det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne med henblik på at gøre 
det nemmere at foretage kontrol. For så 
vidt angår andre ansættelses- og 
arbejdsvilkår end dem, der er omhandlet i 
direktiv 96/71/EF, bør 

udgår
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udstationeringsmedlemsstaten ikke - på 
grund af det i direktivet fastsatte princip 
om fri udveksling af tjenesteydelser -
kunne træffe restriktive foranstaltninger 
over for en tjenesteyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere ske i direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således ikke foregribe 
sektordirektiver, der regulerer tjenesteydelser.

Ændringsforslag 49
Betragtning 60

(60) Den frie udveksling af tjenesteydelser 
omfatter bl.a. tjenesteyderens ret til at 
udstationere sit personale, også når der er 
tale om personer, som ikke er 
Unionsborgere, men 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i oprindelsesmedlemsstaten og har 
lovlig beskæftigelse. 
Oprindelsesmedlemsstaten bør forpligtes 
til at påse, at den udstationerede 
tredjelandsstatsborger opfylder 
bestemmelserne i dens lovgivning om 
ophold og lovlig beskæftigelse, herunder 
med hensyn til social sikring. I henhold til 
direktivets princip om fri udveksling af 
tjenesteydelser, bør det fastsættes, at 
udstationeringsmedlemsstaten til gengæld 
ikke kan underkaste arbejdstageren eller 
tjenesteyderen præventiv kontrol, især i 
form af indrejse- eller opholdstilladelse, i 
givet fald dog bortset fra de i dette direktiv 
omhandlede tilfælde, eller 
arbejdstilladelse, og heller ikke kan stille 
krav om, at ansættelsesforholdet skal 
være tidsubestemt, eller at arbejdstageren 
skal have haft beskæftigelse tidligere i 
tjenesteyderens oprindelsesmedlemsstat.

udgår
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Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere ske i direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således ikke foregribe 
sektordirektiver, der regulerer tjenesteydelser.

Ændringsforslag 50
Betragtning 61

(61) Siden vedtagelsen af Rådets 
forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 
2003 om udvidelse af bestemmelserne i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede 
er dækket af disse bestemmelser 
udelukkende på grund af deres 
nationalitet1, er tredjelandsstatsborgere 
omfattet af den samarbejdsordning om 
anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere og 
deres familiemedlemmer, der flytter inden 
for Fællesskabet, som blev indført ved 
forordning (EØF) nr. 1408/71, og som 
foreskriver anvendelse af de regler, der 
gælder i det land, hvor arbejdstageren er 
tilsluttet en social sikringsordning.

udgår

___________________
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 1.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere ske i direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således ikke foregribe 
sektordirektiver, der regulerer tjenesteydelser.

Ændringsforslag 51
Artikel 1

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

Dette direktiv fastsætter de almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser, samtidig med at der sikres 
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et højt kvalitetsniveau for tjenesteydelser.
Dette direktiv har ingen som helst følger 
for arbejdsretten, navnlig lovgivningen 
om arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
retten til fagforeningsvirksomhed og 
kollektive overenskomster, eller for 
medlemsstaternes lovgivning om social 
sikring.

Begrundelse

Ændringsforslaget tjener til at præcisere direktivets anvendelsesområde. Henvisningen til 
opretholdelsen af et højt kvalitetsniveau er i overensstemmelse med de sociale bestræbelser i 
Lissabon-agendaen og med Unionens målsætninger i EF-traktatens artikel 136 og 137. 
Direktivet bør under ingen omstændigheder være i modstrid med arbejdsretten eller med 
andre bestemmelser i tilknytning hertil som f.eks. kollektive overenskomster.

Ændringsforslag 52
Artikel 2, stk. 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tjenesteydelser, der udføres af 
tjenesteydere, som har deres 
forretningssted i en medlemsstat.

1. Inden for den i artikel 1 fastsatte 
ramme finder dette direktiv anvendelse på 
kommercielle tjenesteydelser, der udføres 
af tjenesteydere, som har deres 
forretningssted i en medlemsstat.

Begrundelse

Det skal præciseres, at dette direktiv kun kan finde anvendelse på tjenesteydelser af 
kommerciel art i traktatens betydning og som fastlagt i retspraksis.

Ændringsforslag 53
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på forsyningspligtydelser, som 
medlemsstaterne leverer og definerer for 
at opfylde deres forpligtelse til at beskytte 
almene interesser, eller på tjenesteydelser, 
i forbindelse med hvilke medlemsstaterne 
eller Fællesskabet stiller særlige krav til 
tjenesteydernes udførelse af bestemte 
opgaver af almen interesse, og for hvilke 
der gælder følgende kriterier:
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- forsyningssikkerhed,
- almen tilgængelighed,
- forsyning af hele området,
- kontinuitet,
- overkommelig pris,
- retssikkerhed,
- holdbarhed,
- territorial og social samhørighed,
- uddannelse og kulturel mangfoldighed.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at forsyningspligtydelser ikke er omfattet af direktivet. De 
anførte kriterier har til formål at afgrænse denne type ydelser bedre , samtidig med at 
medlemsstaternes ret til at definere, hvad de forstår ved forsyningspligtydelser respekteres.

Ændringsforslag 54
Artikel 2, stk. 1 b (nyt)

1b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på tjenesteydelser, der helt eller delvis 
præsteres eller finansieres af en 
medlemsstat eller af regionale eller lokale 
myndigheder med det formål at opfylde 
eller opretholde forsyningspligten.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1 a, der har til 
formål at præcisere, hvad der forstås ved forsyningspligtydelser.

Ændringsforslag 55
Artikel 2, stk. 1 c (nyt)

1c. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på tjenesteydelser, der er af økonomisk 
art, men samtidig har et formål af almen 
interesse og derfor er underlagt særlige 
krav fra det offentlige, i særdeleshed:
a) sundhedsydelser og social sikring samt 
andre sociale ydelser
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b) uddannelse og kulturelle 
tjenesteydelser
c) audiovisuelle tjenesteydelser.

Begrundelse

Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse bør ikke være omfattet af nærværende direktiv. 
Disse ydelser fremmer den sociale og økonomiske samhørighed og bør derfor være dækket af 
et specifikt rammedirektiv.

Ændringsforslag 56
Artikel 2, stk. 1 d (nyt)

1d. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på erhverv og virksomhed, som varigt 
eller lejlighedsvis er forbundet med 
udøvelse af offentlig myndighed i en 
medlemsstat.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med artikel 45 i traktaten og med Domstolens faste 
retspraksis og har til formål at præcisere direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 57
Artikel 2, stk. 2

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
følgende former for virksomhed:

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelsesområder, som er omfattet af 
sektordirektiver.

a) finansielle tjenesteydelser som 
defineret i artikel 2, litra b), i 
direktiv 2002/65/EF
b) elektroniske kommunikationstjenester 
og -netværk og hermed forbundne 
ressourcer og tjenesteydelser for så vidt 
angår områder, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/19/EF1, 2002/20/EF2, 2002/21/EF3, 
2002/22/EF4 og 2002/58/EF5

c) transporttjenester, i det omfang de 
henhører under andre 
fællesskabsinstrumenter med hjemmel i 
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traktatens artikel 71 eller artikel 80, stk. 2.
___________________
1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.
2 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.
3 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
4 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
5 EFT L 201 af 31.7.2002 s. 37.

Begrundelse

Direktivet skal respektere de fællesskabsinstrumenter, der regulerer specifikke sektorer, og 
fremtidige instrumenter, som har til formål at ændre eller erstatte dem, således at princippet 
om retssikkerhed og de erhvervede rettigheder respekteres.

Ændringsforslag 58
Artikel 2, stk. 3

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

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
skatte- og afgiftsområdet, bortset fra 
forbuddet mod diskriminering i artikel 14 
og artikel 20.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 59
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

3a. Dette direktiv finder hverken 
anvendelse på pengespil, som indebærer, 
at der gøres indsats med penge i 
hasardspil, herunder lotteri og væddemål, 
eller på adgang til virksomhed vedrørende 
retslig og udenretslig inddrivelse af 
fordringer.

Begrundelse

Aktiviteter, der omfatter pengespil og inddrivelse af fordringer bør udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde, eftersom Domstolen har overladt det til medlemsstaterne frit at træffe 
bestemmelse om, hvilke restriktioner der skal være for den frie ydelse af disse tjenester af 
hensyn til beskyttelsen af samfundsordenen og forbrugerne.
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Ændringsforslag 60
Artikel 3

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne 
i dette direktiv under overholdelse af 
traktatens regler om etableringsretten og 
den fri udveksling af tjenesteydelser.

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne 
i dette direktiv under overholdelse af 
traktatens regler om etableringsretten og 
den fri udveksling af tjenesteydelser.

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

Anvendelsen af dette direktiv begrænser i 
intet tilfælde anvendelsen af 
bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for.

Dette direktiv begrænser ikke 
gennemførelsen af lovgivningsmæssige 
eller andre fællesskabsinitiativer inden 
for forbrugerbeskyttelse, arbejdsret og 
erstatningsret.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 61
Artikel 4, nr. 1

1) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed som omhandlet i 
traktatens artikel 50, der består i at udføre 
en ydelse, for hvilken der betales en 
økonomisk modydelse

1) "tjenesteydelse": enhver selvstændig 
erhvervsvirksomhed som omhandlet i 
traktatens artikel 50, der normalt udføres 
mod en betaling, som udgør den 
økonomiske modydelse for den 
pågældende tjenesteydelse og normalt 
aftales mellem tjenesteyder og 
tjenestemodtager. Afgifter, der skal 
betales af tjenestemodtager som bidrag til 
driftsfinansiering udgør ikke den 
økonomiske modydelse for ydelsen

Begrundelse

Der er behov for en klarere definition af begrebet "tjenesteydelse" i overensstemmelse med 
Domstolens faste retspraksis af hensyn til en klarere afgrænsning af direktivets 
anvendelsesområde, og navnlig sondringen mellem tjenesteydelser og tjenesteydelser af 
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almen interesse.

Ændringsforslag 62
Artikel 4, nr. 1 a (nyt)

1a) "offentlige tjenesteforpligtelser": 
specifikke krav, som de offentlige 
myndigheder pålægger tjenesteudbyderen 
for at sikre, at bestemte målsætninger af 
almen interesse opfyldes

Begrundelse

Ændringsforslaget overtager den definition, Kommissionen allerede har fastlagt i sin hvidbog 
om forsyningspligtydelser (COM(2004)0374).

Ændringsforslag 63
Artikel 4, nr. 1 b (nyt)

1b) "kommerciel tjenesteydelse": 
virksomhed, der består i salg af 
tjenesteydelser med et udelukkende 
økonomisk og finansielt sigte

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag 64
Artikel 4, nr. 7

7) "krav": enhver forpligtelse, ethvert 
forbud, enhver betingelse eller enhver 
begrænsning, der er fastsat i 
medlemsstaternes love eller administrative 
bestemmelser, eller som følger af 
retspraksis, administrativ praksis, faglige 
foreningers regler eller kollektive regler, 
som faglige sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer har vedtaget som 
led i deres retlige autonomi

7) "krav": enhver forpligtelse, ethvert 
forbud, enhver betingelse eller enhver 
begrænsning, der er fastsat i 
medlemsstaternes love eller administrative 
bestemmelser, eller som følger af 
retspraksis og administrativ praksis
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1 bør direktivet ikke være i modstrid 
med arbejdsretten eller andre bestemmelser i tilknytning hertil som f.eks. kollektive 
overenskomster.

Ændringsforslag 65
Artikel 4, nr. 8

8) "kompetent myndighed": ethvert organ 
eller enhver instans, der i en medlemsstat 
har til opgave at kontrollere eller regulere 
servicevirksomhed, herunder navnlig 
administrative myndigheder, faglige 
foreninger samt faglige sammenslutninger 
og erhvervsorganisationer, der som led i 
deres retlige autonomi kollektivt regulerer 
adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed 

8) "kompetent myndighed": ethvert organ 
eller enhver instans, der i en medlemsstat 
har til opgave at kontrollere eller regulere 
servicevirksomhed, herunder navnlig 
administrative myndigheder, offentlige 
institutioner, faglige foreninger samt 
faglige sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, der som led i deres 
retlige autonomi kollektivt regulerer 
adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed 

Begrundelse

Afhængigt af strukturer og traditioner i medlemsstaterne kan offentlige institutioner også 
udpeges som kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 66
Artikel 4, nr. 9

9) "koordineret område": ethvert krav, 
der gælder for adgangen til at optage og
udøve servicevirksomhed

udgår

Begrundelse

Denne definition er alt for upræcis.

Ændringsforslag 67
Artikel 4, nr. 10

10) "hospitalsbehandling": 
lægebehandling, der kun kan gives på et 
hospital, en klinik eller lignende, og som i 
princippet kræver, at den person, der 

udgår
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modtager behandlingen, opholder sig dér; 
hvad det pågældende hospital eller 
lignende kaldes, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, hvordan man 
betegner den behandling, der er tale om

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de øvrige ændringsforslag, der har til formål at 
udelukke sundhedstjenester fra direktivets anvendelsesområde. Et horisontalt rammedirektiv 
af denne art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle sundhedstjenester. Det er 
derfor en bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om sundhedstjenesterne og om 
forbedring af patienters mobilitet.

Ændringsforslag 68
Artikel 4, nr. 11

11) "udstationeringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, på hvis område en 
tjenesteyder udstationerer en arbejdstager 
med henblik på at udføre en tjenesteydelse 
dér

11) "bestemmelsesland": den medlemsstat, 
på hvis område en tjenesteyder 
udstationerer en arbejdstager med henblik 
på at udføre en tjenesteydelse dér

Begrundelse

Denne betegnelse er mere præcis. Betegnelsen "udstationeringsmedlemsstat" kan forveksles 
med en tjenesteyders oprindelsesland.

Ændringsforslag 69
Artikel 4, nr. 13

13) "lovreguleret erhverv": en eller flere 
former for erhvervsmæssig virksomhed, 
når der enten direkte eller indirekte ifølge 
love eller administrative bestemmelser 
kræves bestemte erhvervsmæssige 
kvalifikationer for at optage eller udøve 
denne virksomhed eller en form heraf

13) "lovreguleret erhverv": en eller flere 
former for erhvervsmæssig virksomhed, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
../../EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer

Begrundelse

Lovgivningens kohærens skal sikres.
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Ændringsforslag 70
Artikel 4, nr. 14 a (ny)

14a) "arbejdstager": med henblik på 
anvendelsen af dette direktiv fortolkes 
begrebet arbejdstager som i lovgivningen i 
den medlemsstat, på hvis område 
arbejdstageren er udstationeret.

Begrundelse

Denne definition er overtaget fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. 
december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 
(artikel 2, stk.2).

Ændringsforslag 71
Kapitel II, overskrift

Kapitel II

Etableringsfrihed for tjenesteydere
Afdeling 1

Administrativ forenkling

Kapitel II
Administrativ forenkling

Begrundelse

Den administrativ forenkling bør ikke kun omfatte etableringsfrihed for tjenesteydelser, men 
også fri udveksling af tjenesteydelser. Derfor ændres strukturen i Kommissionens forslag, 
således at artikel 5-8 finder anvendelse på de to grundlæggende friheder.

Ændringsforslag 72
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne forenkler procedurer 
og formaliteter i forbindelse med adgangen 
til at optage og udøve servicevirksomhed.

1. Medlemsstaterne kontrollerer
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed. Viser kontrollen i 
henhold til dette stk., at procedurer og 
formaliteter ikke er tilstrækkeligt enkle, 
forenkler medlemsstaterne dem.
Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 
medlemsstaterne og Kommissionen 
udarbejdelsen af harmoniserede 
europæiske formularer. Disse formularer 
sidestilles med certifikater, attester eller 
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ethvert andet dokument i forbindelse med 
etablering som bevis for, at et krav er 
opfyldt i værtslandet. 

Begrundelse

Før en forenkling af procedurerne skal medlemsstaterne vurdere, på hvilke områder der er 
behov herfor. Det er ønskeligt at udarbejde harmoniserede formularer for at lette 
procedurerne, navnlig i betragtning af EU's forskellige sprog.

Ændringsforslag 73
Artikel 5, stk. 2

2. Når medlemsstaterne anmoder en 
tjenesteyder eller en tjenestemodtager om 
et certifikat, en attest eller ethvert andet 
dokument som bevis for opfyldelsen af et 
krav, accepterer de ethvert dokument fra en 
anden medlemsstat, der tjener samme 
formål, eller hvoraf det fremgår, at det 
pågældende krav er opfyldt. De kræver 
ikke dokumenter fra en anden medlemsstat 
i form af originaler, bekræftede kopier eller 
bekræftede oversættelser, undtagen i 
tilfælde, der er omhandlet i andre 
fællesskabsinstrumenter, eller i 
undtagelsestilfælde, som er objektivt 
begrundet i et tvingende alment hensyn.

2. Når medlemsstaterne anmoder en 
tjenesteyder eller en tjenestemodtager om 
et certifikat, en attest eller ethvert andet 
dokument som bevis for opfyldelsen af et 
krav, accepterer de ethvert dokument fra en 
anden medlemsstat, der tjener samme 
formål, eller hvoraf det fremgår, at det 
pågældende krav er opfyldt. De kræver 
ikke dokumenter fra en anden medlemsstat 
i form af originaler, bekræftede kopier eller 
bekræftede oversættelser, undtagen i 
tilfælde, der er omhandlet i andre 
fællesskabsinstrumenter, eller i 
undtagelsestilfælde, som er begrundet i et 
tvingende alment hensyn.

Disse forskrifter berører ikke 
medlemsstaternes ret til at kræve 
dokumenter på deres eget officielle sprog.

Begrundelse

Kommuner og regionale myndigheder har ikke altid mulighed for inden for en kort frist at 
levere oversættelser til brug for kontrol.

Ændringsforslag 74
Artikel 5, stk. 3

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

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
dokumenter omfattet af artikel 46 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer og artikel 45, stk. 3, i 
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Rådets direktiv ../../EF. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
../../EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge - og anlægskontrakter.

Begrundelse

Gør teksten klarere.

Ændringsforslag 75
Artikel 6, indledning

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

Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
senest [to år efter ikrafttrædelsen] kan 
afvikle følgende procedurer og formaliteter 
via et kontaktpunkt benævnt 
"kvikskranke":

Ændringsforslag 76
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere, i 
forbindelse med fri udveksling af 
tjenesteydelser, senest [to år efter 
ikrafttrædelsen] kan foretage 
proformaregistrering via kvikskranken, 
herunder ad elektronisk vej, forudsat at 
denne registrering på ingen måde 
forsinker eller vanskeliggør udførelsen af 
de pågældende tjenesteydelser og ikke 
medfører ekstraudgifter for 
tjenesteyderen.

Begrundelse

Denne formelle registrering, som dog ikke må medføre yderligere administrative hindringer 
for tjenesteyderne (hurtig adgang, bl.a. ad elektronisk vej), skulle betyde, at udbydere af 
grænseoverskridende tjenesteydelser er underlagt samme rettigheder og pligter som 
statsborgere i bestemmelseslandet, navnlig hvad angår dettes regler for god forretningsskik. 
Bestemmelseslandet bør informeres behørigt om de pågældende tjenesteydelser, således at det 
kan sikre kvaliteten af ydelserne ved at give modtagerne mulighed for at indgive klager via 
kvikskranken. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv ../../EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
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Ændringsforslag 77
Artikel 6, stk. 1 b (nyt)

Kvikskranken skal ligeledes sikre 
anvendelsen af gensidig anerkendelse 
efter fremgangsmåden i artikel 16, stk. 2a, 
og indføre klagemuligheder for 
tjenesteydere, der har fået afslag på at 
præstere tjenesteydelser.

Begrundelse

Den gensidige anerkendelse kunne blive et endnu mere effektivt instrument for det indre 
marked, hvis medlemsstaterne anvendte dette princip korrekt og afskaffede overlappende 
bestemmelser i den nationale lovgivning. Når der opstår problemer, er der ikke nogen fælles 
fremgangsmåde for evaluering af, hvorvidt beskyttelsesniveauerne svarer til hinanden, og der 
er ikke fastsat nogen procedure for klager fra tjenesteydere, der er blevet nægtet tilladelse til 
at præstere deres tjenesteydelser på en medlemsstats marked. Kvikskranken kunne således 
bidrage til, at den gensidige anerkendelse kommer til at fungere bedre.

Ændringsforslag 78
Artikel 6, stk. 1 c (nyt)

Indførelsen af kvikskranker berører 
hverken fordelingen af opgaver og 
beføjelser mellem de forskellige 
myndigheder inden for et nationalt system 
eller udøvelsen af offentlig myndighed.

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvikskrankerne ikke berører de eksisterende nationale myndigheders 
opgaver og beføjelser.

Ændringsforslag 79
Artikel 7, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) samtlige oplysninger, som er 
nødvendige for overholdelsen af 
bestemmelserne i artikel 16.
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Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1b.

Ændringsforslag 80
Artikel 7, stk. 1, litra d

d) klagemuligheder i tilfælde af tvister 
mellem de kompetente myndigheder og 
tjenesteyderen eller tjenestemodtageren 
eller mellem en tjenestemodtager og en 
tjenestemodtager eller mellem 
tjenesteydere

d) sædvanlige klagemuligheder i tilfælde 
af tvister mellem de kompetente 
myndigheder og tjenesteyderen eller 
tjenestemodtageren eller mellem en 
tjenestemodtager og en tjenestemodtager 
eller mellem tjenesteydere

Ændringsforslag 81
Artikel 7, stk. 3

3. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 og 
2 omhandlede oplysninger, herunder om 
muligheder for bistand, meddeles klart og 
entydigt, er nemt tilgængelige på afstand 
og ad elektronisk vej, og at de ajourføres.

3. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 og 
2 omhandlede oplysninger, herunder om 
muligheder for bistand, meddeles klart og 
entydigt, er nemt tilgængelige, blandt 
andet på afstand og ad elektronisk vej, og 
at de ajourføres.

Begrundelse

Af hensyn til forbrugerne er det vigtigt, at oplysningerne ikke kun er tilgængelige ad 
elektronisk vej, men også på anden vis.

Ændringsforslag 82
Artikel 7, stk. 5

5. Medlemsstaterne gennemfører stk. 1 til 4 
til senest den 31. december 2008.

5. Medlemsstaterne gennemfører stk. 1 til 4 
senest [to år efter ikrafttrædelsen].

Ændringsforslag 83
Artikel 8, stk. 1

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed senest den 31. 

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed senest [fire år efter 
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december 2008 kan afvikles uden besvær, 
på afstand og ad elektronisk vej hos den 
berørte kvikskranke og de kompetente 
myndigheder.

ikrafttrædelsen] kan afvikles uden besvær 
hos den berørte kvikskranke og de 
kompetente myndigheder.

Begrundelse

Af hensyn til forbrugerne er det vigtigt, at oplysningerne ikke kun er tilgængelige ad 
elektronisk vej, men også på anden vis.

Ændringsforslag 84
Kapitel II a (nyt)

Kapitel IIa
Etableringsfrihed for tjenesteydere

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til kapitel II. Artikel 5-8 skal finde 
anvendelse på de to grundlæggende friheder. Kapitlet om etableringsfrihed for tjenesteydere 
omfatter således udelukkende tilladelsesordningerne (artikel 9-13) og bliver afsnit 1, mens 
forbudte krav og krav, der skal evalueres (artikel 14-15) bliver afsnit 2.

Ændringsforslag 85
Kapitel II, afdeling 2

AFDELING 2, TILLADELSER AFDELING 1, TILLADELSER

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til kapitel II. Artikel 5-8 skal finde 
anvendelse på de to grundlæggende friheder. Kapitlet om etableringsfrihed for tjenesteydere 
omfatter således udelukkende tilladelsesordningerne (artikel 9-13) og bliver afsnit 1, mens 
forbudte krav og krav, der skal evalueres (artikel 14-15) bliver afsnit 2.

Ændringsforslag 86
Artikel 9, stk. 1, litra b

b) behovet for en tilladelsesordning er 
objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn

b) behovet for en tilladelsesordning er 
begrundet i et tvingende alment hensyn
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Begrundelse

Det tvingende almene hensyn indebærer i forvejen objektivitet.

Ændringsforslag 87
Artikel 9, stk. 2

2. I den i artikel 41 omhandlede rapport 
beskriver medlemsstaterne deres 
tilladelsesordninger og begrunder disses 
forenelighed med stk. 1.

udgår

Ændringsforslag 88
Artikel 9, stk. 3

3. Denne afdeling finder ikke anvendelse 
på tilladelsesordninger, der er obligatoriske 
eller tilladt i henhold til andre 
fællesskabsinstrumenter.

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
tilladelsesordninger, der er obligatoriske 
eller tilladt i henhold til andre 
fællesskabsinstrumenter. Dette stykke 
finder ikke anvendelse på de aspekter af 
tilladelsesordningerne, der harmoniseres i 
henhold til andre 
fællesskabsinstrumenter.

Ændringsforslag 89
Artikel 10, stk. 4

4. Tilladelsen skal give tjenesteyderen 
adgang til at optage eller udøve den 
pågældende servicevirksomhed på hele det 
nationale område, herunder gennem 
oprettelse af agenturer, filialer, 
datterselskaber eller kontorer, undtagen når 
et tvingende alment hensyn objektivt 
berettiger, at der skal anmodes om 
tilladelse for hvert enkelt etableringssted.

4. Tilladelsen skal give tjenesteyderen 
adgang til at optage eller udøve den 
pågældende servicevirksomhed på hele det 
nationale område, herunder gennem 
oprettelse af agenturer, filialer, 
datterselskaber eller kontorer, undtagen når 
et tvingende alment hensyn objektivt 
berettiger, at der skal anmodes om 
tilladelse for hvert enkelt forretningssted, 
eller at tilladelsen begrænses til en 
bestemt del af det nationale territorium .

Ændringsforslag 90
Artikel 10, stk. 5 a (nyt)
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5a. Tilladelsen kan inddrages, hvis
- inddragelse er muligt i henhold til en 
retsbestemmelse
- tilladelsen er knyttet til et krav.

Begrundelse

De kompetente myndigheder har brug for at kunne inddrage en tilladelse i visse særlige 
tilfælde.

Ændringsforslag 91
Artikel 10, stk. 6

6. Et eventuelt afslag eller andre svar fra 
de kompetente myndigheder, ligesom en 
eventuel tilbagetrækning af tilladelsen, 
skal være begrundet, navnlig i forhold til 
bestemmelserne i denne artikel, og skal 
kunne prøves ved domstolene.

6. Med undtagelse af udstedelse af en 
tilladelse skal ethvert andet svar fra de 
kompetente myndigheder, herunder afslag 
eller inddragelse af tilladelsen, være 
begrundet, navnlig i forhold til 
bestemmelserne i denne artikel, og skal 
kunne prøves ved domstolene.

Ændringsforslag 92
Artikel 11, stk. 1, litra a

a) tilladelsen fornyes automatisk a) tilladelsen fornyes automatisk eller er 
kun betinget af fortsat opfyldelse af 
kravene

Ændringsforslag 93
Artikel 11, stk. 3

3. Medlemsstaterne forpligter 
tjenesteyderen til at give den pågældende 
kvikskranke, jf. artikel 6, meddelelse om 
enhver ændring i hans situation, der kan 
få betydning for effektiviteten af den 
kompetente myndigheds kontrol -
herunder navnlig oprettelse af 
datterselskaber, hvis virksomhed falder ind 
under tilladelsens anvendelsesområde -
eller som medfører, at betingelserne for 
tilladelsen ikke længere er opfyldt, eller 

3. Medlemsstaterne forpligter 
tjenesteyderen til at give den pågældende 
kvikskranke, jf. artikel 6, meddelelse om 
følgende ændringer: oprettelse af 
datterselskaber, hvis virksomhed falder ind 
under tilladelsens anvendelsesområde, eller 
ændringer af hans situation, som 
medfører, at betingelserne for tilladelsen 
ikke længere er opfyldt, eller berører 
nøjagtigheden af de oplysninger, 
tjenestemodtageren har adgang til.
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berører nøjagtigheden af de oplysninger, 
tjenestemodtageren har adgang til.

Begrundelse

Udtrykket "ændring af hans situation" er for vagt og bør præciseres.

Ændringsforslag 94
Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

3a. Denne artikel berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at 
inddrage tilladelser, særlig i tilfælde hvor 
betingelserne for tilladelsen ikke længere 
er opfyldt.

Ændringsforslag 95
Artikel 12, stk. 1

1. Når antallet af mulige tilladelser for en 
given form for virksomhed er begrænset på 
grund af knappe naturlige ressourcer eller 
begrænset teknisk kapacitet, anvender
medlemsstaterne en procedure for 
udvælgelse af ansøgere med fuldt 
betryggende garantier for uvildighed og 
gennemsigtighed, bl.a. behørig 
offentliggørelse af indledningen af 
proceduren.

1. Når antallet af mulige tilladelser for en 
given form for virksomhed er begrænset på 
grund af knappe naturlige ressourcer eller 
begrænset teknisk kapacitet, påser
medlemsstaterne, at tilladelsesordningerne 
bygger på udvælgelsesprocedurer, som 
garanterer potentielle ansøgere 
fuldstændig uvildighed og 
gennemsigtighed, og som bl.a. omfatter 
behørig offentliggørelse af indledningen af 
proceduren.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 96
Artikel 13, stk. 1

1. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal være klare, offentliggjort på forhånd 
og skal give ansøgerne sikkerhed for, at 
deres anmodning vil blive behandlet 
objektivt og uvildigt.

1. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal være klare, offentliggjort på forhånd 
og skal give ansøgerne sikkerhed for, at 
deres anmodning vil blive behandlet 
uvildigt.
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Ændringsforslag 97
Artikel 13, stk. 4

4. Er der ikke afgivet svar inden for den i 
stk. 3 omhandlede frist, skal tilladelsen 
betragtes som udstedt. For visse former 
for virksomhed kan der dog fastsættes en 
særlig ordning, hvis dette er objektivt 
begrundet i et tvingende alment hensyn.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er tvivlsom, da den forringer visse beskyttelsesnormer.

Ændringsforslag 98
Artikel 13, stk. 5, litra c

c) at tilladelsen skal betragtes som 
udstedt, hvis der ikke er afgivet svar inden 
for den fastsatte frist.

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 13, stk. 4.

Ændringsforslag 99
Artikel 13, stk. 6

6. Hvis anmodningen er ufuldstændig, 
eller hvis den afvises på grund af 
manglende opfyldelse af procedurer og 
formaliteter, skal ansøgerne hurtigst muligt 
gives besked om, at de skal indgive 
yderligere dokumentation.

6. Hvis en anmodning er ufuldstændig, 
skal ansøgerne hurtigst muligt informeres
om, at de skal indgive yderligere 
dokumentation, samt om de eventuelle 
følger for svarfristen, jf. stk. 3.

Ændringsforslag 100
Artikel 13, stk. 6 a (nyt)

6a. Afvises an ansøgning, fordi den ikke 
overholder de nødvendige procedurer og 
formaliteter, informeres ansøgerne 
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hurtigst muligt om afslaget.

Ændringsforslag 101
AFDELING 3

AFDELING 3
FORBUDTE KRAV OG KRAV, DER 

SKAL EVALUERES

AFDELING 2
FORBUDTE KRAV OG KRAV, DER 

SKAL EVALUERES

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til kapitel II. Artikel 5-8 skal finde 
anvendelse på de to grundlæggende friheder. Kapitlet om etableringsfrihed for tjenesteydere 
omfatter således udelukkende tilladelsesordningerne (artikel 9-13) og bliver afsnit 1, mens 
forbudte krav og krav, der skal evalueres (artikel 14-15) bliver afsnit 2.

Ændringsforslag 102
Artikel 14, nr. 5

5) anvendelse i hvert enkelt tilfælde af en 
økonomisk test, der består i at gøre 
tilladelsen betinget af, at der kan påvises 
et økonomisk behov eller en 
markedsefterspørgsel, at evaluere den 
pågældende form for virksomheds 
potentielle eller aktuelle økonomiske 
virkninger eller at vurdere dens 
formålstjenlighed i forhold til den 
kompetente myndigheds planlagte 
økonomiske mål

udgår

Ændringsforslag 103
Artikel 14, nr. 6

6) konkurrerende erhvervsdrivendes 
direkte eller indirekte indgriben, herunder 
gennem rådgivende organer, i udstedelsen 
af tilladelser eller andre afgørelser, der 
træffes af de kompetente myndigheder, 
bortset fra faglige foreninger samt 
sammenslutninger og organisationer, der 
handler i deres egenskab af kompetent 

udgår
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myndighed

Ændringsforslag 104
Artikel 14, nr. 7

7) forpligtelse til at stille eller deltage i en 
finansiel sikkerhed eller til at tegne en 
forsikring hos en tjenesteyder eller et 
organ, der er etableret på deres område

7) forpligtelse til at stille eller deltage i en 
finansiel sikkerhed eller til at tegne en 
forsikring hos en tjenesteyder eller et 
organ, der er etableret på deres område 
med undtagelse af fonde til beskyttelse af 
kunderne og kollektive 
forsikringsordninger, der forvaltes eller 
forhandles af faglige organisationer eller 
sammenslutninger på medlemmernes 
vegne.

Begrundelse

I visse medlemsstater sørger de faglige organisationer for forsikring af deres medlemmer 
eller for garantifonde til dækning af eventuelle krav fra tredjepart.

Ændringsforslag 105
Artikel 15, stk. 2, litra a

a) kvantitative eller territoriale 
begrænsninger, navnlig i form af 
begrænsninger fastsat på grundlag af 
befolkningstallet eller af hensyn til en 
geografisk minimumsafstand mellem 
tjenesteyderne

udgår

Begrundelse

I visse medlemsstater er kvantitative eller territoriale begrænsninger lovlige instrumenter, 
som traditionelt anvendes for at sikre den sociale samhørighed.

Ændringsforslag 106
Artikel 15, stk. 2, litra g

g) minimums- og/eller maksimumspriser, 
som tjenesteyderen skal overholde

udgår
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Begrundelse

I visse medlemsstater er minimus- og maksimumspriser lovlige instrumenter, som traditionelt 
anvendes for at sikre den sociale samhørighed.

Ændringsforslag 107
Artikel 15, stk. 2, litra h

h) forbud og forpligtelser vedrørende salg 
med tab og udsalg

udgår

Begrundelse

Kommissionen ville allerede i direktivet om salgsfremmende foranstaltninger indføre denne 
bestemmelse, men både Parlamentet og Rådet modsatte sig. Det er uhensigtsmæssigt at 
indføre bestemmelsen gennem nærværende direktiv.

Ændringsforslag 108
Artikel 15, stk. 2, litra i

i) krav om, at en formidlende tjenesteyder 
skal give adgang til bestemte 
tjenesteydelser, der udføres af andre 
tjenesteydere

udgår

Begrundelse

Hænger sammen med, at audiovisuelle tjenesteydelser udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 109
Artikel 15, stk. 5

5. Fra dette direktivs ikrafttrædelsesdato 
må medlemsstaterne kun indføre nye krav 
af den i stk. 2 omhandlede type, hvis de 
opfylder betingelserne i stk. 3 og 
udspringer af nye omstændigheder.

5. Fra dette direktivs ikrafttrædelsesdato 
må medlemsstaterne kun indføre nye krav 
af den i stk. 2 omhandlede type, hvis de 
opfylder betingelserne i stk. 3.

Begrundelse

Udtrykket "nye omstændigheder" er upræcist og medfører juridisk usikkerhed.
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Ændringsforslag 110
Kapitel II, afdeling 1, overskrift

AFDELING 1

Oprindelseslandsprincip og undtagelser

AFDELING 1

Principper

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 16 og følgende.

Ændringsforslag 111
Artikel 16

Oprindelseslandsprincippet Princippet om gensidig anerkendelse
1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
udelukkende er omfattet af deres 
oprindelsesmedlemsstats nationale 
bestemmelser hvad angår det 
koordinerede område.

1. En økonomisk aktør, som præsterer en 
tjenesteydelse i en medlemsstat i 
overensstemmelse med dennes lovgivning, 
har ret til uhindret at udbyde den samme 
tjenesteydelse i en anden medlemsstat.

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

1a. Princippet om gensidig anerkendelse 
finder ikke anvendelse på 
bestemmelseslandets lovbestemmelser 
eller overenskomstmæssige bestemmelser 
vedrørende forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse eller arbejdsret, særlig for 
så vidt angår løn- og arbejdsvilkår samt 
foranstaltninger vedrørende sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen. Princippet om 
gensidig anerkendelse finder heller ikke 
anvendelse på erstatningsretten.
1b. Princippet om gensidig anerkendelse 
finder anvendelse på forretningsservice, 
jf. listen i bilag I A, og på 
tjenesteydelserne i bilag I B, som leveres 
såvel til virksomheder som til forbrugere.

2. Oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret 2. Bestemmelseslandet har, i snævert 
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for kontrollen med tjenesteyderen og de 
tjenesteydelser, han udfører, også når han 
udfører dem i en anden medlemsstat.

samarbejde med tjenesteyderens 
oprindelsesmedlemsstat, jf. artikel 35,
ansvaret for kontrollen med tjenesteyderen 
og de tjenesteydelser, han udfører.

2a. Bestemmelseslandet kan modsætte sig 
levering af en tjenesteydelse fra en 
udbyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat i overensstemmelse med 
dennes lovgivning, såfremt:
- almene hensyn taler imod det, særlig 
hensyn til socialpolitik, 
forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, 
offentlig sikkerhed, folkesundhed og den 
offentlige orden,
- reglerne på området er rimelige, generelt 
anvendelige og handelsrelaterede, og
- det almene hensyn ikke allerede er sikret 
gennem bestemmelser, der finder 
anvendelse på tjenesteyderen i dennes 
oprindelsesland.

3. Medlemsstaterne kan ikke af årsager, 
der henhører under det koordinerede 
område, indskrænke den frie udveksling 
af tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 
medlemsstat, navnlig ved at stille følgende
krav:
a) at tjenesteyderen skal have et 
forretningssted på deres område
b) at tjenesteyderen skal afgive en 
erklæring eller en anmeldelse til deres 
kompetente myndigheder eller indhente 
en tilladelse hos disse eller optages i et 
register eller en faglig forening på deres 
område
c) at tjenesteyderen skal have en adresse 
eller en repræsentant på deres område 
eller vælge adresse hos en autoriseret 
person
d) forbud mod, at tjenesteyderen indretter 
visse faciliteter på deres område, 
herunder et kontor eller en praksis, som 
er nødvendige for udførelsen af de 
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pågældende tjenesteydelser
e) at tjenesteyderen skal overholde krav 
for udøvelse af servicevirksomhed, som 
finder anvendelse på deres område
f) at der skal bestå et særligt 
kontraktforhold mellem tjenesteyder og 
tjenestemodtager, som forhindrer eller 
begrænser selvstændiges muligheder for 
at udføre tjenesteydelser
g) at tjenesteyderen for at kunne udøve 
servicevirksomhed skal være i besiddelse 
af et særligt identitetsbevis, som udstedes 
af deres kompetente myndigheder
h) krav vedrørende anvendelsen af udstyr, 
som er en integrerende del af 
tjenesteydelsen
i) restriktioner for den frie udveksling af 
tjenesteydelser som omhandlet i 
artikel 20, artikel 23, stk. 1, første afsnit, 
og artikel 25, stk. 1.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at definere princippet om gensidig anerkendelse i 
overensstemmelse med domstolens faste retspraksis. Det skal fremgå, at "princippet" om 
oprindelseslandet ikke er et retsprincip, men et "kriterium", for det anerkendes ikke som 
princip, hverken i traktaten eller af Domstolens retspraksis. Oprindelseslandsprincippet, som 
fastlagt i Kommissionens forslag, fastslår, at tjenesteydere kun er underlagt lovgivningen i det 
land, hvor de er etableret. Princippet om gensidig anerkendelse bygger derimod på tanken om 
"sidestilling". De betingelser, der er fastsat i bestemmelseslandets lovgivning kan således ikke 
anvendes i tilgift til de tilsvarende betingelser, som allerede er opfyldt i oprindelseslandet.

Ændringsforslag 112
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Udveksling af oplysninger om 
medlemsstaternes undtagelser fra
den frie udveksling af tjenesteydelser
inden for Fællesskabet
1. Træffer en medlemsstat 
foranstaltninger efter artikel 16, stk. 2a, 
som fraviger princippet om gensidig 
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anerkendelse i artikel 16, stk. 1, meddeler 
den Kommissionen og oprindelseslandet 
sin hensigt og begrunder, hvorfor de 
foranstaltninger, den agter at træffe, 
anses for at opfylde betingelserne i artikel 
16, stk. 2a.
2. Foranstaltningerne kan tidligst 
indføres femten arbejdsdage efter den i 
stk. 1 omhandlede meddelelse.
3. Uanset medlemsstatens mulighed for at 
træffe de pågældende foranstaltninger 
efter udløbet af fristen i stk. 2 undersøger 
Kommissionen hurtigst muligt, om de 
varslede foranstaltninger er forenelige 
med fællesskabsretten.
Konkluderer Kommissionen, at dette ikke 
er tilfældet, kan den opfordre den 
pågældende medlemsstat til at afstå fra de 
påtænkte foranstaltninger eller ufortøvet 
at ophæve dem.
I hastetilfælde kan den medlemsstat, der 
påtænker at træffe en foranstaltning, 
fravige stk. 1 og 2. I så fald meddeler 
medlemsstaten hurtigst muligt den 
pågældende foranstaltning til 
Kommissionen og 
oprindelsesmedlemsstaten og angiver, 
hvorfor den finder, at der foreligger et 
hastetilfælde.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med artikel 16. Den gensidige anerkendelse kunne blive 
et endnu mere effektivt instrument for det indre marked, hvis medlemsstaterne anvendte dette 
princip korrekt.

Ændringsforslag 113
Artikel 16 b (ny)

Artikel 16b
Yderligere harmonisering

1. Kommissionen foreslår om nødvendigt 
minimumsstandarder for harmonisering 
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på følgende områder:
a) de tjenesteydelsessektorer, der i medfør 
af artikel 2, stk. 1c, litra a), er udelukket 
fra dette direktivs anvendelsesområde
b) de tjenesteydelsessektorer, på hvilke 
princippet om gensidig anerkendelse i 
artikel 16, stk. 1b, finder anvendelse
c) reglerne for pengetransporter og 
tranporter af lig
d) de i artikel 39 omhandlede områder, 
for hvilke der ikke har kunnet 
gennemføres adfærdskodekser inden 
gennemførelsesdatoen, eller hvor 
adfærdskodekserne ikke er tilstrækkelige 
til at sikre, at det indre marked fungerer 
efter hensigten
e) de spørgsmål, der dukker op i 
forbindelse med den i artikel 41 
omhandlede gensidige evaluering.

Begrundelse

Der foreslås en supplerende harmonisering for at etablere et afbalanceret juridisk instrument, 
hvis bestemmelser ikke går ud over, hvad der er nødvendig for at gennemføre målsætningen 
om at skabe et egentligt indre marked for tjenesteydelser. Princippet om gensidig 
anerkendelse bygger desuden på tanken om ækvivalens, og minimumsstandarder er derfor 
nødvendige for at sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 114
Artikel 16 c (ny)

Artikel 16c
Anvendelse af oprindelseslandsprincippet
Dette direktiv berører ikke anvendelsen af 
oprindelseslandsprincippet i allerede 
eksisterende direktiver, som direktivet om 
fjernsyn uden grænser (89/552/EØF)1 og 
direktivet om elektronisk handel 
(2000/31/EF)2.
___________________
1 Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 
om samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende 
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udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre marked. 

Begrundelse

Oprindelseslandsprincippet skal fortsat gælde på de områder, hvor det allerede anvendes, af 
hensyn til retssikkerheden og erhvervede rettigheder.

Ændringsforslag 115
Artikel 17

Generelle undtagelser til 
oprindelseslandsprincippet

Bestemmelseslandsprincippet

Artikel 16 finder ikke anvendelse på: Tjenesteyderen kan midlertidigt udøve sin 
virksomhed i det land, hvor ydelsen 
præsteres, på samme vilkår som det 
pågældende land fastsætter for sine egne 
statsborgere.

1) posttjenester som omhandlet i artikel 2, 
nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/67/EF

Forbrugertjenester , jf. bilag I C, skal 
være i overensstemmelse med 
bestemmelseslandets love og 
administrative bestemmelser.
Under alle omstændigheder finder denne 
artikel altid anvendelse på de områder, 
der omhandles i artikel 16, stk. 1a,
herunder:

2) distribution af elektricitet som 
omhandlet i artikel 2, nr. 5), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/54/EF
3) distribution af gas som omhandlet i 
artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/55/EF
4) vanddistribution
5) områder, der er omfattet af direktiv 
96/71/EF

- områder, der er omfattet af direktiv 
96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser,

6) områder, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF

- områder, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF
om beskyttelse af fysiske personer i 
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forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger,

7) områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 77/249/EØF
8) bestemmelserne i artikel [..] i direktiv
../../EF [om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer]
9) bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der fastsætter, hvilken 
lovgivning der finder anvendelse
10) bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv ../../EF [om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område og om ændring af forordning 
(EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af 
direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 
72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 
93/96/EØF,] hvori er fastsat administrative 
formaliteter, som de pågældende skal 
afvikle hos de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten

- bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF [om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at 
færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område og om ændring 
af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om 
ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 
68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 
75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 
90/365/EØF og 93/96/EØF,] hvori er 
fastsat administrative formaliteter, som de 
pågældende skal afvikle hos de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten

11) ved udstationering af 
tredjelandsstatsborgere, pligt til at være i 
besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, 
som pålægges af 
udstationeringsmedlemsstaten på de i 
artikel 25, stk. 2, omhandlede betingelser

- ved udstationering af 
tredjelandsstatsborgere, pligt til at være i 
besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, 
som pålægges af 
udstationeringsmedlemsstaten på de i 
artikel 25, stk. 2, omhandlede betingelser 

12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93

- tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om 
overvågning af og kontrol med overførsel 
af affald inden for, til og fra Det 
Europæiske Fællesskab

13) ophavsret og beslægtede rettigheder, de 
rettigheder, der er omhandlet i 
direktiv 87/54/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, 
samt intellektuelle ejendomsrettigheder

- ophavsret, beslægtede rettigheder og
rettighedshaverorganisationer og de 
rettigheder, der er omhandlet i Rådets 
direktiv 87/54/EØF og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, 
samt intellektuelle ejendomsrettigheder

14) dokumenter, der i henhold til
lovgivningen kræver medvirken af en 
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notar
15) lovpligtig revision af regnskaber - lovpligtig revision af regnskaber

16) tjenesteydelser, der i den medlemsstat, 
som tjenesteyderen begiver sig til for at 
udføre en tjenesteydelse, er omfattet af et 
generelt forbud begrundet i hensynet til 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller folkesundheden
17) de særlige krav, der stilles af den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver 
sig til, og som er direkte forbundet med de 
særlige kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og som skal 
overholdes for at sikre opretholdelsen af 
den offentlige orden og sikkerhed og 
beskyttelsen af folkesundheden og miljøet
18) tilladelsesordningen for godtgørelse af 
hospitalsbehandling
19) indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat

- indregistrering af køretøjer, der er leaset i 
en anden medlemsstat

20) parternes ret til frit at vælge den 
lovgivning, der skal anvendes på deres 
kontrakt

- parternes ret til frit at vælge den 
lovgivning, der skal anvendes på deres 
kontrakt

21) tjenesteydelseskontrakter, der indgås 
af forbrugerne, i det omfang de 
bestemmelser, der gælder for disse 
kontrakter, ikke er fuldt harmoniserede 
på fællesskabsplan
22) den formelle gyldighed af kontrakter, 
der etablerer eller overfører rettigheder i 
fast ejendom, når sådanne kontrakter er 
underkastet ufravigelige formkrav ifølge 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
faste ejendom er beliggende
23) tjenesteyderens erstatningsansvar 
uden for kontraktforhold for ulykker, der 
i forbindelse med hans virksomhed 
rammer personer i den medlemsstat, som 
han har begivet sig til.

- de særlige bestemmelser for 
pengetransporter og transporter af afdøde 
personer.
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Begrundelse

I artikel 50, stk. 2, i traktaten, som er overtaget i forfatningstraktatens artikel III-45, 
understreges det, at tjenesteyderen har ret til samme vilkår som dem, det pågældende land 
fastsætter for sine egne statsborgere.

Ændringsforslag 116
Artikel 18

Artikel 18
Midlertidige undtagelser til 
oprindelseslandsprincippet

udgår

1. Artikel 16 finder i en overgangsperiode 
ikke anvendelse på:
a) reglerne for udførelse af 
pengetransport
b) spil, som indebærer, at der gøres 
indsats med penge i hasardspil, herunder 
lotteri og væddemål
c) adgangen til at udøve virksomhed med 
retslig inkasso.
2. Undtagelserne i stk. 1, litra a) og c), 
ophører med at gælde, når de i artikel 40, 
stk. 1, omhandlede 
harmoniseringsinstrumenter træder i 
kraft, og under alle omstændigheder efter 
den 1. januar 2010.
3. Undtagelsen i stk. 1, litra b), ophører 
med at gælde, når det i artikel 40, stk. 1, 
litra b), omhandlede 
harmoniseringsinstrument træder i kraft.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 16.

Ændringsforslag 117
Artikel 19

Artikel 19
Individuelle undtagelser til 

udgår
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oprindelseslandsprincippet
1. Uanset artikel 16 kan en medlemsstat 
over for en tjenesteyder, som har sit 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
undtagelsesvist træffe en foranstaltning 
vedrørende et af følgende områder:
a) sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder aspekter, der 
vedrører folkesundheden
b) udøvelsen af et erhverv i 
sundhedssektoren
c) beskyttelsen af den offentlige orden, 
navnlig aspekter, der vedrører beskyttelse 
af mindreårige.
2. Den i stk. 1 omhandlede foranstaltning 
kan kun træffes inden for rammerne af 
den i artikel 37 fastsatte procedure for 
gensidig bistand, og hvis følgende
betingelser er opfyldt:
a) de nationale bestemmelser, i henhold til 
hvilke foranstaltningen træffes, er ikke 
omfattet af en harmonisering på 
fællesskabsplan af de i stk. 1 omhandlede 
områder
b) foranstaltningen skal være mere 
beskyttende for tjenestemodtageren end 
den, oprindelsesmedlemsstaten ville have 
truffet i medfør af dennes nationale 
bestemmelser
c) oprindelsesmedlemsstaten har ikke 
truffet nogen foranstaltninger eller har 
truffet foranstaltninger, som er 
utilstrækkelige i forhold til dem, der er 
omhandlet i artikel 37, stk. 2
d) foranstaltningen skal være i 
overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke de 
bestemmelser om den frie udveksling af 
tjenesteydelser eller om undtagelser 
herfra, der er fastsat i 
fællesskabsinstrumenterne.
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Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de øvrige ændringsforslag, der har til formål at 
erstatte oprindelseslandsprincippet med princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 118
Artikel 20, indledning

Medlemsstaterne må ikke stille krav til en 
tjenestemodtager, der begrænser 
anvendelsen af en tjenesteydelse, som 
udføres af en tjenesteyder, der har 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
herunder navnlig:

Medlemsstaterne må ikke stille krav til en 
tjenestemodtager, der begrænser adgangen 
til markedet for en tjenesteyder, der har 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
herunder navnlig:

Begrundelse

Begrænsningerne vedrører kun tjenesteyderens adgang til markedet, ikke anvendelsen af 
ydelserne.

Ændringsforslag 119
Artikel 20, litra b

b) at hans muligheder for at opnå skatte-
eller afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand begrænses med den begrundelse, at 
tjenesteyderen har forretningssted i en 
anden medlemsstat, eller på grund af det 
sted, hvor ydelsen udføres

b) at mulighederne for at opnå skatte- eller 
afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand i forbindelse med anvendelsen af 
en særlig tjenesteydelse begrænses med 
den begrundelse, at tjenesteyderen har 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
eller på grund af det sted, hvor ydelsen 
udføres, når dette krav udgør en 
forskelsbehandling

Ændringsforslag 120
Artikel 20, litra c

c) at han skal betale diskriminerende eller 
urimelige afgifter på det udstyr, der er 
nødvendigt for at kunne modtage en 
tjenesteydelse, der teleformidles fra en 
anden medlemsstat.

udgår

Begrundelse
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Dette aspekt behandles allerede i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg.

Ændringsforslag 121
Artikel 23

Artikel 23
Godtgørelse af udgifter til 

lægebehandling

udgår

1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat betinget af 
udstedelsen af en tilladelse, såfremt de
pågældende udgifter ville være blevet 
godtgjort gennem deres sociale 
sikringsordning, hvis behandlingen var 
blevet givet på deres område.
De betingelser og formaliteter, der i 
medlemsstaterne gælder for udførelsen af 
anden behandling end 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, f.eks. kravet om, at en 
alment praktiserende læge skal 
konsulteres, inden man kan konsultere en 
speciallæge, eller reglerne om godtgørelse 
af visse former for tandlægebehandling, 
kan gøres gældende over for patienten.
2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 
der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.
3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
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anden medlemsstat godtgøres gennem 
deres sociale sikringsordning, ikke er 
mindre end det, der er fastsat for en 
lignende behandling på deres område.
4. Medlemsstaterne påser, at deres 
tilladelsesordninger for godtgørelse af 
udgifter til behandling i en anden 
medlemsstat stemmer overens med de 
relevante bestemmelser om tilladelser i 
artikel 9, 10, 11 og 13.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med de øvrige ændringsforsalg, der har til formål at 
udelukke tjenesteydelser på sundhedsområdet fra direktivets anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke et instrument, der egner sig til at behandle 
sundhedstjenesteydelser. Det er derfor en bedre løsning at vedtage en specifik lovgivning om 
sundhedstjenesteydelserne og om forbedring af patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 122
Artikel 24

Artikel 24
Specifikke bestemmelser om 

udstationering af arbejdstagere

udgår

1. Når en tjenesteyder udstationerer en 
arbejdstager i en anden medlemsstat med 
henblik på at udføre en tjenesteydelse, 
foretager udstationeringsmedlemsstaten 
på sit område de nødvendige 
efterprøvninger, inspektioner og 
undersøgelser for at sikre, at de 
bestemmelser om ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der finder anvendelse i 
henhold til direktiv 96/71/EF, overholdes, 
og træffer under overholdelse af 
fællesskabsretten foranstaltninger over 
for tjenesteydere, der ikke overholder 
disse bestemmelser.
Udstationeringsmedlemsstaten må dog 
ikke for så vidt angår de i artikel 17, nr. 
5), omhandlede områder kræve, at 
tjenesteyderen eller den af ham 
udstationerede arbejdstager skal:
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a) indhente en tilladelse hos dens 
kompetente myndigheder, være registreret
hos disse eller opfylde tilsvarende 
forpligtelser
b) afgive en erklæring, bortset fra 
erklæringer vedrørende virksomhed, der 
er omfattet af bilaget til direktiv 96/71/EF, 
som kan opretholdes indtil 
den 31. december 2008
c) have en repræsentant på dens område
d) føre og opbevare arbejdsretlige 
dokumenter på dens område og på de 
betingelser, der gælder på dens område.
2. I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten påse, at 
tjenesteyderen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for indtil to år efter 
udstationeringens ophør at kunne 
meddele sin egen medlemsstats og 
udstationeringsmedlemsstatens 
kompetente myndigheder følgende 
oplysninger:
a) den udstationerede arbejdstagers 
identitet
b) den udstationerede arbejdstagers 
stilling og arbejdsopgaver
c) tjenestemodtagerens 
kontaktoplysninger
d) udstationeringssted
e) start- og slutdato for udstationeringen
f) den udstationerede arbejdstagers 
ansættelses- og arbejdsforhold.
I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten bistå udstatio-
neringsmedlemsstaten med at sikre 
overholdelse af de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der gælder i henhold til 
direktiv 96/71/EF, og på eget initiativ 
meddele udstationeringsmedlemsstaten de 
i første afsnit omhandlede oplysninger, 
hvis den får kendskab til konkrete 
forhold, der tyder på, at tjenesteyderen 
har begået uregelmæssigheder med 
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hensyn til ansættelses- og arbejdsvilkår.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere foretages i det eksisterende direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således 
ikke foregribe sektordirektiver, der regulerer servicevirksomhed.

Ændringsforslag 123
Artikel 25

Artikel 25 udgår
Udstationering af tredjelandsstatsborgere
1. Når en tjenesteyder udstationerer en 
arbejdstager, der er statsborger i et 
tredjeland, i en anden medlemsstat med 
henblik på at udføre en tjenesteydelse, må 
udstationeringsmedlemsstaten ikke kræve, 
at tjenesteyderen eller den af ham 
udstationerede arbejdstager skal have en 
indrejse-, udrejse- eller opholdstilladelse 
eller en arbejdstilladelse, eller at han skal 
opfylde andre tilsvarende forpligtelser, jf. 
dog undtagelsesordningen i stk. 2.
2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes 
mulighed for at kræve, at statsborgere fra 
tredjelande, der ikke er omfattet af den i 
artikel 21 i konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen 
fastsatte gensidighedsordning, skal være i 
besiddelse af et visum til kortvarigt 
ophold.
3. I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten påse, at 
tjenesteyderen kun udstationerer 
arbejdstageren, hvis han opholder sig på 
dens område i overensstemmelse med
national lovgivning og har lovlig 
beskæftigelse på dens område.
Oprindelsesmedlemsstaten må ikke 
betragte udstationering med henblik på at 
udføre en tjenesteydelse i en anden 
medlemsstat som en afbrydelse af den 
udstationerede arbejdstagers ophold eller 
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virksomhed og ikke nægte den 
udstationerede arbejdstager genindrejse 
på dens område i medfør af deres 
nationale lovgivning.
Oprindelsesmedlemsstaten skal så hurtigt 
som muligt efter anmodning fra 
udstationeringsmedlemsstaten give denne 
oplysninger om og garantier for 
overholdelsen af de i første afsnit fastsatte 
bestemmelser og iværksætte passende 
sanktioner, hvis disse bestemmelser ikke 
overholdes. 

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør eventuelle præciseringer vedrørende udstationering af 
arbejdstagere foretages i det eksisterende direktiv 96/71/EF. Nærværende direktiv bør således 
ikke foregribe sektordirektiver, der regulerer servicevirksomhed..

Ændringsforslag 124
Artikel 26, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen
stiller følgende oplysninger til rådighed for 
tjenestemodtageren:

1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
stiller følgende oplysninger til rådighed for 
tjenestemodtageren og for kvikskranken i 
værtslandene:

Begrundelse

Oplysningerne er lige så nyttige for kvikskrankerne som for tjenestemodtagerne.

Ændringsforslag 125
Artikel 26, stk. 2, indledning

2. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 
omhandlede oplysninger alt efter 
tjenesteyderens ønske:

2. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 
omhandlede oplysninger:

Begrundelse

Tjenesteyderen kan ikke vælge tidspunktet for meddelelsen af oplysningerne. Det ville stride 
mod de europæiske bestemmelser, hvorefter meddelelsen af de generelle salgsbetingelser skal 
ske enten før eller ved indgåelsen af en kontrakt.
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Ændringsforslag 126
Artikel 26, stk. 2, litra c

c) er nemt tilgængelige for 
tjenestemodtageren ad elektronisk vej eller
via en adresse opgivet af tjenesteyderen 

c) er nemt tilgængelige for 
tjenestemodtageren, bl.a. ad elektronisk vej 
via en adresse opgivet af tjenesteyderen 

Begrundelse

Det er vigtigt, at oplysningerne til tjenestemodtageren ikke kun gives ad elektronisk vej, da 
mange forbrugere ikke har adgang til internet for eksempel. Der skal sørges for alternativer.

Ændringsforslag 127
Artikel 26, stk. 3, indledning

3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
efter anmodning fra tjenestemodtageren 
meddeler følgende yderligere oplysninger:

3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
meddeler følgende yderligere oplysninger:

Begrundelse

Oplysningerne bør meddeles automatisk, ikke efter anmodning.

Ændringsforslag 128
Artikel 26, stk. 3, litra a

a) tjenesteydelsens vigtigste karakteristika a) tjenesteydelsens fuldstændige og 
konkrete karakteristika

Begrundelse

Det er vigtigt, at tjenestemodtageren har kendskab til alle tjenesteydelsens karakteristika. 
Beskrivelsen af tjenesteydelsen skal gøre det muligt at sammenligne med tilbud fra andre 
tjenesteydere.

Ændringsforslag 129
Artikel 27, stk. 1 a (nyt)

1a. Når tjenesteyderen første gang flytter 
fra en medlemsstat til en anden for at 
udføre tjenesteydelser, kan 
medlemsstaterne kræve, at han forud 
underretter den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten ved en skriftlig 
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anmeldelse, der omfatter detaljerne 
vedrørende en eventuel forsikringsaftale 
eller andre former for personlig eller 
kollektiv beskyttelse i forbindelse med 
erhvervsansvar. Denne anmeldelse skal 
fornyes en gang om året, hvis 
tjenesteyderen agter at udføre midlertidige 
eller lejlighedsvise tjenesteydelser i den 
pågældende medlemsstat i løbet af det 
pågældende år. Tjenesteyderen kan 
indgive anmeldelse på en hvilken som 
helst måde.

Begrundelse

Af hensyn til kohærensen i EU-lovgivningen, bør de samme bestemmelser, som Parlamentet 
foreslog, og Rådet har overtaget i sin fælles holdning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (2002/0061 (COD), indføjes her.

Ændringsforslag 130
Artikel 27, stk. 2

2. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
efter anmodning fra tjenestemodtageren 
meddeler denne de i stk. 1 omhandlede 
forsikrings- og garantioplysninger, 
herunder især forsikrings- eller 
garantigiverens kontaktoplysninger og 
forsikringens eller garantiens geografiske 
omfang.

2. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
meddeler denne de i stk. 1 omhandlede 
forsikrings- og garantioplysninger, 
herunder især forsikrings- eller 
garantigiverens kontaktoplysninger og 
forsikringens eller garantiens geografiske 
omfang.

Begrundelse

Af hensyn til kohærensen i EU-lovgivningen, bør de samme bestemmelser, som Parlamentet
foreslog, og Rådet har overtaget i sin fælles holdning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (2002/0061 (COD), indføjes her.

Ændringsforslag 131
Artikel 27, stk. 3 afsnit 1 a (nyt)

Hvis den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten som betingelse for 
adgang til en servicevirksomhed af 
landets statsborgere kræver bevis for, at 
ansøgeren er forsikret mod de 
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økonomiske risici i forbindelse med 
erhvervsansvaret i overensstemmelse med 
de gældende love og administrative 
bestemmelser i værtsmedlemsstaten om 
denne forsikrings nærmere indhold og 
omfang, godkender medlemsstaten som 
tilstrækkeligt bevis en attestation herfor, 
udstedt af banker og forsikringsselskaber 
i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Af hensyn til kohærensen i EU-lovgivningen, bør de samme bestemmelser, som Parlamentet 
foreslog, og Rådet har overtaget i sin fælles holdning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (2002/0061 (COD), indføjes her.

Ændringsforslag 132
Artikel 30, stk. 2, indledning

2. Hvis virksomhed på flere områder er 
tilladt, sørger medlemsstaterne for at:

2. For så vidt virksomhed på flere områder 
mellem tjenesteydere omhandlet i stk. 1, 
litra a) og b), er tilladt, sørger 
medlemsstaterne for at:

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 133
Artikel 30, stk. 4

4. I den i artikel 41 omhandlede rapport 
angiver medlemsstaterne, hvilke 
tjenesteydere der er underlagt de i stk. 1 
omhandlede krav, hvori kravene består, og 
hvorfor de anser dem for berettigede.

4. I den i artikel 41 omhandlede rapport 
angiver medlemsstaterne, hvilke kategorier 
af tjenesteydere der er underlagt de i stk. 1 
omhandlede krav, hvori kravene består, og 
hvorfor de anser dem for berettigede.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 134
Artikel 33, stk. 1 og stk. 2 (nyt)
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1. Medlemsstaterne fremsender efter 
anmodning fra en kompetent myndighed i 
en anden medlemsstat oplysninger om 
eventuelle straffedomme, administrative 
eller disciplinære sanktioner eller 
foranstaltninger samt afgørelser vedrørende 
svigagtige konkurser, der af deres 
kompetente myndigheder er truffet over for 
en tjenesteyder, og som kan rejse tvivl om 
hans evne til at udøve sin virksomhed eller 
om hans faglige troværdighed.

1. Medlemsstaterne fremsender efter 
anmodning fra en kompetent myndighed i 
en anden medlemsstat oplysninger om 
eventuelle straffedomme, administrative 
eller disciplinære sanktioner eller 
foranstaltninger samt afgørelser vedrørende 
svigagtige konkurser, der af deres 
kompetente myndigheder er truffet over for 
en tjenesteyder, og som har direkte 
betydning for hans kompetence eller hans 
faglige troværdighed.

2. En anmodning i henhold til dette stykke 
skal begrundes, og der skal navnlig 
redegøres for grundene til anmodningen 
om oplysningerne.

Ændringsforslag 135
Artikel 33, stk. 3

3. Gennemførelsen af stk. 1 skal ske under 
hensyntagen til de rettigheder, der er sikret 
dømte eller personer, der på anden måde er 
blevet pålagt en sanktion i de berørte 
medlemsstater, navnlig med hensyn til 
beskyttelse af personoplysninger.

3. Gennemførelsen af stk. 1 og 2 skal ske 
under hensyntagen til bestemmelserne om 
beskyttelse af personoplysninger og de 
rettigheder, der er sikret dømte eller 
personer, der på anden måde er blevet 
pålagt en sanktion, herunder også af 
faglige sammenslutninger, i de berørte 
medlemsstater.

Ændringsforslag 136
Artikel 34, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tilsyns- og 
kontrolbeføjelser, der er fastsat i de 
nationale lovgivninger for tjenesteyderens 
virksomhed, også udøves, når 
tjenesteydelsen udføres i en anden 
medlemsstat.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de tilsyns- og 
kontrolbeføjelser, der er fastsat i de 
nationale lovgivninger for tjenesteyderens 
virksomhed, udøves.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 16.

.
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Ændringsforslag 137
Artikel 35, stk. 1

1. Medlemsstaterne yder hinanden bistand 
og bestræber sig på at samarbejde effektivt 
med henblik på at sikre kontrollen med 
tjenesteyderne og deres tjenesteydelser, 
idet de overholder artikel 16.

1. Medlemsstaterne yder hinanden bistand 
og bestræber sig på at samarbejde effektivt 
med henblik på at sikre kontrollen med 
tjenesteyderne og deres tjenesteydelser.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 16.

.

Ændringsforslag 138
Artikel 36, stk. 1

1. I tilfælde, hvor tjenesteyderen begiver 
sig til en anden medlemsstat for dér at 
udføre en tjenesteydelse uden at have sit 
forretningssted dér, deltager denne 
medlemsstats kompetente myndigheder i 
kontrollen med tjenesteyderen i henhold til 
stk. 2, for så vidt angår de områder, der er 
omfattet af artikel 16.

1. I tilfælde, hvor tjenesteyderen begiver 
sig til en anden medlemsstat for dér at 
udføre en tjenesteydelse uden at have sit 
forretningssted dér, foretager denne 
medlemsstats kompetente myndigheder 
kontrollen med tjenesteyderen.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 16.

.

Ændringsforslag 139
Artikel 36, stk. 2, afsnit 1

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

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager de efterprøvninger, 
inspektioner og undersøgelser, der er 
nødvendige. De handler inden for 
rammerne af de beføjelser, der er tillagt 
dem i deres egen medlemsstat.
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medlemsstat.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 16 og 17.

.

Ændringsforslag 140
Artikel 36, stk. 2, afsnit 2, litra a

a) de består udelukkende i at konstatere 
konkrete forhold og fører ikke til andre 
forholdsregler over for tjenesteyderen, jf. 
dog de i artikel 19 omhandlede 
individuelle undtagelser

a) de består i at konstatere konkrete forhold

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 16 og 17.

Ændringsforslag 141
Artikel 37

Artikel 37 udgår
Gensidig bistand i forbindelse med 

individuelle undtagelser i 
oprindelseslandsprincippet

1. Agter en medlemsstat at træffe en 
foranstaltning som omhandlet i artikel 19, 
finder proceduren i stk. 2 til 6 i denne 
artikel anvendelse, uden at dette i øvrigt 
udelukker eventuelle retslige skridt.
2. Den i stk. 1 omhandlede medlemsstat 
anmoder oprindelsesmedlemsstaten om at 
træffe foranstaltninger over for den 
pågældende tjenesteyder, idet den 
fremsender alle relevante oplysninger om 
den omstridte tjenesteydelse og 
omstændighederne i den konkrete sag.
Oprindelsesmedlemsstaten undersøger 
hurtigst muligt, om tjenesteyderen udøver 
sin virksomhed lovligt, og efterprøver de 
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konkrete forhold, der ligger til grund for 
anmodningen. Den meddeler hurtigst 
muligt den medlemsstat, der har fremsat 
anmodningen, hvilke foranstaltninger der 
er truffet eller påtænkt, og i givet fald, 
hvorfor der ingen foranstaltninger er 
truffet.
3. Når oprindelsesmedlemsstaten har 
fremsendt de i stk. 2, andet afsnit, 
omhandlede oplysninger, anmelder den 
medlemsstat, der har fremsat 
anmodningen, de foranstaltninger, den 
agter at træffe, til Kommissionen og 
oprindelsesmedlemsstaten, idet den 
angiver:
a) hvorfor den finder de af 
oprindelsesmedlemsstaten trufne eller 
påtænkte foranstaltninger utilstrækkelige
b) hvorfor den anser de foranstaltninger, 
den agter at træffe, for at være i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 19.
4. Foranstaltningerne kan først træffes 15 
arbejdsdage efter den i stk. 3 omhandlede 
anmeldelse.
5. Kommissionen undersøger hurtigst 
muligt de anmeldte foranstaltningers 
forenelighed med fællesskabsretten, uden 
at dette i øvrigt berører medlemsstatens 
mulighed for at træffe de pågældende
foranstaltninger efter udløbet af den i stk. 
4 fastsatte frist.
Konkluderer Kommissionen, at 
foranstaltningerne ikke er forenelige med 
fællesskabsretten, vedtager den en 
beslutning, hvormed den anmoder den 
berørte medlemsstat om ikke at træffe de 
påtænkte foranstaltninger eller om at 
snarest at ophæve disse.
6. I hastetilfælde kan den medlemsstat, 
der agter at træffe en foranstaltning, 
fravige stk. 3 og 4. I så fald anmelder 
medlemsstaten hurtigst muligt den 
pågældende foranstaltning til 
Kommissionen og 
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oprindelsesmedlemsstaten og angiver, 
hvorfor den fandt, at der var tale om et 
hastetilfælde.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforlaget til artikel 16a og med, at oprindelseslandsprincippet
er erstattet af princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 142
Artikel 38

Kommissionen vedtager efter den i artikel 
42, stk. 2, omhandlede procedure de 
nødvendige bestemmelser til 
gennemførelse af dette kapitel om 
fastsættelse af de i artikel 35 og 37 
omhandlede frister og de nærmere 
bestemmelser om elektronisk 
informationsudveksling mellem 
kontaktpunkter, herunder navnlig 
bestemmelser om informationssystemernes 
interoperabilitet.

Kommissionen vedtager efter den i artikel 
42, stk. 2, omhandlede procedure de 
nødvendige bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 35 og de nærmere 
bestemmelser om elektronisk 
informationsudveksling mellem 
kontaktpunkter, herunder navnlig 
bestemmelser om informationssystemernes 
interoperabilitet.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 37.

Ændringsforslag 143
Artikel 39, stk. 2

2. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 
omhandlede adfærdskodekser er 
tilgængelige på afstand og ad elektronisk 
vej, og at de fremsendes til Kommissionen.

2. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 
omhandlede adfærdskodekser også er 
tilgængelige på afstand og ad elektronisk 
vej, og at de fremsendes til Kommissionen.

Begrundelse

Det er vigtigt, at oplysningerne til tjenestemodtageren ikke kun gives ad elektronisk vej, da 
mange forbrugere ikke har adgang til internettet.

Ændringsforslag 144
Artikel 39, stk. 3
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3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
efter anmodning fra tjenestemodtageren 
og i ethvert dokument, hvori hans 
tjenesteydelser er beskrevet i detaljer, 
oplyser, hvilke adfærdskodekser han i givet 
fald er underlagt, og hvor disse kodekser er 
tilgængelige elektronisk, og på hvilke 
sprog.

3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
i ethvert dokument, hvori hans 
tjenesteydelser er beskrevet i detaljer, 
oplyser, hvilke adfærdskodekser han i givet 
fald er underlagt, og hvor disse kodekser er 
tilgængelige elektronisk, og på hvilke 
sprog.

Begrundelse

Oplysningerne skal ikke kun gives efter anmodning, men i alle tilfælde.

Ændringsforslag 145
Artikel 39, stk. 4

4. Medlemsstaterne træffer
ledsageforanstaltninger med henblik på at 
tilskynde de faglige foreninger og 
organisationer eller sammenslutninger til 
på nationalt plan at gennemføre de 
adfærdskodekser, der vedtages på 
fællesskabsplan.

4. Medlemsstaterne kan træffe
ledsageforanstaltninger med henblik på at 
tilskynde de faglige foreninger og 
organisationer eller sammenslutninger til 
på nationalt plan, som minimumstandard,
at gennemføre de adfærdskodekser, der 
vedtages på fællesskabsplan. Dette hindrer 
ikke, at de faglige organisationer eller 
sammenslutninger anvender strengere 
krav i forbindelse med adfærdskodekser.

Begrundelse

Man bør ikke forhindre medlemsstaterne eller de faglige organisationer i at udarbejde 
skrappere adfærdskodekser.

Ændringsforslag 146
Artikel 40

Artikel 40
Yderligere harmonisering

udgår

1. Kommissionen undersøger senest inden 
[et år efter ikrafttrædelsen af direktivet] 
muligheden for at fremsætte forslag til 
harmoniseringsinstrumenter vedrørende 
følgende områder:
a) reglerne for udøvelse af virksomhed 
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med pengetransport
b) på baggrund af en rapport fra 
Kommissionen og en bred høring af de 
berørte parter, vedrørende spil, som 
indebærer, at der gøres indsats med penge 
i hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål 
c) adgangen til at udøve virksomhed med 
retslig inkasso.
2. Kommissionen undersøger, hvorvidt 
der for at sikre, at det indre marked for 
tjenesteydelser fungerer tilfredsstillende, 
skal træffes yderligere initiativer eller 
fremsættes forslag om instrumenter 
vedrørende især følgende områder:
a) områder, der har været genstand for 
individuelle undtagelser, som har 
afdækket et behov for harmonisering på 
fællesskabsplan
b) de i artikel 39 omhandlede områder, 
for hvilke der ikke har kunnet 
gennemføres adfærdskodekser inden 
gennemførelsesdatoen, eller hvor 
adfærdskodekserne er ikke tilstrækkelige 
til at sikre, at det indre marked fungerer 
efter hensigten
c) områder, der afdækkes i forbindelse 
med den i artikel 41 fastsatte gensidige 
evalueringsprocedure
d) forbrugerbeskyttelse og 
grænseoverskridende kontrakter.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 16b og med, at oprindelseslandsprincippet 
er erstattet af princippet om gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 147
Artikel 42, stk. 3 a (nyt)

3a. Udvalget behandler efter forslag fra 
Kommissionen eller efter anmodning fra 
en medlemsstat spørgsmål vedrørende 
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eventuelle ændringer af bilagene til dette 
direktiv.
Kommissionen underretter straks Europa-
Parlamentet om enhver ændring af 
bilagene til dette direktiv.

Begrundelse

Listerne i bilagene er vejledende og har til formål at præcisere direktivets 
anvendelsesområde. Der bør derfor gives mulighed for at revidere, ændre eller ajourføre 
listerne.

Ændringsforslag 148
Artikel 45, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[to år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
og en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[fire år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
og en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede frist for ikrafttrædelsen af direktivet er alt for kort i forhold 
til de nødvendige ændringer i medlemsstaternes strukturer.

Ændringsforslag 149
Bilag I A (nyt)

Tjenesteydelser som omhandlet i artikel 16, stk. 1

Bilag I A
FORRETNINGSTJENESTEYDELSER
IT- og lignende tjenesteydelser
Tjenesteydelser inden for forskning og 
udvikling
Ejendomsmæglerydelser
Udlejnings- og leasingstjenesteydelser 
uden operatør
Andre forretningstjenesteydelser:
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Reklametjenesteydelser
Markeds- og opinionsundersøgelser
Managementkonsulentydelser
Tjenesteydelser i relation til 
managementkonsulentydelser
Teknisk testning og analyse
Tjenesteydelser i forbindelse med 
landbrug, jagt og skovbrug
Tjenesteydelser i forbindelse med fiskeri
Tjenesteydelser i forbindelse med minedrift
Tjenesteydelser i forbindelse med 
fremstillingsvirksomhed
Tjenesteydelser i forbindelse med 
energidistribution
Tjenesteydelser i tilknytning til placering 
og forsyning af personale
Efterforskning og sikkerhed
Relaterede tjenesteydelser vedrørende 
videnskabelig og teknisk rådgivning
Vedligeholdelse og reparation af udstyr 
(ikke søgående fartøjer, fly og andet 
transportudstyr)
Bygningsrengøringstjenester
Fotografiske tjenesteydelser
Emballeringstjenesteydelser
Trykning og publicering
Tjenesteydelser i forbindelse med møder, 
kongresser o.l.

Begrundelse

Listerne i bilagene er vejledende og har til formål at præcisere direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 150
Bilag I B (nyt)

Tjenesteydelser som omhandlet i artikel 16, stk. 1b

Bilag I B
BYGGETJENESTER OG 
TILKNYTTEDE 
INGENIØRTJENESTER 
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Alment anlægsarbejde for bygninger
Alment anlægsarbejde for ingeniørvæsen
Installations- og monteringsarbejde
Færdiggørelse af bygninger og 
indretningsarbejde
DISTRIBUTIONSTJENESTER
Kommissionærtjenesteydelser
Tjenesteydelser i forbindelse med 
engrossalg
Tjenesteydelser i forbindelse med 
detailsalg
Franchising

Begrundelse

Listerne i bilagene er vejledende og har til formål at præcisere direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 151
Bilag I C (nyt)

Tjenesteydelser som omhandlet i artikel 17, stk. 1

Bilag I C
MILJØTJENESTEYDELSER
Spildevandstjenesteydelser
Affaldshåndteringstjenesteydelser
Rengørings- og lignende tjenesteydelser
TJENESTEYDELSER VEDRØRENDE 
TURISME OG REJSER
Hotel- og -restaurantvirksomhed 
(herunder catering)
Rejsebureauers og turarrangørers 
tjenesteydelser
TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE 
MED FRITID, KULTUR OG SPORT
sports- og andre fritidstjenesteydelser
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Begrundelse

Listerne i bilagene er vejledende og har til formål at præcisere direktivets 
anvendelsesområde.
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BEGRUNDELSE

I. Indledning

Den 11. november 2004 afholdt Udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse en 
offentlig høring om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i 
det indre marked. Mens alle deltagere var enige om, at det indre marked for tjenesteydelser 
skal åbnes yderligere, var der meget divergerende meninger om, hvilke instrumenter der skal 
anvendes. De fleste deltagere, herunder ordføreren, argumenterede imod unødig 
protektionisme. De gik dog ind for høje krav til kvalitet og beskyttelse, især på det sociale 
område og områderne for miljø og forbrugerbeskyttelse for at garantere en fair konkurrence.

Den offentlige høring gjorde det tydeligt, at dette forslag går langt ud over det angivelige mål. 
I sin nuværende form lader forslaget mange spørgsmål stå åbne og giver anledning til 
manglende retssikkerhed.

Den 21 december 2004 fremlagde ordføreren et arbejdsdokument, som indkredsede følgende 
problemområder: anvendelsesområdet, oprindelseslandsprincippet, kontrollen og 
kompatibiliteten med gældende fællesskabsret. Ordføreren er af den overbevisning, at der på 
disse områder er brug for dybtgående ændringer, før der kan opnås en bred konsensus.

For at sikre en højere grad af gennemsigtighed og samarbejde blev der med nedsættelsen af en 
ad hoc-arbejdsgruppe indført en arbejdsmetode, der er ny for EP. Under ordførerens ledelse 
fandt der regelmæssige møder sted for medlemmerne af Udvalget for det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, og især skyggeordførerne, forfatterne af udtalelserne og 
skyggeordførerne for de rådgivende udvalg. Disse seancer havde til formål at diskutere 
yderligere detaljer fra andre områder af forslaget, som af tidsmæssige grunde ikke kunne 
drøftes på de ordinære udvalgsmøder, mere indgående. Rådets formandskab, Kommissionen,
EØSU og Regionsudvalget har ligeledes gjort brug af muligheden for at fremsætte deres 
mening om forslaget i arbejdsgruppen. Ordførerens tilbagerapportering i Udvalget efter dets 
møder blev gjort offentlig, så der ikke kunne opstå det indtryk, at arbejdsprocessen havde 
foregået bag lukkede døre.

Kommissær McCreevy fremsatte på EP's plenarmøde den entydige udtalelse, at 
Kommissionen ikke vil præsentere noget nyt forslag. Han sagde desuden, at det var 
Kommissionens ønske loyalt at følge forløbet af den fælles beslutningsprocedure og at 
respektere EP's forrettigheder.

Et andet godt eksempel på samarbejdet og gennemsigtigheden i EP er udarbejdelsen af en 
første del af betænkningen med henblik på at forenkle og uddybe drøftelserne i Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt behandle forslagene til løsning af de to mest 
omstridte punkter. Denne første del, som blev forelagt det korresponderende udvalg den 19. 
april 2005, fremsatte nemlig en første række af ændringsforslag til de mest omstridte dele af
Kommissionens forslag - anvendelsesområdet og princippet om oprindelsesland.

Det foreliggende dokument er den konsoliderede udgave af betænkningens første del med 
ændringsforslag til Kommissionens samlede forslag.
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II. Centrale aspekter i forbindelse med gennemgangen af direktivet

1. Direktivets anvendelsesområde

Direktivets anvendelsesområde må være klart og entydigt. Dette bidrager til retssikkerheden. 
For mange tjenesteydere er det uklart, om de tjenesteydelser, de udbyder, falder ind under det 
foreliggende direktiv eller ej. Desuden er det nødvendigt at trække en klar grænse mellem de 
tjenesteydelser, der falder ind under dette direktiv, og tjenesteydelser af almen interesse, som 
bør behandles i et rammedirektiv, der skal udarbejdes særskilt. Hensynet til retssikkerheden 
påbyder ligeledes, at der sker en klar afgrænsning i forhold til tjenesteydelser, der er eller 
bliver omfattet af sektordirektiver - som f.eks. for de lovregulerede erhverv, der omfattes af 
direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2002)0119).

a) Definitionen af "tjenesteydelse"

Generelt udgør afgrænsningen mellem tjenesteydelser, der falder ind under direktivets 
anvendelsesområde, og tjenesteydelser af almen interesse et stort problem. Ved åbningen af 
markedet for tjenesteydelser skal man nemlig tage vare på de allerede opnåede rettigheder i 
forbindelse med forsyningspligtydelser, som er en af den europæiske sociale models 
grundpiller. En fuldstændig entydig afgrænsning af direktivets anvendelsesområde er derfor 
ubetinget nødvendig.

Kommissionen har forpligtet sig til inden udgangen af 2005 at fremlægge en rapport om 
gennemførligheden og nødvendigheden af en rammelov med henblik på tjenesteydelser af 
almen interesse1. Så længe der ikke findes nogen klar fællesskabsramme for disse 
tjenesteydelser - der opereres også med den i forfatningsudkastets artikel III-6 - giver det 
mening at holde dem uden for direktivudkastets anvendelsesområde.

Det er tit blevet foreslået at lave denne afgrænsning ved at opstille en negativ- eller en 
positivliste over enkelte sektorer. Det ser ordføreren ingen mulighed for. Et gold optælling af 
de tjenesteydelser, der på nuværende tidspunkt ligger inden for eller uden for 
anvendelsesområdet, er den forkerte ansats og et uegnet instrument for en fornyende sektor, 
som tjenesteydelsesområdet er.

Det er desværre heller ikke muligt at lave en klar europæisk definition af tjenesteydelser af 
almen interesse. Magten til at definere ligger hos medlemsstaterne. Traktaten anerkender 
ganske vist betydningen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse for EU, men den 
afholder sig af subsidiaritetshensyn fra en definition (artikel 16 og 82, stk. 2 i EF-traktaten).

Af denne grund anser ordføreren det for tilrådeligt at anvende kriterier, der på den ene side 
karakteriserer de tjenesteydelser, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde 
(kommercielle tjenesteydelser, dvs. tjenesteydelser, der aflønnes i overensstemmelse med 
traditionelle krav til rentabilitet), og på den anden side de kriterier, der definerer 
tjenesteydelser af almen interesse og derfor begrunder udelukkelsen fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Ordføreren forslår ligeledes en mere præcis differentiering mellem 
tjenesteydelser, som kan være af almen økonomisk interesse, og kommercielle tjenesteydelser 
af rent økonomisk karakter.

  
1 Se Meddelelse fra Kommissionen af 12.5.2004, KOM(2004)0374.
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I den foreliggende betænkning gøres der et forsøg på at præcisere det kriterium for 
forpligtethed på almenvellet og på den almene interesse, som Kommissionen allerede har 
nævnt i sin hvidbog om tjenesteydelser af almen interesse.1

b) Udelukkelse fra anvendelsesområdet

Sundhedsområdet må udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde for at forhindre en 
modsigelse af den på subsidiaritet hvilende kompetencefordeling efter EF-traktatens artikel 
152, stk. 5.

På grund af direktivudkastets overlapning af bestemmelser fra det arbejdsretslige område, 
som f.eks. udstationeringsdirektivet, bør det gøres klart, at det foreliggende direktiv ikke 
vedrører den almindelige arbejdsret, herunder regionale eller nationale lønaftaler, samt øvrige 
love, der anvendes på beskæftigelsesforhold. En tilsvarende ændring bør optages i artikel 1, 
eftersom formuleringen i betragtning 58, "har ikke til formål at behandle arbejdsretlige 
spørgsmål som sådan" ikke er tilstrækkelig.

2. Direktivudkastets overensstemmelse med eksisterende og forventelig 
fællesskabslovgivning og med bestemmelserne i international privatret

Da tjenesteydelsesdirektivet i sin foreliggende form foreslår en horisontal ansats for et stort 
antal tjenesteydelser af de mest forskellige slags, berøres mange aktiviteter uvægerligt af dets 
anvendelsesområde, som når de i forvejen er genstand for sektorale foranstaltninger. 
Eksperthøringen den 11.11.2004 og forskellige andre konferencer har vist, at det p.t. er uklart, 
hvilket forhold forslaget står i til eksisterende international og europæisk lovgivning og til 
lovprojekter i EU. Eksempler herpå er det europæiske udstationeringsdirektiv, Rom I-
konventionen og forordningsudkastet Rom II, direktivforslaget om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer eller direktiv 2004/18/EF om indgåelse af offentlige 
kontrakter (jf. arbejdsdokumentet af 21. december 2004).

3. Indførelse af princippet om oprindelsesland:

Et centralt punkt i det foreslåede direktiv er indførelse af det såkaldte oprindelseslandsprincip 
(artikel 16), i følge hvilket tjenesteydere ene og alene er underlagt bestemmelserne i deres 
oprindelsesstat. Oprindelsesstaten er ansvarlig for kontrollen af tjenesteyderen og den af ham 
leverede tjenesteydelse, også når han leverer tjenesteydelser i en anden medlemsstat. 
Undtagelser fra oprindelseslandsprincippet tillades i første række dér, hvor der på 
fællesskabsniveau allerede findes sektorbestemte harmoniseringsforanstaltninger.

I denne forbindelse skal der henvises til, at det "oprindelseslandsprincip", som Kommissionen 
på intet tidspunkt i sit udkast til begrundelse drager i tvivl eller diskuterer, egentlig ikke er 
noget i sig selv hvilende princip. Princippet om oprindelsesland er således ikke udtrykkeligt 
nævnt i traktaten, og der er heller ikke tale om et overtraktatsligt retsprincip, som det gælder 
om at holde sig til i fællesskabslovgivningen. Derfor er overskriften til artikel 16 i 

  
1 Sml. Meddelelse fra Kommissionen af 12.5.2004, KOM(2004)0374, bilag 1: "Udtrykket "tjenesteydelser af 
almen økonomisk interesse" anvendes i artikel 16 og artikel 86, stk. 2, i traktaten. Det defineres hverken i 
traktaten eller i den afledte ret. Men i forbindelse med Fællesskabets praksis hersker der bred enighed om, at 
udtrykket betegner tjenesteydelser af økonomisk art, som medlemsstaterne eller Fællesskabet underlægger 
specifikke offentlige tjenesteforpligtelser ud fra et kriterium om almen interesse.
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direktivudkastet også vildledende. Desuden er dette "princip" i klar modstrid med traktatens 
artikel 50, som gentages i forfatningstraktatens artikel III-145. I overensstemmelse med 
oprindelseslandsprincippet som defineret i Kommissionens forslag, omfattes en virksomhed, 
som leverer tjenesteydelser i et hvilket som helst medlemsland, kun af lovgivningen i sit 
oprindelsesland og skal ikke tilpasse sig andre eventuelt strengere lovgivninger. Imidlertid 
understreger traktatens artikel 50, at tjenesteyderen har ret til at være omfattet af de samme 
vilkår, som bestemmelseslandet fastsætter for sine egne statsborgere. Det er derfor tydeligt, at 
oprindelseslandsprincippet er i modstrid med traktaternes princip om ligebehandling. 
Endvidere går oprindelseslandsprincippet stik imod tanken bag EU's opbygning, som bygger 
på samordning af medlemsstaternes bestemmelser, sådan som det fremgår af traktatens artikel 
47, stk. 2.

I betragtning af ovenstående foreslår ordføreren at erstatte oprindelseslandskriteriet med 
anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse, som bygger på lighed. I henhold til 
Domstolens faste retspraksis kan bestemmelserne i bestemmelseslandets lovgivning ikke 
kombineres med de tilsvarende bestemmelser, som allerede er opfyldt i oprindelseslandet.

Under EP's påhøring blev der i forøget omfang fremsat indvendinger mod generelt at skrive 
princippet om oprindelsesland ind i et tjenesteydelsesdirektiv. Disse indvendinger er udførligt 
beskrevet i arbejdspapiret af 21.12.2004.

4. Oprettelse af en kvikskranke

Ordføreren finder er særligt positivt stemt for forenklingen af de administrative procedurer, 
navnlig oprettelsen af kvikskranken, da dette navnlig vil komme de små og mellemstore 
virksomheder til gode. Ordføreren mener, at kvikskranken bør indføres for de to 
grundlæggende friheder.

I overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser bør denne kvikskranke tage sig
af iværksættelsen af princippet om gensidig anerkendelse i henhold til proceduren i den nye 
artikel 16. Når problemerne opstår, er der nemlig ingen fælles tilgang til vurdering af 
beskyttelsesniveauernes lighed, og der er ikke fastsat nogen procedure, der giver en 
tjenesteyder mulighed for at anfægte de beslutninger, der forbyder ham at levere 
tjenesteydelser på et nationalt marked. Derfor kan en kvikskranke bidrage til at fremme den 
gensidige anerkendelse af tjenesteydelser. Desuden bør der skabes mulighed for 
tjenesteyderne for automatisk og elektronisk midlertidig registrering i kvikskranken. 

Denne registrering bør give leverandøren af grænseoverskridende tjenesteydelser mulighed 
for at være omfattet af de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i 
bestemmelseslandet, især landets adfærdsregler. Destinationslandet ville kunne informeres 
tilstrækkeligt om leveringen af tjenesteydelserne med henblik på at sikre kvaliteten af de 
leverede ydelser, idet modtagerne af disse tjenesteydelser ville få mulighed for at indgive en 
klage igennem kvikskranken.
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