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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
diensten op de interne markt
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0002)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 47, lid 2, 55, 71 en 80, lid 2 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C5-0069/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie begrotingscontrole, de Commissie economische en monetaire 
zaken, ... (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) De Europese Unie streeft naar steeds 
nauwere banden tussen de Europese staten 
en volkeren en naar economische en 
sociale vooruitgang. Overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, van het Verdrag omvat de 
interne markt een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
diensten en de vrijheid van vestiging 
gewaarborgd zijn. De opheffing van de 
belemmeringen die de ontwikkeling van 
dienstenactiviteiten tussen de lidstaten in 
de weg staan, is een essentieel middel om 
de integratie van de Europese volkeren te 

(1) De Europese Unie streeft naar steeds 
nauwere banden tussen de Europese staten 
en volkeren en naar economische en 
sociale vooruitgang. Overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, van het Verdrag omvat de 
interne markt een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
diensten en de vrijheid van vestiging 
gewaarborgd zijn. Om de groei en de 
werkgelegenheid te bevorderen en het 
concurrentievermogen te versterken moet 
de interne dienstenmarkt volledig 
operationeel zijn zonder evenwel het 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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versterken en een evenwichtige en 
duurzame economische en sociale 
vooruitgang te bevorderen.

Europese sociale model aan te tasten. De 
opheffing van de belemmeringen die de 
ontwikkeling van dienstenactiviteiten 
tussen de lidstaten in de weg staan, is 
derhalve een essentieel middel om de 
integratie van de Europese volkeren te 
versterken en een evenwichtige en 
duurzame economische en sociale 
vooruitgang te bevorderen.

Motivering

De richtlijn mag geen afbreuk doen aan door de lidstaten vastgestelde en door de verdragen 
toegelaten strengere beschermingsnormen op het gebied van de werkgelegenheid, de 
bescherming van consumenten en werknemers, van het milieu, de gezondheid, enz. De Europese 
Raad van maart 2005 heeft er uitdrukkelijk op aangedrongen dat in het kader van het 
wetgevingsproces alles in het werk wordt gesteld om over al deze doelstellingen een zo ruim 
mogelijke consensus te bereiken.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Daar diensten de motor van de 
economische groei zijn en in de meeste 
lidstaten goed zijn voor 70% van het BNP 
en van de werkgelegenheid, heeft deze 
versnippering van de interne markt 
negatieve gevolgen voor de gehele 
Europese economie, met name voor de 
concurrentiekracht van KMO´s, en 
blokkeert zij de toegang van de 
consumenten tot een ruimer 
dienstenaanbod tegen concurrerende 
prijzen. Het Europees Parlement en de 
Raad hebben erop gewezen dat het 
wegnemen van de juridische 
belemmeringen voor de totstandbrenging 
van een ware interne markt een prioriteit is 
voor de verwezenlijking van het doel van 
de Europese Raad van Lissabon om van de 
Europese Unie tegen 2010 de meest 
concurrerende en dynamische 
kenniseconomie van de wereld te maken. 
De opheffing van deze belemmeringen is 
een onvermijdelijke stap voor de 
heropleving van de Europese economie, 
vooral wat de werkgelegenheid en de 
investeringen betreft.

(3) Daar diensten de motor van de 
economische groei zijn en in de meeste 
lidstaten goed zijn voor 70% van het BNP 
en van de werkgelegenheid, heeft deze 
versnippering van de interne markt 
negatieve gevolgen voor de gehele 
Europese economie, met name voor de 
concurrentiekracht van KMO´s, en 
blokkeert zij de toegang van de 
consumenten tot een ruimer 
dienstenaanbod tegen concurrerende 
prijzen. Het Europees Parlement en de 
Raad hebben erop gewezen dat het 
wegnemen van de juridische 
belemmeringen voor de totstandbrenging 
van een ware interne markt een prioriteit is 
voor de verwezenlijking van het doel van 
de Europese Raad van Lissabon om van de 
Europese Unie tegen 2010 de meest 
concurrerende en dynamische 
kenniseconomie van de wereld te maken. 
De opheffing van deze belemmeringen, 
waarbij het Europese sociale model wordt 
veiliggesteld, is een onvermijdelijke stap 
voor de heropleving van de Europese 
economie, vooral wat de werkgelegenheid 
en de investeringen betreft.
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Motivering

De richtlijn mag geen afbreuk doen aan door de lidstaten vastgestelde en door de verdragen 
toegelaten strengere beschermingsnormen op het gebied van de werkgelegenheid, de 
bescherming van consumenten en werknemers, van het milieu, de gezondheid, enz. De Europese 
Raad van maart 2005 heeft er uitdrukkelijk op aangedrongen dat in het kader van het 
wetgevingsproces alles in het werk wordt gesteld om over al deze doelstellingen een zo ruim 
mogelijke consensus te bereiken.

Amendement 3
Overweging 5

(5) Rechtstreekse toepassing van de 
artikelen 43 en 49 van het Verdrag volstaat 
niet om deze belemmeringen op te heffen, 
enerzijds omdat een behandeling per geval 
via inbreukprocedures tegen de betrokken 
lidstaten, met name na de uitbreiding, 
uiterst ingewikkeld zou zijn voor de 
nationale en communautaire instellingen, 
en anderzijds omdat vele belemmeringen 
alleen kunnen worden opgeheven indien de 
nationale wetgevingen eerst, onder meer 
met het oog op administratieve 
samenwerking, zijn gecoördineerd. Zoals 
het Europees Parlement en de Raad hebben 
erkend, kan een communautair 
wetgevingsinstrument een ware interne 
dienstenmarkt tot stand brengen.

(5) Rechtstreekse toepassing van de 
artikelen 43 en 49 van het Verdrag volstaat 
niet om deze belemmeringen op te heffen, 
enerzijds omdat een behandeling per geval 
via inbreukprocedures tegen de betrokken 
lidstaten, met name na de uitbreiding, 
uiterst ingewikkeld zou zijn voor de 
nationale en communautaire instellingen, 
en anderzijds omdat vele belemmeringen 
alleen kunnen worden opgeheven indien de 
nationale wetgevingen eerst, onder meer 
met het oog op administratieve 
samenwerking, zijn gecoördineerd. Zoals 
het Europees Parlement en de Raad hebben 
erkend, kan een communautair 
wetgevingsinstrument een ware interne 
dienstenmarkt tot stand brengen. Derhalve 
moet, om de efficiënte toepassing van het 
vrije verkeer van diensten te garanderen 
en daarbij het Europese sociale model in 
acht te nemen, in een handeling van 
afgeleid recht een inventaris worden 
opgesteld van alle belemmeringen die al 
door het Hof van Justitie zijn aangemerkt 
als zijnde strijdig met de verdragen, de 
constante rechtspraak van het Hof van 
Justitie inzake het beginsel van de 
wederzijdse erkenning, alsook de 
noodzaak van aanvullende harmonisatie.

Motivering

Dit amendement toont de toegevoegde waarde van de richtlijn aan en introduceert de rechtgrond 
voor de aanneming van een evenwichtig instrument waarvan de bepalingen niet verder reiken 
dan nodig is om de doelstelling, nl. een waarachtige interne dienstenmarkt te realiseren. 
Daarentegen slaagt het Commissievoorstel er niet in om de keuze van de nieuwe benadering, met 
name het oorsprongslandbeginsel, degelijk te motiveren, een benadering die haaks staat op het 
beginsel van gelijke behandeling van artikel 50 van het verdrag en op de constante rechtspraak 
van meer dan 30 jaar die de verdragsbepalingen betreffende de vrije dienstverlening 
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interpreteert en ontwikkelt.
Amendement 4

Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Er zij aan herinnerd dat de 
richtlijnen die krachtens artikel 47, lid 2, 
worden aangenomen gericht moeten zijn 
op de coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de toegang tot 
werkzaamheden anders dan in loondienst, 
en de uitoefening daarvan. Bovendien 
wordt in artikel 50 van het verdrag 
bepaald dat diegene die de diensten 
verricht daartoe zijn werkzaamheden 
tijdelijk kan uitoefenen in het land waar 
de dienst wordt verricht, onder dezelfde 
voorwaarden als die welke dat land aan 
zijn eigen onderdanen oplegt.

Motivering

Er bestaat een flagrante tegenstelling tussen het oorsprongslandbeginsel en artikel 50 van het 
verdrag, dat is overgenomen in artikel III-145 van de Grondwet. Volgens het 
oorsprongslandbeginsel, zoals het wordt omschreven in het voorstel van de Commissie, is een 
onderneming die in een willekeurige lidstaat een dienst verricht uitsluitend onderworpen aan het 
recht van zijn oorsprongsland en niet verplicht zich te voegen naar andere, eventueel strengere 
nationale wetgevingen. In artikel 50 wordt er evenwel aan toegevoegd dat diegene die de 
diensten verricht recht heeft op dezelfde voorwaarden als die welke het land van bestemming 
oplegt aan zijn eigen onderdanen. Het staat dan ook buiten kijf dat het oorsprongslandbeginsel 
haaks staat op het in de verdragen verankerde beginsel van gelijke behandeling. Bovendien 
druist het oorsprongslandbeginsel volledig in tegen de geest van de Europese eenwording, die, 
zoals in artikel 47, lid 2, wordt gesteld, berust op de coördinatie van de bepalingen van de 
lidstaten.

Amendement 5
Overweging 6

(6) Deze richtlijn stelt een algemeen 
rechtskader voor een grote verscheidenheid 
van diensten vast en houdt daarbij rekening 
met de bijzondere kenmerken van de 
verschillende activiteiten of beroepen en 
van de wijze waarop deze zijn geregeld. 
Dit kader stoelt op een dynamische en 
selectieve aanpak waarbij allereerst 
belemmeringen die snel kunnen worden 
verwijderd, uit de weg worden geruimd en 
waarbij voor de andere belemmeringen
een aanvang wordt gemaakt met een 

(6) Deze richtlijn stelt een algemeen 
rechtskader voor een grote verscheidenheid 
van diensten vast en houdt daarbij rekening 
met de bijzondere kenmerken van de 
verschillende activiteiten of beroepen en 
van de wijze waarop deze zijn geregeld. 
Dit kader stoelt op een dynamische en 
selectieve aanpak waarbij allereerst 
belemmeringen die snel kunnen worden 
verwijderd, uit de weg worden geruimd en 
tezelfdertijd een aanvang wordt gemaakt 
met een aanvullend proces van 
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aanvullend proces van evaluatie, 
raadpleging en harmonisatie met 
betrekking tot specifieke vraagstukken. 
Dit proces moet leiden tot de geleidelijke 
en gecoördineerde modernisering van de 
nationale wetgeving voor diensten, die van 
essentieel belang is voor de 
verwezenlijking van een ware interne 
dienstenmarkt tegen 2010. Er dient te 
worden gezorgd voor een evenwichtige 
combinatie van maatregelen inzake 
doelgerichte harmonisatie, administratieve 
samenwerking, het 
oorsprongslandbeginsel en de stimulering 
van de opstelling van gedragscodes over 
bepaalde vraagstukken. Deze coördinatie 
van de nationale wetgevingen dient een 
hoge mate van juridische integratie op 
communautair vlak te waarborgen en een 
hoog beschermingsniveau voor de 
doelstellingen van algemeen belang, zoals 
met name de consumentenbescherming, 
dat onmisbaar is voor het wederzijdse 
vertrouwen tussen de lidstaten.

harmonisatie. Dit proces moet leiden tot de 
geleidelijke en gecoördineerde 
modernisering van de nationale wetgeving 
voor diensten, die van essentieel belang is 
voor de verwezenlijking van een ware 
interne dienstenmarkt tegen 2010. Er dient 
te worden gezorgd voor een evenwichtige 
combinatie van maatregelen inzake 
doelgerichte harmonisatie, administratieve 
samenwerking, de beginselen van 
wederzijds erkenning en lidstaat van 
bestemming en de stimulering van de 
opstelling van gedragscodes over bepaalde 
vraagstukken. Deze coördinatie van de 
nationale wetgevingen dient een hoge mate 
van juridische integratie op communautair 
vlak te waarborgen en een hoog 
beschermingsniveau voor de doelstellingen 
van algemeen belang, zoals met name de 
bescherming van de consument, het 
milieu, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid en de naleving van het 
arbeidsrecht, dat onmisbaar is voor het 
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten.

Motivering

Dit amendement voorziet in de juridische instrumenten die nodig zijn voor de voltooiing van de 
interne dienstenmarkt, waarbij tegelijk de doelstellingen van algemeen belang en het Europese 
sociale model in acht worden genomen.

Amendement 6
Overweging 8

(8) Deze richtlijn sluit aan bij de andere 
lopende initiatieven van de Gemeenschap 
op het gebied van diensten, met name die 
betreffende de concurrentiepositie van 
bedrijfsgerelateerde diensten, de veiligheid 
van consumentendiensten  en de 
werkzaamheden in verband met de 
mobiliteit van patiënten en de ontwikkeling 
van de gezondheidszorg in de 
Gemeenschap. Zij is ook in 
overeenstemming met de lopende 
initiatieven op het gebied van de interne 
markt, zoals het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de 
verkoopbevordering in de interne markt , 

(8) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
de andere lopende initiatieven van de 
Gemeenschap op het gebied van diensten, 
met name die betreffende de 
concurrentiepositie van 
bedrijfsgerelateerde diensten, de veiligheid 
van consumentendiensten  en de 
werkzaamheden in verband met de 
mobiliteit van patiënten en de ontwikkeling 
van de gezondheidszorg in de 
Gemeenschap. Zij doet evenmin afbreuk 
aan de lopende initiatieven op het gebied 
van de interne markt, zoals het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
verkoopbevordering in de interne markt , 
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of de initiatieven betreffende 
consumentenbescherming, zoals het 
voorstel voor een richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken  en het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende samenwerking tussen de 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming 
(“verordening betreffende samenwerking 
met betrekking tot 
consumentenbescherming”).

of de initiatieven betreffende 
consumentenbescherming, zoals het 
voorstel voor een richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken  en het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende samenwerking tussen de 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming 
(“verordening betreffende samenwerking 
met betrekking tot 
consumentenbescherming”).

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 2, lid 2.

Amendement 7
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De richtlijn is niet van toepassing 
op de diensten van algemeen belang. Deze 
activiteiten vallen niet onder de definitie 
van artikel 50 van het verdrag en 
bijgevolg ook niet onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn. De 
richtlijn doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van de lidstaten om conform 
het gemeenschapsrecht te omschrijven 
wat zij onder diensten van algemeen 
belang verstaan, hoe zij menen dat deze 
diensten georganiseerd en gefinancierd 
moeten worden en aan welke specifieke 
verplichtingen zij moeten worden 
onderworpen. Bovendien verhinderen de 
in artikel 2, lid 1 bis, van de richtlijn 
genoemde criteria niet dat in toekomstige 
communautaire wetgeving betreffende 
deze diensten een definitie van diensten 
van algemeen belang wordt opgenomen.

Motivering

Er moet duidelijk worden aangegeven dat de diensten van algemeen belang, als omschreven in 
het verdrag en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, buiten het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen. De diensten van algemeen belang zouden moeten worden geregeld door een 
specifieke richtlijn. De in artikel 2, lid 1 bis, genoemde criteria hebben als doel deze categorie 
van diensten nauwkeurig te bepalen, waarbij de lidstaten de mogelijkheid behouden om te 
omschrijven wat zij onder diensten van algemeen belang verstaan.
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Amendement 8
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) De diensten van algemeen 
economisch belang, als bedoeld in de 
artikelen 16 en 86, lid 2, van het verdrag, 
met name in de sectoren gezondheid en 
sociale zekerheid, sociale dienstverlening, 
onderwijs en cultuur, vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, zodat 
deze categorie van diensten specifiek 
behandeld kan worden. De onderhavige 
richtlijn verhindert dan ook niet dat in de 
toekomst een kaderrichtlijn over de 
diensten van algemeen belang kan 
worden aangenomen.

Motivering

Gezien hun rol in het bevorderen van de sociale en territoriale samenhang horen de diensten van 
algemeen economisch belang niet thuis in deze richtlijn. Zij moeten in een afzonderlijke 
kaderrichtlijn aan bod komen.

Amendement 9
Overweging 8 quater (nieuw)

(8 quater) Volgens artikel 45 van het 
verdrag en de constante rechtspraak moet 
de uitzondering op de fundamentele regel 
van de vrijheid van vestiging worden 
beperkt tot werkzaamheden die, op zich 
beschouwd, een rechtstreekse en 
specifieke deelneming aan de uitoefening 
van het openbaar gezag vormen. 
Werkzaamheden van bewakings- en 
beveiligingsondernemingen, of de 
specifieke activiteiten van het 
advocatenberoep, zoals juridisch advies en 
rechtsbijstand, de vertegenwoordiging en 
de verdediging van de partijen in een 
rechtszaak, vormen normaal geen 
rechtstreekse en specifieke deelneming 
aan de uitoefening van het openbaar 
gezag1.
__________
1 Arrest van 9.3.2000, C-355/98 Commissie/ 
België; arrest van 21.6.1974, C-2/74 Reyners.

Amendement 10
Overweging 8 quinquies (nieuw)
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(8 quinquies) Ook gokactiviteiten waarbij 
een geldbedrag wordt ingezet bij 
kansspelen, met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen, moeten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten op grond van in tal van 
lidstaten geldende bepalingen krachtens 
welke de opbrengsten van een loterij 
uitsluitend besteed mogen worden aan wel 
bepaalde doelen, met name doelen van 
algemeen belang, of zelfs gestort moeten 
worden in de staatskas.

Motivering

Volgens constante rechtspraak laat het Hof van Justitie de regeringen van de lidstaten de 
vrijheid om het vrij verlenen van deze diensten naar goeddunken te beperken om redenen van 
openbare orde en bescherming van de consument, die beschouwd worden als bindende redenen 
van algemeen belang.

Amendement 11
Overweging 12

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

(12) Vervoersdiensten, met inbegrip van 
stadvervoer, havendiensten, taxidiensten 
en ziekenvervoer, zijn van de 
werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten
ongeacht of zij zijn geregeld bij andere 
communautaire besluiten op grond van 
artikel 71 of artikel 80, lid 2, van het 
Verdrag. Deze richtlijn is wel van 
toepassing op geldvervoer en lijkenvervoer 
aangezien is vastgesteld dat deze sectoren 
problemen ondervinden in verband met de 
interne markt.

Motivering

Alle dienstenactiviteiten waarvoor het verdrag in een specifieke rechtsgrond voorziet, zoals op 
het gebied van de fiscaliteit, de financiële diensten en de vervoersdiensten moeten van de 
werkingssfeer van de richtlijn worden uitgesloten, met uitzondering van het geldvervoer en het 
lijkenvervoer, aangezien deze sectoren problemen ondervinden in verband met de interne markt.
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Amendement 12
Overweging 13

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

(13) De categorieën van 
dienstenactiviteiten waarvan het acquis al 
aanzienlijk is, zijn uitgesloten van de 
werkingssfeer van deze richtlijn, met 
name wat betreft gereglementeerde 
beroepen, postdiensten, televisie- en radio-
omroep, diensten van de 
informatiemaatschappij en diensten die 
verband houden met pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en 
rondreispakketten, enz. Deze richtlijn is 
niet van toepassing op categorieën van 
dienstactiviteiten die al door een of meer 
communautaire besluiten worden 
bestreken. Bovendien omvat deze richtlijn 
niet de mogelijke afwijkingen of 
uitsluitingen waarin door die 
communautaire besluiten wordt voorzien 
en staat de goedkeuring van 
communautaire besluiten tot wijziging of 
vervanging van het communautaire 
acquis betreffende sectoren van specifieke 
diensten niet in de weg. 

Motivering

De onderhavige richtlijn moet rekening houden met de communautaire besluiten die specifieke 
sectoren regelen, zoals de toekomstige besluiten tot wijziging of vervanging ervan, zulks om de 
rechtszekerheid en het acquis veilig te stellen.

Amendement 13
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) De uitsluiting van de categorieën 
van dienstenactiviteiten die al door 
sectorale richtlijnen worden geregeld 
heeft als doel te voorkomen dat bijzondere 
diensten die zijn uitgesloten van een 
bepaalde sectorale regeling en met opzet 
buiten de Europese wetgeving zijn 
gehouden, automatisch binnen de 
werkingssfeer van de onderhavige 
richtlijn vallen.

Motivering
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Ter verduidelijking.
Amendement 14
Overweging 14

(14) Het begrip dienst dekt zeer diverse en 
voortdurend veranderende activiteiten, 
waaronder zakelijke diensten, zoals de 
diensten van management-consultants, 
certificering en tests, onderhoud, 
kantoorbeveiliging, reclamediensten, 
werving van personeel (met inbegrip van 
uitzendbureaus) en diensten van 
handelsagenten. Het begrip dienst dekt 
tevens diensten die zowel voor bedrijven als 
particulieren worden verricht, zoals 
juridische of fiscale bijstand, diensten in de 
vastgoedsector (zoals makelaarsdiensten) of 
de bouwsector (met inbegrip van de 
diensten van architecten), handel, 
organisatie van beurzen, autoverhuur, 
reisbureaus, beveiligingsdiensten. Voorts 
dekt het begrip dienst consumentendiensten, 
bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, 
zoals toeristische gidsen, audiovisuele 
diensten, vrijetijdsdiensten, sportcentra, 
pretparken en diensten in verband met de 
gezondheidszorg en de gezondheid of 
thuiszorg, zoals bejaardenhulp. Het kan 
zowel gaan om diensten waarvoor de 
dienstverrichter en de afnemer zich in 
elkaars nabijheid moeten bevinden als om 
diensten waarvoor de dienstverrichter of de 
afnemer zich moet verplaatsen of die op 
afstand (bijvoorbeeld via internet) kunnen 
worden verricht.

(14) Het begrip dienst dekt zeer diverse 
en voortdurend veranderende activiteiten, 
waaronder zakelijke diensten, zoals de 
diensten van management-consultants, 
certificering en tests, onderhoud, 
kantoorbeveiliging, reclamediensten, 
werving van personeel (met inbegrip van 
uitzendbureaus) en diensten van 
handelsagenten. Het begrip dienst dekt 
tevens diensten die zowel voor bedrijven 
als particulieren worden verricht, zoals  
diensten in de vastgoedsector (zoals 
makelaarsdiensten) of de bouwsector, 
handel, organisatie van beurzen, 
autoverhuur, reisbureaus, 
beveiligingsdiensten. Voorts dekt het 
begrip dienst consumentendiensten, 
bijvoorbeeld vrijetijdsdiensten, 
sportcentra, pretparken. Het kan zowel 
gaan om diensten waarvoor de 
dienstverrichter en de afnemer zich in 
elkaars nabijheid moeten bevinden als om 
diensten waarvoor de dienstverrichter of 
de afnemer zich moet verplaatsen of die 
op afstand (bijvoorbeeld via internet) 
kunnen worden verricht. De bijlagen van 
deze richtlijn bevatten indicatieve lijsten 
van diensten die binnen haar 
werkingssfeer vallen.

Motivering

De schrappingen zijn noodzakelijk voor de coherentie van de tekst met de werkingssfeer van de 
richtlijn. Voorts moet worden vermeld dat de lijsten in de bijlagen niet exhaustief zijn en tot doel 
hebben de werkingssfeer duidelijker af te bakenen.

Amendement 15
Overweging 15

(15) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof van Justitie met betrekking tot de 
artikelen 49 en volgende van het Verdrag 
bestrijkt het begrip dienst elke 

(15) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof van Justitie met betrekking tot de 
artikelen 49 en volgende van het Verdrag 
bestrijkt het begrip dienst elke 
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economische activiteit die doorgaans tegen 
vergoeding wordt verricht; dit hoeft echter 
niet in te houden dat de dienst wordt 
betaald door de begunstigde en hangt niet 
af van de wijze waarop de economische 
tegenprestatie wordt gefinancierd. Een 
dienst is dus elke verrichting waardoor 
een dienstverrichter aan het economische 
leven deelneemt, ongeacht de rechtsvorm, 
het doel en het terrein van de betrokken 
verrichting.

economische activiteit die doorgaans wordt 
verricht tegen een vergoeding, die als 
economische tegenprestatie van de 
verrichting in kwestie geldt; bij 
activiteiten die de overheid zonder 
economische tegenprestatie verricht, is er 
geen sprake van een vergoeding ofwel 
vormt de vergoeding geen economische 
tegenprestatie voor de geleverde dienst 
maar een bijdrage aan de financiering 
van het stelsel, zoals voor onderwijs dat 
wordt verstrekt in het kader van het 
nationale onderwijsstelsel of het beheer 
van de socialezekerheidsstelsels, die geen 
economische activiteit op het oog hebben. 
Deze activiteiten vallen niet onder de 
definitie in artikel 50 van het verdrag en 
behoren dus niet tot de werkingssfeer van 
deze richtlijn.1
________________
1 Arrest van 27.9.1988, C-263/86, Humbel; Arrest 
van 7.12.1996, C-102/92 Wirth.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de definities van "dienst" en "commerciële dienst".

Amendement 16
Overweging 16

(16) Bij activiteiten die de overheid zonder 
economische tegenprestatie in het kader 
van haar sociale, culturele, 
opvoedkundige en justitiële taak verricht, 
is er geen sprake van een vergoeding. 
Deze activiteiten vallen daarom niet onder 
de definitie in artikel 50 van het Verdrag 
en behoren dus niet tot de werkingssfeer 
van deze richtlijn.

schrappen

Motivering

Deze overweging is opgenomen in het amendement op overweging 15.

Amendement 17
Overweging 17

(17) Deze richtlijn betreft niet de 
toepassing van de artikelen 28 tot en met 
30 van het Verdrag betreffende het vrije 
verkeer van goederen. Bij de beperkingen 

(17) Deze richtlijn betreft niet de 
toepassing van de artikelen 28 tot en met 
30 van het Verdrag betreffende het vrije 
verkeer van goederen.
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die uit hoofde van het 
oorsprongslandbeginsel verboden zijn, 
gaat het om eisen met betrekking tot de 
toegang tot of de uitoefening van 
dienstenactiviteiten en niet om eisen ten 
aanzien van de goederen zelf.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de artikelen 16 en volgende.

Amendement 18
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis) De vestigingsplaats van een 
dienstverrichter veronderstelt de effectieve 
uitoefening van een economische 
activiteit door middel van een vaste 
installatie en voor onbepaalde duur. Aan 
deze vereiste is ook voldaan wanneer een 
onderneming is opgericht voor een 
bepaalde periode of wanneer zij het 
gebouw of de vestiging van waaruit zij 
haar activiteit uitoefent huurt. Volgens 
deze definitie, die vereist dat de 
economische activiteit wordt uitgeoefend 
op de plaats waar de dienstverrichter  
gevestigd is, kan een eenvoudige 
brievenbus niet als vestigingsplaats 
worden beschouwd. Wanneer een 
dienstverrichter verscheidene 
vestigingsplaatsen heeft, moet worden 
vastgesteld van waaruit de betrokken 
dienst wordt verricht; wanneer niet 
gemakkelijk kan worden vastgesteld 
vanuit welke van de diverse 
vestigingsplaatsen de dienst wordt 
verleend, wordt de plaats waar de 
dienstverrichter de bewuste dienst 
doorgaans verricht als vestigingsplaats 
genomen.

Motivering

Om te vermijden dat een brievenbus als vestigingsplaats wordt gekozen, moet uitdrukkelijk 
worden gesteld dat dienstenactiviteiten gevestigd zijn in een lidstaat op voorwaarde dat zij 
daadwerkelijk in deze lidstaat worden verricht.

Amendement 19
Overweging 20



PR\565998NL.doc 17/94 PE 355.744v03-00

NL

(20) Het begrip vergunningstelsel duidt in 
eerste instantie op de administratieve 
procedures voor de verlening van 
vergunningen, licenties, erkenningen of 
concessies, maar ook op de verplichting 
zich voor de uitoefening van een activiteit 
in te schrijven bij een beroepsorde of in 
een register, op een rol of in een 
databank, erkend te zijn door een 
instantie of een beroepskaart aan te 
vragen. Een vergunning hoeft niet te zijn 
gebaseerd op een formeel besluit, maar 
kan ook stilzwijgend worden verleend, 
doordat bijvoorbeeld niets van de 
bevoegde instantie wordt vernomen of de 
betrokkene moet wachten op een 
bevestiging dat zijn verklaring is 
ontvangen voordat hij zijn activiteit kan 
aanvatten of legaal kan verrichten.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met artikel 13, lid 4.

Amendement 20
Overweging 21

(21) Het begrip gecoördineerd gebied dekt 
alle eisen inzake de toegang tot of de 
uitoefening van dienstenactiviteiten, en 
met name de eisen in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten, ongeacht of deze betrekking 
hebben op een op communautair niveau 
geharmoniseerd gebied en of deze 
algemeen of specifiek van aard zijn, en 
ongeacht het juridische gebied waartoe zij 
volgens het nationale recht behoren.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de artikelen 4, punt (9), en 16.

Amendement 21
Overweging 24

(24) Met het oog op de administratieve 
vereenvoudiging mogen geen algemene 
vormvoorschriften worden gehanteerd, 
zoals de eis een voor eensluidend 

(24) Met het oog op de administratieve 
vereenvoudiging mogen geen algemene 
vormvoorschriften worden gehanteerd, 
zoals de eis een voor eensluidend 
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gewaarmerkte vertaling voor te leggen, 
behalve wanneer dat vanuit objectief 
oogpunt om een dwingende reden van 
algemeen belang, zoals de bescherming 
van werknemers, gerechtvaardigd is. Ook 
moet worden gewaarborgd dat een 
vergunning op het gehele nationale 
grondgebied toegang geeft tot een 
dienstenactiviteit, of tot de uitoefening 
ervan, tenzij een specifieke vergunning 
voor elke vestiging, bijvoorbeeld voor elke 
vestiging van een supermarkt, vanuit 
objectief oogpunt om een dwingende reden 
van algemeen belang, zoals de 
bescherming van het stedelijk milieu, 
gerechtvaardigd is.

gewaarmerkte vertaling voor te leggen, 
behalve wanneer dat vanuit objectief 
oogpunt om een dwingende reden van 
algemeen belang, zoals de bescherming 
van werknemers, het milieu of de 
consument, gerechtvaardigd is. Ook moet 
worden gewaarborgd dat een vergunning 
op het gehele nationale grondgebied 
toegang geeft tot een dienstenactiviteit, of 
tot de uitoefening ervan, tenzij een 
specifieke vergunning voor elke vestiging, 
bijvoorbeeld voor elke vestiging van een 
supermarkt, of een beperking van de 
vergunning op een bepaalde plaats op het 
nationale grondgebied, vanuit objectief 
oogpunt om een dwingende reden van 
algemeen belang gerechtvaardigd is.

Amendement 22
Overweging 25

(25) Er dient te worden voorzien in één 
loket om ervoor te zorgen dat elke 
dienstverrichter bij één contactpunt alle 
procedures en formaliteiten kan 
afwikkelen. Hoeveel van deze loketten er 
in elke lidstaat zijn, hangt af van de 
regionale of plaatselijke bevoegdheden of 
de betrokken activiteiten. De instelling van 
dit ene loket heeft geen invloed op de 
bevoegdheidsverdeling tussen de instanties 
in elke lidstaat. Als verscheidene instanties 
op regionaal of plaatselijk niveau bevoegd 
zijn, kan een van hen als het ene loket 
fungeren en met de andere instanties 
overleg plegen. De loketten hoeven geen 
overheidsinstanties te zijn; een lidstaat kan 
deze taak ook toewijzen aan een kamer van 
koophandel, een beroepsorde of een 
particuliere organisatie. Een belangrijke rol 
van het ene loket is het verlenen van 
bijstand aan de dienstverrichters, hetzij als 
bevoegde instantie die de nodige 
documenten kan afgeven voor de toegang 
tot een dienstenactiviteit, hetzij als 
tussenschakel tussen de dienstverrichter en 
deze bevoegde instanties. In haar 
aanbeveling van 22 april 1997 betreffende 
verbetering en vereenvoudiging van het 
ondernemingsklimaat voor startende 

(25) Er dient te worden voorzien in één 
loket om ervoor te zorgen dat elke 
dienstverrichter bij één contactpunt alle 
procedures en formaliteiten kan 
afwikkelen. Bovendien neemt dit ene loket 
de wederzijdse erkenning voor haar 
rekening, hetgeen de transparantie in de 
hand werkt. Zo heeft het ene loket ook als 
taak de equivalentie van de 
beschermingsniveaus te beoordelen en 
beroepsmiddelen te creëren die de 
dienstverrichter de mogelijkheid bieden 
om de besluiten die het hem verbieden zijn 
diensten op een nationale markt te 
verrichten, te betwisten. Wanneer de 
wederzijdse erkenning wordt geweigerd, 
stelt het ene loket de Commissie hiervan 
in kennis. 
Hoeveel van deze loketten er in elke 
lidstaat zijn, hangt af van de regionale of 
plaatselijke bevoegdheden of de betrokken 
activiteiten. De instelling van dit ene loket 
heeft geen invloed op de 
bevoegdheidsverdeling tussen de instanties 
in elke lidstaat. Als verscheidene instanties 
op regionaal of plaatselijk niveau bevoegd 
zijn, kan een van hen als het ene loket 
fungeren en met de andere instanties 
overleg plegen. De loketten hoeven geen 
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ondernemingen  heeft de Commissie de 
lidstaten al uitgenodigd contactpunten op te 
richten om de formaliteiten te 
vereenvoudigen.

overheidsinstanties te zijn; een lidstaat kan 
deze taak ook toewijzen aan een kamer van 
koophandel, een beroepsorde of een 
particuliere organisatie. Een belangrijke rol 
van het ene loket is het verlenen van 
bijstand aan de dienstverrichters, hetzij als 
bevoegde instantie die de nodige 
documenten kan afgeven voor de toegang 
tot een dienstenactiviteit, hetzij als 
tussenschakel tussen de dienstverrichter en 
deze bevoegde instanties. In haar 
aanbeveling van 22 april 1997 betreffende 
verbetering en vereenvoudiging van het 
ondernemingsklimaat voor startende 
ondernemingen  heeft de Commissie de 
lidstaten al uitgenodigd contactpunten op te 
richten om de formaliteiten te 
vereenvoudigen.

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 6, lid 1 ter (nieuw).

Amendement 23
Overweging 25 bis (nieuw)

(25 bis) In het kader van de vrije 
dienstverlening dient te worden voorzien 
in de mogelijkheid van een inschrijving 
pro forma, onder meer langs 
elektronische weg, bij het ene loket. Dit 
zou er voor moeten zorgen dat voor de 
verrichter van grensoverschrijdende 
diensten dezelfde rechten en plichten 
gelden als voor onderdanen van het land 
van bestemming, inzonderheid wat de 
gedragsregels betreft. Het land van 
bestemming moet terdege geïnformeerd 
worden over de dienstverrichting, zodat de 
kwaliteit van de verrichte diensten 
gewaarborgd kan worden door de 
afnemer ervan de mogelijkheid te bieden 
via het ene loket klacht in te dienen.

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 6, lid 1 bis (nieuw) en met het 
communautaire acquis, met name Richtlijn .../.../EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties.
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Amendement 24
Overweging 27

(27) De toegang tot een dienstenactiviteit 
mag alleen van een vergunning van de 
bevoegde instanties afhankelijk worden 
gemaakt als wordt voldaan aan de 
beginselen van niet-discriminatie, 
noodzakelijkheid en evenredigheid. Dit 
betekent in het bijzonder dat een 
vergunningplicht alleen toegestaan is 
wanneer controle achteraf niet 
doeltreffend zou zijn, gezien de 
onmogelijkheid de gebreken van de 
betrokken diensten achteraf vast te stellen 
en gezien de risico’s die zonder controle 
vooraf zouden bestaan. Deze bepalingen 
van de richtlijn kunnen geen 
rechtvaardiging zijn voor 
vergunningstelsels die op grond van andere 
communautaire besluiten zijn verboden, 
zoals Richtlijn 1999/93/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor elektronische handtekeningen of 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel") . 
Aan de hand van de resultaten van de 
wederzijdse beoordeling kan op 
communautair niveau worden bepaald voor 
welke soorten activiteiten de 
vergunningplicht moet worden opgeheven.

(27) De bevoegde instanties kunnen de 
toegang tot een dienstenactiviteit 
afhankelijk maken van een vergunning als 
wordt voldaan aan de beginselen van niet-
discriminatie, noodzakelijkheid en 
evenredigheid. Deze bepalingen van de 
richtlijn kunnen geen rechtvaardiging zijn 
voor vergunningstelsels die op grond van 
andere communautaire besluiten zijn 
verboden, zoals Richtlijn 1999/93/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor elektronische handtekeningen  of 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel") . 
Aan de hand van de resultaten van de 
wederzijdse beoordeling kan op 
communautair niveau worden bepaald voor 
welke soorten activiteiten de 
vergunningplicht moet worden opgeheven.

Motivering

Deze formulering sluit beter aan bij het begrip van het beginsel van wederzijdse erkenning, als 
vastgelegd door de jurisprudentie van het Hof.
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Amendement 25
Overweging 28

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

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

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 26
Overweging 29

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

schrappen
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bescherming van consumenten, van 
afnemers van diensten, van werknemers 
of van het stedelijk milieu.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de artikelen 16 en 40, alsook met het 
amendement op overweging 40.

Amendement 27
Overweging 32

(32) Het verbod op de hantering van 
economische criteria als 
vergunningsvoorwaarde betreft de 
economische criteria als zodanig en niet 
andere eisen die om dwingende redenen 
van algemeen belang objectief 
gerechtvaardigd zijn, zoals de 
bescherming van het stedelijk milieu. Dit 
verbod heeft geen betrekking op de 
uitoefening van de bevoegdheden van de 
voor de toepassing van het 
mededingingsrecht bevoegde instanties.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 14, lid 5.

Amendement 28
Overweging 33

(33) Om de modernisering van de 
nationale regels in het licht van de eisen 
van de interne markt te coördineren, is 
een beoordeling nodig van bepaalde niet-
discriminerende eisen van de lidstaten, die 
door hun kenmerken de toegang tot of de 
uitoefening van een activiteit uit hoofde 
van de vrijheid van vestiging aanzienlijk 
kunnen beperken of verhinderen. De 
lidstaten moeten gedurende de 
omzettingsperiode voor deze richtlijn 
nagaan of deze eisen noodzakelijk en 
evenredig zijn, en deze indien nodig 
intrekken of wijzigen. Deze eisen moeten 
overigens in elk geval met het 
communautaire mededingingsrecht 
verenigbaar zijn.

schrappen
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Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 9, lid 2.

Amendement 29
Overweging 34

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

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de werkingssfeer van de richtlijn die 
gericht zijn op de uitsluiting van de kansspelen en de audiovisuele diensten.

Amendement 30
Overweging 37

(37) Voor een doeltreffende uitvoering van 
het vrije verkeer van diensten en om de 
afnemers en dienstverrichters de garantie te 
bieden dat zij in de hele Gemeenschap, 
zonder op grenzen te hoeven letten, 
diensten kunnen gebruiken en verrichten, 
moet worden bepaald dat op een 
dienstverrichter in beginsel alleen het 
recht van het land van vestiging van 
toepassing is. Dit beginsel is onmisbaar 
om de dienstverrichters, en met name 
KMO’s, in staat te stellen de 
mogelijkheden van de interne markt in 
volledige rechtszekerheid te benutten. Het 
bevordert zo het vrije verkeer van diensten 
tussen de lidstaten en zorgt er daardoor 
samen met de harmonisatiemaatregelen

(37) Voor een doeltreffende uitvoering van 
het vrije verkeer van diensten en om de 
afnemers en dienstverrichters de garantie te 
bieden dat zij in de hele Gemeenschap, 
zonder op grenzen te hoeven letten, 
diensten kunnen gebruiken en verrichten, 
moet het beginsel van wederzijdse 
erkenning worden gecodificeerd. Volgens 
dat beginsel kan het vrij verrichten van 
diensten, als grondbeginsel van het
verdrag, slechts worden beperkt door 
regelingen die hun rechtvaardiging 
vinden in het algemeen belang en gelden 
voor iedere persoon of onderneming die 
op het grondgebied van de lidstaat waar 
de dienst wordt verricht werkzaam is, voor 
zover dit belang niet wordt gewaarborgd 
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en de wederzijdse bijstand voor dat de 
afnemers uit een groter aanbod van 
hoogwaardige diensten uit andere lidstaten 
kunnen kiezen. Dit beginsel moet worden 
aangevuld met een systeem voor bijstand 
aan de afnemers, zodat zij zich op de 
hoogte kunnen stellen van de wetgeving in 
de andere lidstaten, en door een 
harmonisatie van de regels over 
transparantie bij dienstenactiviteiten.

door de regels waaraan de 
dienstverrichter is onderworpen in de 
lidstaat waar hij is gevestigd. De 
voorwaarden waarin is voorzien door de 
wetgeving van de lidstaat waar de dienst 
wordt verricht geen onnodige herhaling 
zijn van overeenkomstige wettelijke 
voorwaarden, motiveringen en 
waarborgen waaraan al is voldaan in de 
lidstaat van vestiging. Het bevordert zo 
het vrije verkeer van diensten tussen de 
lidstaten en zorgt er daardoor samen met de 
maatregelen voor aanvullende 
harmonisatie voor dat de afnemers uit een 
groter aanbod van hoogwaardige diensten 
uit andere lidstaten kunnen kiezen. Dit 
beginsel moet worden aangevuld met een 
systeem voor bijstand aan de afnemers, 
zodat zij zich op de hoogte kunnen stellen 
van de wetgeving in de andere lidstaten, en 
door een harmonisatie van de regels over 
transparantie bij dienstenactiviteiten1.
___________
1Arrest van 9.3.2000, C-355/98 Commissie/België; 
Arrest van 4.12.1986, C-205/84 Commissie/ 
Duitsland; Arrest van 17.12.1981, C-279/80 Webb.

Motivering

Doel van dit amendement is een definitie te geven van het beginsel van de wederzijdse erkenning 
volgens de constante rechtspraak van het Hof van Justitie. Het verschil met het 
oorsprongslandbeginsel is duidelijk. Volgens het oorsprongslandbeginsel, zoals het omschreven 
wordt in de overweging, mag een dienstverrichter in principe slechts worden onderworpen aan 
de wetten van de lidstaat waar hij is gevestigd. Het beginsel van de wederzijdse erkenning 
daarentegen stoelt op de idee van "equivalentie". Zo mogen de voorwaarden waarin is voorzien 
door de wetgeving van de lidstaat van bestemming geen onnodige herhaling zijn van 
overeenkomstige voorwaarden waaraan al is voldaan in het oorsprongsland.

Amendement 31
Overweging 38

(38) Daarnaast moet de controle op de 
dienstenactiviteiten aan de bron, dat wil 
zeggen door de bevoegde instanties van de 
lidstaat waar de dienstverrichter is 
gevestigd, gegarandeerd zijn. De bevoegde 
instanties van de lidstaat van oorsprong 
zijn het best in staat om de 
dienstverrichter efficiënt en continu te 
controleren, en aldus niet alleen de 

(38) Daarnaast moet de controle op de 
dienstenactiviteiten door het land van 
bestemming, dat wil zeggen door de 
bevoegde instanties van de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht, gegarandeerd zijn. 
De controle-autoriteit van de afnemende 
lidstaat moet rekening houden met de 
controles en verificaties die al zijn 
uitgevoerd door de lidstaat waar de 
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afnemers in eigen land, maar ook die in 
andere lidstaten te beschermen. Deze 
communautaire verantwoordelijkheid van 
de lidstaat van oorsprong voor het toezicht 
op de activiteiten van de dienstverrichter, 
ongeacht de plaats van bestemming van 
de dienst, dient duidelijk te worden 
vastgesteld met het oog op het wederzijdse 
vertrouwen tussen de lidstaten inzake de 
reglementering van dienstenactiviteiten. 
De vaststelling van de bevoegde rechter 
valt niet onder deze richtlijn, maar is 
geregeld bij Verordening (EG) nr. 
44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken  of bij andere 
communautaire besluiten, zoals Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten.

dienstverrichter gevestigd is. De 
administratieve samenwerking waarin de 
onderhavige richtlijn voorziet alsook de 
instelling van het ene loket moeten dat 
toezicht en die controle in de hand 
werken. 

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die als doel hebben het 
oorsprongslandbeginsel te vervangen door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 32
Overweging 39

(39) Ter aanvulling van het beginsel dat 
het recht van de lidstaat van oorsprong 
van toepassing is en dat deze de controle 
uitvoert, moet ook het beginsel worden 
vastgesteld dat de lidstaten diensten uit een 
andere lidstaat niet mogen beperken.

(39) Als beginsel moet worden vastgesteld 
dat de lidstaten diensten uit een andere 
lidstaat slechts mogen beperken door 
regelingen die hun grondslag vinden in 
dwingende redenen van algemeen belang, 
die gelden voor iedere persoon of 
onderneming die op het grondgebied van 
de staat van bestemming werkzaam is, 
voor zover dit belang niet wordt 
gewaarborgd door de regels waaraan de 
dienstverrichter is onderworpen in de 
lidstaat waar hij is gevestigd. Meer in het 
bijzonder moeten deze vereisten objectief 
noodzakelijk zijn en niet verder gaan dan 
nodig is voor het bereiken van die 
doelstellingen1.
____________
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1 Arrest van 3.10.2000, C-58/98 Corsten.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de rechtspraak van het Hof van Justitie en de vervanging van het 
oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 33
Overweging 40

(40) Er dient te worden bepaald dat van de 
toepassing van het recht van de lidstaat 
van oorsprong alleen kan worden 
afgeweken voor de gebieden waarvoor in 
algemene of tijdelijke afwijkingen is 
voorzien. Deze afwijkingen zijn nodig om 
rekening te houden met de mate van 
integratie van de interne markt of met 
bepaalde communautaire besluiten inzake 
diensten die bepalen dat een ander recht 
dan dat van de lidstaat van oorsprong op 
een dienstverrichter van toepassing is. Bij 
wijze van uitzondering kunnen in 
individuele gevallen en met inachtneming 
van bepaalde inhoudelijke en procedurele 
voorwaarden maatregelen tegen een 
dienstverrichter worden genomen. Met het 
oog op de rechtszekerheid, die absoluut 
noodzakelijk is om KMO’s aan te 
moedigen diensten in andere lidstaten aan 
te bieden, moeten deze afwijkingen tot het 
strikt noodzakelijke beperkt blijven. Deze 
afwijkingen mogen met name alleen 
worden toegepast om redenen die verband 
houden met de veiligheid van de diensten, 
de uitoefening van een beroep in de 
gezondheidszorg of met de bescherming 
van de openbare orde, met name aspecten 
die verband houden met de bescherming 
van minderjarigen, voor zover de 
desbetreffende nationale bepalingen niet 
zijn geharmoniseerd. Bovendien mogen 
afwijkingen die het vrije verkeer van 
diensten beperken alleen worden 
toegestaan als zij in overeenstemming zijn 
met de grondrechten die volgens vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie een 
integrerend deel zijn van de algemene 
rechtsbeginselen van de communautaire 
rechtsorde.

(40) Er dient op te worden gewezen dat 
uitsluitend uitzonderingen om redenen 
van openbare orde, openbare veiligheid 
en volksgezondheid, als bedoeld in artikel 
46 van het verdrag, kunnen worden 
ingeroepen ter rechtvaardiging van 
nationale regelingen die niet zonder 
onderscheid gelden voor dienstverleners 
ongeacht hun herkomst. Bovendien 
erkent het Hof in zijn rechtspraak dat in 
geval van beperkingen zonder 
onderscheid dwingende redenen van 
algemeen belang kunnen worden 
ingeroepen, onder meer de beroepsregels 
bestemd voor de bescherming van de 
afnemers van de dienst, de bescherming 
van de intellectuele eigendom, de 
bescherming van werknemers en 
consumenten, de instandhouding van het 
nationale historische en artistieke 
erfgoed, de valorisatie van de 
archeologische, historische en artistieke  
rijkdommen en de optimale verspreiding 
van de kennis inzake het artistieke en 
culturele erfgoed van een land.
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Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de artikelen 16, 17, 18 en 19 en de 
vervanging van het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 34
Overweging 41

(41) Voor het geval dat de dienstverrichter 
zich naar een andere lidstaat dan zijn 
lidstaat van oorsprong verplaatst, moet 
worden bepaald dat beide lidstaten elkaar 
wederzijds bijstaan, waarbij de lidstaat 
van bestemming op verzoek van de 
lidstaat van oorsprong verificaties, 
inspecties en onderzoeken kan uitvoeren 
of, als het alleen om de vaststelling van 
feiten gaat, deze op eigen initiatief kan 
uitvoeren. Bij de terbeschikkingstelling 
van werknemers kan de lidstaat van 
terbeschikkingstelling maatregelen nemen 
tegen een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter om ervoor te 
zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden met Richtlijn 96/71/EG 
in overeenstemming zijn.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 36 en de vervanging van het 
oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 35
Overweging 42

(42) Er dient te worden voorzien in een 
afwijking van het oorsprongslandbeginsel 
ten aanzien van diensten waarvoor in de 
lidstaat waarnaar de dienstverrichter zich 
verplaatst een totaal verbod geldt, indien 
dit verbod objectief gerechtvaardigd is om 
redenen van openbare orde, openbare 
veiligheid of de volksgezondheid. Deze 
afwijking geldt uitsluitend bij een algeheel 
verbod en betreft niet nationale 
regelingen die geen algeheel verbod 
opleggen, maar de uitoefening van een 
bepaalde activiteit aan een of meer 
marktdeelnemers voorbehouden of de 
uitoefening van een activiteit zonder 
voorafgaande toestemming verbieden. 

schrappen
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Wanneer immers een lidstaat een activiteit 
toestaat, maar voorbehoudt aan bepaalde 
marktdeelnemers, geldt voor deze activiteit 
geen algeheel verbod en wordt zij dus als 
zodanig niet in strijd geacht met de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de volksgezondheid. Het zou dan ook niet 
terecht zijn om een dergelijke activiteit 
van het algemene stelsel van de richtlijn 
uit te sluiten.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen op de artikelen 16 en 17 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 36
Overweging 43

(43) Het oorsprongslandbeginsel dient 
niet te worden toegepast op specifieke 
eisen van de lidstaat waarnaar de 
dienstverrichter zich verplaatst, die eigen 
zijn aan de bijzondere kenmerken van de 
plaats waar de dienst wordt verricht en 
waaraan onherroepelijk moet worden 
voldaan om handhaving van de openbare 
orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of de bescherming van 
het milieu te garanderen. Deze afwijking 
betreft onder meer vergunningen voor 
bezetting of gebruik van de openbare weg, 
voorschriften betreffende de organisatie 
van publieke evenementen of 
voorschriften betreffende de veiligheid op 
bouwplaatsen.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op de artikelen 16 en 17 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 37
Overweging 44

(44) De uitzondering op het 
oorsprongslandbeginsel die geldt voor de 
inschrijving van lease-auto's in een 
andere lidstaat dan die van gebruik, vloeit 
voort uit de rechtspraak van het Hof van 

schrappen
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Justitie, dat heeft geoordeeld dat een 
lidstaat een dergelijke verplichting mag 
opleggen voor op zijn grondgebied 
gebruikte voertuigen, mits de gestelde 
voorwaarden evenredig zijn. Deze 
uitzondering betreft niet de occasionele of 
tijdelijke huur.

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op de artikelen 16 en 17 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 38
Overweging 45

(45) Er bestaan op communautair niveau 
al een aantal richtlijnen betreffende 
consumentenovereenkomsten. In deze 
richtlijnen wordt echter uitgegaan van 
een minimale harmonisatie. Teneinde in 
de Unie de verschillen tussen de regels 
betreffende consumentenbescherming, die 
tot een versnippering van de markt ten 
nadele van consumenten en 
ondernemingen leiden, zo veel mogelijk te 
beperken, heeft de Commissie in haar 
mededeling over de strategie voor het 
consumentenbeleid 2002-2006  verklaard 
dat voorstellen voor een volledige 
harmonisatie tot haar hoofdprioriteiten 
behoren. Bovendien benadrukte zij in 
haar actieplan voor een coherenter 
Europees verbintenissenrecht  de 
noodzaak van meer samenhang in het 
Europese consumentenrecht, wat met 
name zou impliceren dat het bestaande 
recht inzake consumentenovereenkomsten 
moet worden herzien om resterende 
inconsistenties te verwijderen, leemten op 
te vullen en de wetgeving te 
vereenvoudigen.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op de artikelen 16 en 17 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 39
Overweging 46
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(46) Het is dienstig het 
oorsprongslandbeginsel alleen toe te 
passen op consumentenovereenkomsten 
betreffende de verrichting van diensten op 
gebieden die op grond van 
communautaire richtlijnen volledig zijn 
geharmoniseerd, omdat het niveau van 
bescherming van de consument in dat 
geval gelijkwaardig is. Bij de afwijking 
van het oorsprongslandbeginsel inzake de 
niet-contractuele aansprakelijkheid van 
de dienstverrichter bij ongevallen in het 
kader van zijn activiteit waarbij een 
persoon in de lidstaat waarnaar de 
dienstverrichter zich verplaatst schade 
ondervindt, gaat het om lichamelijk letsel 
of materiële schade van de betrokkene die 
het gevolg is van een ongeval.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op de artikelen 16 en 17 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 40
Overweging 47

(47) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
behouden om bij wijze van uitzondering 
maatregelen te nemen waarbij in 
specifieke gevallen en om bepaalde 
redenen, zoals de veiligheid van de 
diensten, ten aanzien van een in een 
andere lidstaat gevestigde dienstverrichter 
van het oorsprongslandbeginsel wordt 
afgeweken. Van die mogelijkheid mag 
alleen gebruik worden gemaakt bij 
ontstentenis van communautaire 
harmonisatie. Bovendien mogen geen 
beperkende maatregelen worden genomen 
op gebieden waar geen afwijkingen van 
het vrije verkeer van diensten zijn 
toegestaan op grond van andere 
richtlijnen, zoals Richtlijn 1999/93/EG of 
Richtlijn 98/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 november 
1998 betreffende de rechtsbescherming 
van diensten gebaseerd op of bestaande 
uit voorwaardelijke toegang , en mogen de 
afwijkingsmogelijkheden die andere 

schrappen
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richtlijnen, zoals Richtlijn 89/552/EEG 
van de Raad van 3 oktober 1989 
betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten  of Richtlijn 
2000/31/EG bieden, niet worden verruimd 
of beperkt.

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op de artikelen 16 en 19 en de vervanging van 
het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van de wederzijdse erkenning.

Amendement 41
Overweging 51

(51) In overeenstemming met de in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
vastgestelde beginselen inzake het vrije 
verkeer van diensten en zonder afbreuk te 
doen aan het financiële evenwicht van de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten, 
dient te worden gezorgd voor een grotere 
rechtszekerheid op het gebied van de 
vergoeding van kosten voor 
gezondheidszorg, zowel voor de patiënten, 
die als afnemer van het vrije verkeer van 
diensten profiteren, als voor de 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en de instellingen voor 
sociale zekerheid.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.
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Amendement 42
Overweging 53

(53) Artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71, dat de verkrijging van 
toestemming voor de vergoeding van de 
kosten voor in een andere lidstaat 
verstrekte gezondheidszorg betreft, draagt, 
zoals in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie wordt benadrukt, bij tot de 
vergemakkelijking van het vrije verkeer 
van patiënten en de grensoverschrijdende 
verrichting van medische diensten. Dat 
artikel garandeert immers dat sociaal 
verzekerden die toestemming hebben 
gekregen, toegang hebben tot de 
gezondheidszorg in andere lidstaten onder 
even gunstige vergoedingsvoorwaarden 
als de sociaal verzekerden die onder de 
wetgeving van die lidstaten vallen. Het 
artikel verleent op die manier de sociaal 
verzekerden rechten die zij anders niet 
zouden hebben en geeft daarmee 
uitvoering aan het vrije verkeer van 
diensten. Het artikel heeft daarentegen 
niet tot doel een bepaalde regeling op te 
leggen en belet dan ook geenszins de 
vergoeding van kosten van de in een 
andere lidstaat verstrekte gezondheidszorg 
tegen de tarieven die in de lidstaat van 
aansluiting gelden, zelfs bij het ontbreken 
van toestemming vooraf.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 43
Overweging 54

(54) Gelet op de ontwikkeling van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
inzake het vrije verkeer van diensten moet 
de eis dat vooraf toestemming wordt 
gevraagd aan het socialezekerheidsstelsel 
van een lidstaat om de kosten voor in een 
andere lidstaat verstrekte extramurale 

schrappen
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gezondheidszorg vergoed te krijgen, 
worden ingetrokken en moeten de 
lidstaten hun wetgeving 
dienovereenkomstig aanpassen. 
Voorzover de vergoeding van deze zorg 
binnen de grenzen van de dekking van de 
ziektekostenregeling in de lidstaat van 
aansluiting blijft, heeft deze intrekking 
geen ernstige gevolgen voor het financiële 
evenwicht van de 
socialezekerheidsregelingen. 
Overeenkomstig de rechtspraak van het 
Hof blijven de voorwaarden die de 
lidstaten op hun grondgebied hanteren 
voor de verstrekking van extramurale 
gezondheidszorg van toepassing op de in 
een andere lidstaat dan de lidstaat van 
aansluiting verstrekte gezondheidszorg, 
voorzover deze met het 
Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn. Ook 
moeten, overeenkomstig de rechtspraak 
van het Hof, de toestemmingsregelingen 
voor de vergoeding van in een andere 
lidstaat verstrekte gezondheidszorg in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze richtlijn betreffende de 
voorwaarden voor de verlening van 
vergunningen en de 
vergunningsprocedures.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 44
Overweging 55

(55) Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Hof van Justitie inzake het vrije 
verkeer van diensten lijkt een stelsel 
waarin vooraf toestemming moet worden 
gevraagd om de kosten voor intramurale 
zorg in een andere lidstaat vergoed te 
krijgen, gerechtvaardigd op grond van de 
noodzaak tot planning van ziekenhuizen, 
hun geografische spreiding en uitrusting 
en de soorten medische diensten die er 
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moeten worden aangeboden. Met deze 
planning wordt beoogd om op het 
grondgebied van elke lidstaat een 
toereikende en permanente 
toegankelijkheid tot een evenwichtig 
aanbod van hoogwaardige intramurale 
zorg te waarborgen, de kosten te 
beheersen en een verspilling van 
financiële, technische en menselijke 
hulpbronnen in de mate van het mogelijke 
te voorkomen. Overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof moet het begrip 
intramurale zorg objectief worden 
gedefinieerd en moet een systeem van 
voorafgaande toestemming evenredig zijn 
met het beoogde doel van algemeen 
belang.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 45
Overweging 56

(56) In artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 is bepaald in welke 
omstandigheden de nationale bevoegde 
instantie de op grond van dat artikel 
gevraagde toestemming niet kan 
weigeren. De lidstaten mogen de 
toestemming niet weigeren indien het 
socialezekerheidsstelsel de intramurale 
zorg dekt wanneer deze op het 
grondgebied van de desbetreffende 
lidstaat wordt verstrekt, maar de 
betrokken behandeling, of een even 
doeltreffende behandeling, daar niet tijdig 
volgens de voorwaarden van het 
socialezekerheidsstelsel kan worden 
verkregen. Overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof van Justitie moet 
bij de beoordeling van wat een 
aanvaardbare wachttijd is, rekening 
worden gehouden met alle 
omstandigheden van het concrete geval en 
moeten niet alleen de 
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gezondheidstoestand van de patiënt op het 
moment waarop de toestemming wordt 
gevraagd, maar ook diens antecedenten 
en het waarschijnlijke ziekteverloop naar 
behoren in aanmerking worden genomen.

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 46
Overweging 57

(57) De vergoeding van de kosten voor in 
een andere lidstaat verstrekte 
gezondheidszorg door de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
dient niet lager te zijn dan de door die 
stelsels vastgestelde vergoeding voor de 
kosten van gezondheidszorg die op het 
eigen grondgebied wordt verstrekt. 
Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie inzake het vrije verkeer van 
diensten heeft de vergoeding van zonder 
toestemming verkregen extramurale zorg 
volgens de tarieven die gelden in de 
lidstaat van aansluiting geen ernstige 
gevolgen voor de financiering van het 
socialezekerheidsstelsel van die lidstaat. 
Wanneer in het kader van artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 
toestemming is verleend, worden de 
gemaakte kosten vergoed volgens de 
tarieven van de lidstaat van verstrekking. 
Indien de dekking echter geringer is dan 
op de patiënt van toepassing was geweest 
als hem dezelfde zorg in zijn lidstaat van 
aansluiting was verstrekt, moet die 
lidstaat het verschil met het tarief dat door 
hem zou worden toegepast vergoeden.

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
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betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 47
Overweging 58

(58) Wat de terbeschikkingstelling van 
werknemers in het kader van een 
dienstverrichting in een andere lidstaat 
dan de lidstaat van oorsprong betreft, 
dient de rol- en taakverdeling tussen de 
lidstaat van oorsprong en de lidstaat van 
terbeschikkingstelling te worden 
verduidelijkt, teneinde het vrije verkeer 
van diensten te vergemakkelijken. Deze 
richtlijn gaat niet in op arbeidsrechtelijke 
vraagstukken als zodanig. De verdeling 
van de taken en de vaststelling van de 
vorm waarin de samenwerking tussen 
lidstaat van oorsprong en lidstaat van 
terbeschikkingstelling verloopt, 
vergemakkelijken het vrije verkeer van 
diensten, met name door afschaffing van 
bepaalde onevenredige administratieve 
procedures en door een betere controle op 
de verenigbaarheid van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
met Richtlijn 96/71/EG.

schrappen

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moeten alle eventuele verduidelijkingen betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers geregeld worden door de bestaande Richtlijn 96/71/EG. 
De onderhavige richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen waarin 
dienstenactiviteiten worden geregeld. 

Amendement 48
Overweging 59

(59) Ter voorkoming van discriminerende 
of onevenredige administratieve 
formaliteiten, die vooral voor KMO’s 
ontmoedigend werken, dient te worden 
verboden dat de lidstaat van 
terbeschikkingstelling de 
terbeschikkingstelling afhankelijk maakt 
van eisen als de verplichting bij zijn 
instanties een vergunning aan te vragen. 
Ook mag niet worden geëist dat bij de 
instanties van de lidstaat van 
terbeschikkingstelling een verklaring 
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wordt afgelegd. Niettemin dient een 
dergelijke verklaring tot 31 december 
2008 te kunnen worden verlangd voor 
activiteiten in de bouwsector als bedoeld 
in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG. De 
groep van nationale deskundigen voor de 
uitvoering van deze richtlijn werkt in dit 
verband aan de verbetering van de 
administratieve samenwerking tussen 
lidstaten teneinde de controles te 
vergemakkelijken. Wat de in Richtlijn 
96/71/EG bedoelde arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden betreft, dient de 
lidstaat van terbeschikkingstelling 
ingevolge het in deze richtlijn vastgestelde 
beginsel van het vrije verkeer van 
diensten geen beperkende maatregelen te 
kunnen nemen tegen een dienstverrichter 
die in een andere lidstaat is gevestigd.

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moeten alle eventuele verduidelijkingen betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers geregeld worden door de bestaande Richtlijn 96/71/EG. 
De onderhavige richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen waarin 
dienstenactiviteiten worden geregeld. 

Amendement 49
Overweging 60

(60) Het vrije verkeer van diensten omvat 
ook het recht van een dienstverrichter 
werknemers ter beschikking te stellen die 
geen burger van de Unie zijn, maar die als 
onderdaan van een derde land legaal in 
de lidstaat van oorsprong verblijven en er 
legaal werk hebben. Er dient te worden 
bepaald dat de lidstaat van oorsprong 
erop moet toezien dat ter beschikking 
gestelde werknemers die onderdaan zijn 
van een derde land aan de verblijfs- en 
arbeidsvoorwaarden en de 
socialezekerheidsregels van zijn wetgeving 
voldoen. Er dient te worden bepaald dat 
de lidstaat van terbeschikkingstelling de 
werknemer of dienstverrichter niet 
preventief mag controleren, met name 
niet wat betreft documenten die 
toestemming geven tot binnenkomst of 
verblijf in het land, behoudens in 
bepaalde gevallen, of de 
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werkvergunningen, en geen 
arbeidscontract van onbepaalde duur of 
een eerdere dienstbetrekking in de lidstaat 
van oorsprong van de dienstverrichter 
mag verlangen.

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moeten alle eventuele verduidelijkingen betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers geregeld worden door de bestaande Richtlijn 96/71/EG. 
De onderhavige richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen waarin 
dienstenactiviteiten worden geregeld.

Amendement 50
Overweging 61

(61) Na de vaststelling van Verordening 
(EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 
mei 2003 tot uitbreiding van de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet 
onder deze bepalingen vallen  geldt voor 
onderdanen van derde landen de bij 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 
ingestelde samenwerkingsregeling 
betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en hun gezinsleden die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, die 
bepaalt dat de regels van het land waar de 
werknemer bij het socialezekerheidsstelsel 
is aangesloten van toepassing zijn.

schrappen

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moeten alle eventuele verduidelijkingen betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers geregeld worden door de bestaande Richtlijn 96/71/EG. 
De onderhavige richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen waarin 
dienstenactiviteiten worden geregeld. 

Amendement 51
Artikel 1

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

Deze richtlijn stelt de algemene bepalingen 
ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten vast, waarbij een hoge kwaliteit 
van de dienstverrichtingen gewaarborgd 
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moet zijn.
De richtlijn doet in geen geval afbreuk 
aan het arbeidsrecht, in het bijzonder de 
wettelijke bepalingen betreffende de 
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van 
het recht op het voeren van 
vakbondsacties en de CAO's, noch aan de 
sociale zekerheidswetgeving in de 
lidstaten.

Motivering

Verduidelijking van de werkingssfeer van de richtlijn.
De verwijzing naar het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau stemt overeen met de sociale 
doelstellingen van de strategie van Lissabon en volgt de doelen van de Unie overeenkomstig 
artikel 136 en 137 van het EG-Verdrag.
De richtlijn mag in geen geval in strijd zijn met het arbeidsrecht of andere daarmee verband 
houdende regelgeving, zoals CAO's.

Amendement 52
Artikel 2, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
diensten van dienstverrichters die in een 
lidstaat zijn gevestigd.

1. Binnen het in artikel 1 gestelde kader is
deze richtlijn van toepassing op de 
commerciële diensten van dienstverrichters 
die in een lidstaat zijn gevestigd.

Motivering

Er moet op worden gewezen dat alleen diensten van commerciële aard overeenkomstig het 
verdrag en de rechtspraak binnen de werkingssfeer van deze richtlijn kunnen vallen.

Amendement 53
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op diensten van algemeen belang die door 
de lidstaten bij de vervulling van hun 
plichten, gericht op het algemeen belang, 
worden verricht of zijn gedefinieerd, of op 
diensten, in het kader van de verrichting 
waarvan de lidstaten of de gemeenschap 
specifieke eisen aan de dienstverrichter 
stellen met betrekking tot een deugdelijke 
uitvoering van bepaalde taken van 
algemeen belang, en waarvoor de 
volgende criteria gelden:
- gegarandeerde dienstverlening,
- algemene toegankelijkheid,
- aanbieding op het gehele grondgebied,
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- continuïteit,
- betaalbaarheid,
- rechtszekerheid,
- duurzaamheid,
- territoriale en sociale samenhang,
- onderwijs en culturele verscheidenheid.

Motivering

Er moet op worden gewezen dat de diensten van algemeen belang buiten de werkingssfeer van 
de richtlijn vallen. De criteria die worden opgesomd dienen om deze categorie van diensten 
nauwkeuriger te omschrijven, waarbij de lidstaten het recht hebben om van hun kant duidelijk te 
omschrijven wat zij onder diensten van algemeen belang verstaan.

Amendement 54
Artikel 2, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op diensten die ter waarborging of het 
behoud van het openbaar belang geheel 
of gedeeltelijk door een lidstaat of 
regionale dan wel lokale autoriteiten zijn 
gegarandeerd of gefinancierd. 

Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 2, lid 1 bis met als doel de diensten 
van algemeen belang nauwkeuriger te omschrijven.

Amendement 55
Artikel 2, lid 1 quater (nieuw)

1 quater. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op diensten die weliswaar 
economisch van aard zijn, maar gericht
zijn op het algemeen belang en daarmee 
moeten voldoen aan specifieke eisen van 
de overheid, en met name niet op:
a) diensten op het gebied van 
gezondheidszorg en sociaal gebied, 
alsmede andere sociale diensten;
b) diensten op het gebied van onderwijs en 
cultuur;
c) audiovisuele diensten.

Motivering

De richtlijn is niet van toepassing op de diensten van algemeen economisch belang want, gezien 
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hun rol bij de bevordering van de sociale en economische samenhang, zouden zij het beste in een 
afzonderlijke kaderrichtlijn worden geregeld.

Amendement 56
Artikel 2, lid 1 quinquies (nieuw)

1 quinquies. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op beroepen en activiteiten die 
een permanente of tijdelijke deelneming 
aan de uitoefening van het openbaar 
gezag vormen.

Motivering

Ter wille van de coherentie met artikel 45 van het verdrag en de vaste rechtspraak van het Hof 
van Justitie, met als doel de werkingssfeer van de richtlijn nauwkeuriger te omschrijven.

Amendement 57
Artikel 2, lid 2

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de volgende activiteiten:
a) financiële diensten, zoals omschreven 
in artikel 2, onder b), van Richtlijn 
2002/65/EG;
b) elektronische-communicatiediensten en 
-netwerken en bijbehorende faciliteiten en 
diensten, wat de aspecten betreft die bij de 
Richtlijnen 2002/19/EG1, 2002/20/EG2, 
2002/21/EG3, 2002/22/EG4 en 
2002/58/EG5 van het Europees Parlement 
en de Raad zijn geregeld;
c) vervoersdiensten, voor zover deze zijn 
geregeld bij andere communautaire 
besluiten op grond van artikel 71 of 
artikel 80, lid 2, van het Verdrag.

2. Deze richtlijn is bovendien niet van 
toepassing op de categorieën van 
dienstenactiviteiten die worden geregeld 
in sectorale richtlijnen.

Motivering

In deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de communautaire besluiten die gelden 
voor specifieke sectoren alsook met toekomstige besluiten ter wijziging of ter vervanging ervan, 
zulks om de rechtszekerheid en de verkregen rechten te garanderen.

Amendement 58
Artikel 2, lid 3



PE 355.744v03-00 42/94 PR\565998NL.doc

NL

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
belastinggebied, met uitzondering van de 
artikelen 14 en 16, voor zover de aldaar 
bedoelde beperkingen niet in een 
communautair besluit ter harmonisatie 
van belastingen zijn geregeld.
____________
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
2 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21.
3 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
4 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
5 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
belastinggebied, met uitzondering van het 
verbod op discriminatie volgens de 
artikelen 14 en 20.

Motivering

Verduidelijking.
Amendement 59

Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op gokactiviteiten die erin bestaan dat een 
geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, 
met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen, en evenmin de toegang 
tot activiteiten betreffende de gerechtelijke 
en buitengerechtelijke inning van 
schuldvorderingen. 

Motivering

De richtlijn is niet van toepassing op gokactiviteiten en op het innen van schuldvorderingen, 
aangezien het Hof de lidstaten de vrijheid laat om zelf te beslissen over maatregelen ter 
beperking van het vrij verrichten van diensten omwille van de bescherming van de sociale orde 
en de consumenten.

Amendement 60
Artikel 3

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

De toepassing van deze richtlijn doet in 
geen geval afbreuk aan de bepalingen van 
toepassing van de andere communautaire 
besluiten inzake de diensten waarop zij 
betrekking hebben.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
toepassing van wettelijke of andere 
Gemeenschapsinitiatieven op het gebied 
van consumentenbescherming, 
arbeidsrecht of het recht inzake 
schadeloosstelling.
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Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 2, lid 2.

Amendement 61
Artikel 4, definitie 1

1. "dienst": elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, zoals bedoeld in 
artikel 50 van het Verdrag, die bestaat in 
een dienstverrichting waarvoor een 
economische tegenprestatie wordt 
ontvangen;

1. "dienst": elke economische activiteit, 
anders dan in loondienst, zoals bedoeld in 
artikel 50 van het Verdrag, die normaal 
wordt verricht tegen een vergoeding, die 
de economische tegenprestatie voor de 
dienstverrichting vormt en onderling door 
de verrichter en de afnemer van de dienst 
wordt vastgesteld. De vergoeding die de 
afnemer van de dienst moet betalen als 
bijdrage aan de financiering van de 
werking van de regeling, wordt niet 
beschouwd als economische 
tegenprestatie van de dienstverrichting.

Motivering

Een duidelijke omschrijving van het begrip "dienst" overeenkomstig de vaste rechtspraak van het 
Hof van Justitie is noodzakelijk om de werkingsfeer van de onderhavige richtlijn en met name 
het verschil met de diensten van algemeen belang scherper af te bakenen.

Amendement 62
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. "Openbaredienstverplichtingen": 
bijzondere verplichtingen die de overheid 
oplegt aan een dienstverrichter om te 
waarborgen dat aan bepaalde 
doelstellingen van algemeen belang wordt 
voldaan;

Motivering

Definitie overgenomen uit het Witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang 
(COM(2004)0374.).

Amendement 63
Artikel 4, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. "Commerciële dienst": activiteit die 
bestaat uit de verkoop van diensten voor 
louter economische en financiële 
doeleinden.
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Motivering

Ter wille van de coherentie met het amendement op artikel 2, lid 1.

Amendement 64
Artikel 4, definitie 7

7. "eis": elke verplichting, 
verbodsbepaling, voorwaarde of beperking 
uit hoofde van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten of voortvloeiend uit de 
rechtspraak, de administratieve praktijk, de 
regels van beroepsorden of de collectieve 
regels van beroepsverenigingen of –
organisaties, die deze in het kader van 
hun juridische bevoegdheden hebben 
vastgesteld;

7. "eis": elke verplichting, 
verbodsbepaling, voorwaarde of beperking 
uit hoofde van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten of voortvloeiend uit de 
rechtspraak en de administratieve praktijk;

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 1 mag de richtlijn niet indruisen tegen het 
arbeidsrecht of andere daarmee samenhangende bepalingen zoals CAO's.

Amendement 65
Artikel 4, definitie 8

8. "bevoegde instantie": elk orgaan dat in 
een lidstaat een rol vervult bij de controle 
op of reglementering van 
dienstenactiviteiten, met name de 
bestuurlijke instanties, de beroepsorden en 
de beroepsverenigingen en –organisaties, 
die in het kader van hun juridische 
bevoegdheden de toegang tot of de 
uitoefening van dienstenactiviteiten 
collectief reglementeren;

8. "bevoegde instantie": elk orgaan dat in 
een lidstaat een rol vervult bij de controle 
op of reglementering van 
dienstenactiviteiten, met name de 
bestuurlijke instanties, de openbare 
instellingen, de beroepsorden en de 
beroepsverenigingen en –organisaties, die 
in het kader van hun juridische 
bevoegdheden de toegang tot of de 
uitoefening van dienstenactiviteiten 
collectief reglementeren;

Motivering

Naar gelang van de verschillende organisaties en tradities in de lidstaten kunnen ook openbare 
instellingen als bevoegde instantie in aanmerking komen.

Amendement 66
Artikel 4, definitie 9

"gecoördineerd gebied": elke eis inzake de schrappen
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toegang tot of de uitoefening van 
dienstenactiviteiten;

Motivering

Deze definitie is veel te vaag.
Amendement 67

Artikel 4, definitie 10

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

schrappen

Motivering

Ter wille van de coherentie met de amendementen die erop gericht zijn de gezondheidsdiensten 
uit de werkingssfeer van deze richtlijn te halen. Een dergelijke horizontale kaderrichtlijn is geen 
adequaat instrument voor een regeling betreffende de gezondheidsdiensten. Een specifiek besluit 
betreffende de gezondheidsdiensten en de verbetering van de mobiliteit van de patiënten verdient 
de voorkeur.

Amendement 68
Artikel 4, definitie 11

11. "lidstaat van terbeschikkingstelling": 
de lidstaat op het grondgebied waarvan een 
dienstverrichter een werknemer ter 
beschikking stelt om er een dienst te 
verrichten;

11. "land van bestemming": de lidstaat op 
het grondgebied waarvan een 
dienstverrichter een werknemer ter 
beschikking stelt om er een dienst te 
verrichten;

Motivering

De nieuwe term is nauwkeuriger. "Lidstaat van terbeschikkingstelling" kan worden verward met 
de lidstaat van herkomst van de dienstverrichter.

Amendement 69
Artikel 4, definitie 13

13. "gereglementeerd beroep": een 
beroepswerkzaamheid of een geheel van 
beroepswerkzaamheden waarvan de 
toegang of de uitoefening of een van de 
wijzen van uitoefening krachtens 

13. "gereglementeerd beroep": een 
beroepswerkzaamheid of een geheel van 
beroepswerkzaamheden in de zin van 
Richtlijn .../.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende  de 
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wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen direct of indirect afhankelijk 
wordt gesteld van het bezit van bepaalde 
beroepskwalificaties;

erkenning van beroepskwalificaties;

Motivering

Ter wille van de coherentie met de wetgeving.

Amendement 70
Artikel 4, definitie 14 bis (nieuw)

14 bis. "werknemer": voor de toepassing 
van deze richtlijn wordt het begrip 
"werknemer" bepaald door het recht van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
werknemer ter beschikking is gesteld.

Motivering

De definitie is overgenomen uit Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten (artikel 2, lid 2).

Amendement 71
Hoofdstuk II, titel

Hoofdstuk II
Vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters
Afdeling 1
Administratieve vereenvoudiging

Hoofdstuk II
Administratieve vereenvoudiging

Motivering

Administratieve vereenvoudiging moet niet alleen gelden voor de vrije vestiging van de 
dienstverleners, maar ook voor de vrijheid van dienstverlening. Daarom wordt de opzet van het 
Commissievoorstel gewijzigd om de artikelen 5 t/m 8 op de twee fundamentele vrijheden toe te 
passen.
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Amendement 72
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten vereenvoudigen de 
procedures en formaliteiten voor de 
toegang tot en de uitoefening van 
dienstenactiviteiten.

1. De lidstaten toetsen de procedures en 
formaliteiten voor de toegang tot en de 
uitoefening van dienstenactiviteiten. Als de 
overeenkomstig dit lid getoetste 
procedures en formaliteiten niet 
eenvoudig genoeg zijn, worden zij door de 
lidstaten vereenvoudigd.
De lidstaten en de Commissie ijveren 
waar nodig voor de invoering van 
geharmoniseerde Europese formulieren. 
Deze formulieren zijn gelijkwaardig aan 
certificaten, getuigschriften of enig ander 
document dat betrekking heeft op 
vestiging, waaruit blijkt dat aan een eis in 
het gastland is voldaan.

Motivering

Alvorens de procedures te vereenvoudigen moeten de lidstaten nagaan op welke terreinen zulks 
nodig is. Om de procedures te vergemakkelijken, met name in het licht van de vele talen die in de 
Europese Unie worden gebruikt, is er nood aan geharmoniseerde formulieren.

Amendement 73
Artikel 5, lid 2

2. Wanneer een lidstaat een 
dienstverrichter of afnemer vraagt om 
overlegging van een certificaat, attest of 
enig ander document ter staving dat aan 
een eis is voldaan, aanvaardt hij elk 
document van een andere lidstaat dat een 
gelijkwaardige functie heeft of waaruit 
blijkt dat aan de betrokken eis is voldaan. 
Hij verlangt voor documenten uit een 
andere lidstaat niet dat een origineel, een 
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of 
een voor eensluidend gewaarmerkte 
vertaling wordt ingediend, behalve 
wanneer dat op grond van andere 
communautaire besluiten is vereist of in 
uitzonderlijke gevallen die objectief zijn 
gerechtvaardigd door een dwingende reden 
van algemeen belang.

2. Wanneer een lidstaat een 
dienstverrichter of afnemer vraagt om 
overlegging van een certificaat, attest of 
enig ander document ter staving dat aan 
een eis is voldaan, aanvaardt hij elk 
document van een andere lidstaat dat een 
gelijkwaardige functie heeft of waaruit 
blijkt dat aan de betrokken eis is voldaan. 
Hij verlangt voor documenten uit een 
andere lidstaat niet dat een origineel, een 
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of 
een voor eensluidend gewaarmerkte 
vertaling wordt ingediend, behalve 
wanneer dat op grond van andere
communautaire besluiten is vereist of in 
uitzonderlijke gevallen die zijn 
gerechtvaardigd door een dwingende reden 
van algemeen belang.

Deze bepalingen doen niets af aan het 
recht van de lidstaten om documenten in 
hun eigen officiële taal te verlangen.
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Motivering

Gemeenten en regionale overheden zijn niet altijd in staat om op korte termijn voor de 
vertalingen te zorgen die voor controles nodig zijn.

Amendement 74
Artikel 5, lid 3

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

3. Lid 2 is niet van toepassing op de 
documenten bedoeld in artikel 46 van 
Richtlijn ../../EG van het Europees 
Parlement en de Raad over de erkenning 
van beroepskwalificaties en artikel 45, lid 
3, van Richtlijn ../../EG van het Europees 
Parlement en de Raad over de coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van 
overheidopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.

Motivering

Ter verduidelijking.
Amendement 75

Artikel 6, alinea 1

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

De lidstaten zorgen ervoor dat een 
dienstverrichter uiterlijk op [twee jaar na 
de inwerkingtreding] de volgende 
procedures en formaliteiten bij een centraal 
contactpunt, "één loket" genoemd, kan 
afwikkelen:

Amendement 76
Artikel 6, alinea 1 bis (nieuw)

Voor het vrij verrichten van diensten 
zorgen de lidstaten ervoor dat een 
dienstverrichter uiterlijk op [twee jaar na 
de inwerkingtreding] zich ook langs 
elektronische weg pro forma bij het ene 
loket kan inschrijven, mits deze 
inschrijving het verrichten van de 
diensten geenszins vertraagt of 
bemoeilijkt en geen bijkomede kosten voor 
de dienstverrichter met zich meebrengt.

Motivering

Deze formele inschrijving mag zeker geen bijkomende administratieve hinderpaal voor de 
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dienstverrichter betekenen (snelle methode, met name langs elektronische weg), maar moet 
ervoor zorgen dat een grensoverschrijdende dienstverrichter dezelfde rechten en plichten als 
burgers van het land van bestemming, met name wat gedragsregels betreft. Het land van 
bestemming moet naar behoren worden geïnformeerd over de dienstverrichting om op de 
kwaliteit van de verrichte diensten te kunnen toezien door de afnemers de mogelijkheid te bieden 
om via het ene loket een klacht in te dienen. Dit amendement strookt met richtlijn .../.../EG van 
het Europees Parlement en de Raad over de erkenning van beroepskwalificaties.

Amendement 77
Artikel 6, alinea 1 ter (nieuw)

Het ene loket moet ook zorgen voor de 
toepassing van de wederzijdse erkenning 
volgens de procedure van artikel 16, lid 2 
bis, en voor beroepsmogelijkheden voor 
dienstverrichters aan wie het verrichten 
van diensten is geweigerd.

Motivering

De wederzijdse erkenning kan een nog efficiënter instrument van de interne markt worden als de 
lidstaten dit beginsel ten volle toepassen en overlappende nationale wettelijke bepalingen 
schrappen. Als er zich problemen voordoen, is er immers geen gemeenschappelijke aanpak om 
de gelijkwaardigheid van de beschermingsniveaus te beoordelen en is er ook geen vaste 
procedure die een dienstverrichter in staat stelt om beroep aan te tekenen tegen een besluit dat 
hem verbiedt zijn diensten op een nationale markt te verrichten. Het ene loket kan er dus toe 
bijdragen om de wederzijdse erkenning in het geval van het verrichten van diensten beter te 
laten functioneren.

Amendement 78
Artikel 6, alinea 1 quater (nieuw)

De invoering van het ene loket doet geen 
afbreuk aan de verdeling van de taken en 
bevoegdheden tussen de verschillende 
autoriteiten binnen een nationaal systeem, 
noch aan de uitoefening van het openbaar 
gezag.

Motivering

Het is belangrijk dat het ene loket geen afbreuk doet aan de taken en bevoegdheden van de reeds 
in de lidstaten bestaande autoriteiten.

Amendement 79
Artikel 7, lid 1, letter a bis (nieuw)

(a bis) alle nodige informatie ter naleving 
van het bepaalde in artikel 16
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Motivering

In samenhang met het amendement op artikel 6, lid 1 ter.

Amendement 80
Artikel 7, lid 1, letter d)

d) de mogelijkheden tot beroep bij 
geschillen tussen de bevoegde instanties en 
de dienstverrichter of afnemer, of tussen 
een dienstverrichter en een afnemer, of 
tussen dienstverrichters;

d) de normaliter voorhanden 
mogelijkheden tot beroep bij geschillen 
tussen de bevoegde instanties en de 
dienstverrichter of afnemer, of tussen een 
dienstverrichter en een afnemer, of tussen 
dienstverrichters;

Amendement 81
Artikel 7, lid 3

3. De lidstaten zien erop toe dat de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie en 
bijstand duidelijk en ondubbelzinnig 
worden verstrekt en dat zij gemakkelijk op 
afstand en elektronisch toegankelijk en 
actueel zijn.

3. De lidstaten zien erop toe dat de in de 
leden 1 en 2 bedoelde informatie en 
bijstand duidelijk en ondubbelzinnig 
worden verstrekt en dat zij gemakkelijk
onder meer op afstand en elektronisch 
toegankelijk en actueel zijn.

Motivering

In het belang van de consument is het belangrijk dat de informatie niet alleen elektronisch, maar 
ook via een andere weg toegankelijk is.

Amendement 82
Artikel 7, lid 5

5. De lidstaten voeren de leden 1 tot en met 
4 uiterlijk op 31 december 2008 uit.

5. De lidstaten voeren de leden 1 tot en met 
4 uiterlijk op [twee jaar na de 
inwerkingtreding] uit.

Amendement 83
Artikel 8, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
procedures en formaliteiten in verband met 
de toegang tot en de uitoefening van een 
dienstenactiviteit uiterlijk op 31 december 
2008 eenvoudig, op afstand en 
elektronisch bij het betrokken ene loket en 
de bevoegde instanties kunnen worden 
afgewikkeld.

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
procedures en formaliteiten in verband met 
de toegang tot en de uitoefening van een 
dienstenactiviteit uiterlijk op [4 jaar na de 
inwerkingtreding] eenvoudig bij het 
betrokken ene loket en de bevoegde 
instanties kunnen worden afgewikkeld.
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Motivering

In het belang van de consument is het belangrijk dat de informatie niet alleen elektronisch, maar 
ook via een andere weg toegankelijk is.

Amendement 84
Hoofdstuk II bis (nieuw)

Hoofdstuk II bis
Vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters

Motivering

In samenhang met het amendement op Hoofdstuk II. De artikelen 5-8 moeten op de twee 
fundamentele vrijheden van toepassing zijn. Het hoofdstuk over de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters slaat op die manier uitsluitend op de vergunningstelsels (artikelen 9-13), wat 
afdeling 1 wordt, en op de verboden of beoordelingsplichtige eisen (artikele 14-15), wat afdeling 
2 wordt.

Amendement 85
Afdeling 2

Afdeling 2, Vergunningen Afdeling 1, Vergunningen

Motivering

In samenhang met het amendement op Hoofdstuk II. De artikelen 5-8 moeten op de twee 
fundamentele vrijheden van toepassing zijn. Het hoofdstuk over de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters slaat op die manier uitsluitend op de vergunningstelsels (artikelen 9-13), wat 
afdeling 1 wordt, en op de verboden of beoordelingsplichtige eisen (artikele 14-15), wat afdeling 
2 wordt.

Amendement 86
Artikel 9, lid 1, letter b)

b) een vergunningstelsel is objectief
gerechtvaardigd door een dwingende reden 
van algemeen belang;

b) een vergunningstelsel is gerechtvaardigd 
door een dwingende reden van algemeen 
belang;

Motivering

Een dwingende reden van algemeen belang impliceert al objectiviteit.

Amendement 87
Artikel 9, lid 2

2. In het in artikel 41 bedoelde verslag 
beschrijven de lidstaten hun 

schrappen
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vergunningstelsels en geven zij aan 
waarom deze met lid 1 verenigbaar zijn.

Amendement 88
Artikel 9, lid 3

3. Deze afdeling is niet van toepassing op 
vergunningstelsels die ingevolge andere 
communautaire besluiten verplicht of 
toegestaan zijn.

3. Lid 1 is niet van toepassing op 
vergunningstelsels die ingevolge andere 
communautaire besluiten verplicht of 
toegestaan zijn. Dit lid is niet van 
toepassing op aspecten van de 
vergunningstelsels die door andere 
communautaire besluiten geharmoniseerd 
worden.

Amendement 89
Artikel 10, lid 4

4. De vergunning moet de dienstverrichter 
op het gehele nationale grondgebied het
recht op toegang tot of uitoefening van de 
dienstenactiviteit geven, met inbegrip van 
de oprichting van agentschapen, filialen, 
dochterondernemingen of bureaus, tenzij 
een afzonderlijke vergunning voor elke 
vestiging objectief om een dwingende 
reden van algemeen belang 
gerechtvaardigd is.

4. De vergunning moet de dienstverrichter 
op het gehele nationale grondgebied het
recht op toegang tot of uitoefening van de 
dienstenactiviteit geven, met inbegrip van 
de oprichting van agentschapen, filialen, 
dochterondernemingen of bureaus, tenzij 
een afzonderlijke vergunning voor elke
vestiging of een beperking van de 
vergunning tot een gedeelte van het 
nationaal grondgebied objectief om een 
dwingende reden van algemeen belang 
gerechtvaardigd is.

Amendement 90
Artikel 10, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De vergunning kan worden 
ingetrokken
- als een rechts- of bestuursrechtelijke 
bepaling zulks toestaat,
- als de vergunning aan een verplichting 
gekoppeld is.

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een vergunning in bepaalde gevallen kunnen intrekken.
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Amendement 91
Artikel 10, lid 6

6. Een weigering of een andere reactie van 
de bevoegde instanties, alsmede een 
intrekking van de vergunning moet met 
redenen zijn omkleed, met name wat de 
bepalingen van dit artikel betreft, en moet 
voor de rechter kunnen worden 
aangevochten.

6. Behalve als de vergunning wordt 
toegekend, moet elke andere reactie van de 
bevoegde instanties, zoals weigering of 
intrekking van de vergunning met redenen 
zijn omkleed, met name wat de bepalingen 
van dit artikel betreft, en voor de rechter 
kunnen worden aangevochten.

Amendement 92
Artikel 11, lid 1, letter a)

a) de vergunning automatisch wordt 
verlengd;

a) de vergunning automatisch wordt 
verlengd of afhankelijk wordt gesteld van 
de voorwaarde dat de eisen blijvend 
worden nagekomen;

Amendement 93
Artikel 11, lid 3

3. De lidstaten verplichten de 
dienstverrichter ertoe het in artikel 6 
bedoelde ene loket in kennis te stellen van 
elke belangrijke wijziging in zijn toestand 
die gevolgen kan hebben voor de 
doeltreffendheid van de controle door de 
bevoegde instantie, met name de 
oprichting van dochterondernemingen 
waarvan de activiteiten onder het 
vergunningstelsel vallen, of waardoor niet 
meer aan de vergunningsvoorwaarden 
wordt voldaan, of die gevolgen heeft voor 
de juistheid van de voor de afnemer 
toegankelijke informatie.

3. De lidstaten verplichten de 
dienstverrichter ertoe het in artikel 6 
bedoelde ene loket in kennis te stellen van 
de volgende wijzigingen: de oprichting van 
dochterondernemingen waarvan de 
activiteiten onder het vergunningstelsel 
vallen, of wijzigingen in zijn toestand 
waardoor niet meer aan de 
vergunningsvoorwaarden wordt voldaan, 
of die gevolgen hebben voor de juistheid 
van de voor de afnemer toegankelijke 
informatie.

Motivering

De formulering "wijziging in zijn toestand" is te vaag en moet worden verduidelijkt.

Amendement 94
Artikel 11, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor de lidstaten om 
vergunningen in te trekken, vooral in 
gevallen waarin niet meer aan de 
vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.
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Amendement 95
Artikel 12, lid 1

1. Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door schaarste van de natuurlijke 
hulpbronnen of de bruikbare technische 
mogelijkheden, maken de lidstaten een 
selectie uit de gegadigden volgens een 
procedure die alle waarborgen voor 
onpartijdigheid en transparantie, en met 
name een toereikende bekendmaking van 
de opening van de procedure, biedt.

1. Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door schaarste van de natuurlijke 
hulpbronnen of de bruikbare technische 
mogelijkheden, zorgen de lidstaten ervoor 
dat de vergunningstelsels gebaseerd 
worden op een selectieprocedure die de 
gegadigden alle waarborgen voor 
onpartijdigheid en transparantie biedt, en 
met name voorziet in een toereikende 
bekendmaking van de opening van de 
procedure.

Motivering

Verduidelijking.
Amendement 96
Artikel 13, lid 1

1. De vergunningsprocedures en 
-formaliteiten moeten duidelijk zijn, vooraf 
openbaar worden gemaakt en de 
betrokkenen waarborgen dat hun 
aanvragen objectief en onpartijdig worden 
behandeld.

1. De vergunningsprocedures en 
-formaliteiten moeten duidelijk zijn, vooraf 
openbaar worden gemaakt en de betrokken 
partijen waarborgen dat hun aanvragen 
onpartijdig worden behandeld.

Amendement 97
Artikel 13, lid 4

4. Bij het uitblijven van een antwoord 
binnen de in lid 3 bedoelde termijn moet 
de vergunning worden geacht te zijn 
verleend. Voor een aantal specifieke 
activiteiten kan evenwel een andere 
regeling worden vastgesteld, wanneer dat 
objectief om een dwingende reden van 
algemeen belang gerechtvaardigd is.

schrappen

Motivering

Dit is een dubieuze bepaling, die aan de beschermingsnormen raakt.

Amendement 98
Artikel 13, lid 5, letter c)
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c) de vermelding dat bij het uitblijven van 
een antwoord binnen de in lid 3 bedoelde 
termijn de vergunning wordt geacht te 
zijn verleend.

schrappen

Motivering

Zie het amendement op artikel 13, lid 4. 

Amendement 99
Artikel 13, lid 6

6. Wanneer de aanvraag onvolledig is of 
wordt geweigerd omdat niet aan de 
procedures of formaliteiten is voldaan, 
moet de betrokkene er onverwijld van in 
kennis worden gesteld dat hij aanvullende 
documenten dient te verstrekken.

6. Wanneer de aanvraag onvolledig is, 
moet de betrokkene er onverwijld van in 
kennis worden gesteld dat hij aanvullende 
documenten dient te verstrekken, alsook 
worden geïnformeerd over de mogelijke 
gevolgen die verbonden zijn aan de in lid 
3 bedoelde antwoordtermijn.

Amendement 100
Artikel 13, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Ingeval de aanvraag wordt 
geweigerd omdat niet aan de procedures 
of formaliteiten is voldaan, moet de 
betrokkene zo spoedig mogelijk van de 
weigering in kennis worden gesteld.

Amendement 101
Afdeling 3

Afdeling 3 Verboden of 
beoordelingsplichtige eisen

Afdeling 2 Verboden of 
beoordelingsplichtige eisen

Motivering

In samenhang met het amendement op Hoofdstuk II. De artikelen 5-8 moeten op de twee 
fundamentele vrijheden van toepassing zijn. Het hoofdstuk over de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters slaat op die manier uitsluitend op de vergunningstelsels (artikelen 9-13), wat 
afdeling 1 wordt, en op de verboden of beoordelingsplichtige eisen (artikele 14-15), wat afdeling 
2 wordt.

Amendement 102
Artikel 14, lid 5

5. de toepassing per geval van schrappen
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economische criteria, waarbij de 
verlening van de vergunning afhankelijk 
wordt gesteld van het bewijs dat er een 
economische behoefte of marktvraag 
bestaat, de mogelijke of feitelijke 
economische gevolgen van de activiteit 
worden beoordeeld of wordt nagegaan of 
de activiteit in overeenstemming is met de 
door de bevoegde instantie vastgestelde 
doelen van de economische planning;

Amendement 103
Artikel 14, lid 6

6. de directe of indirecte betrokkenheid 
van marktconcurrenten bij de verlening 
van vergunningen of bij andere besluiten 
van de bevoegde instanties, ook binnen 
raadgevende organen, met uitzondering 
van de beroepsorden of -verenigingen en 
-organisaties die in de hoedanigheid van 
bevoegde instantie optreden;

schrappen

Amendement 104
Artikel 14, lid 7

7. de verplichting tot het stellen van of 
deelnemen in een financiële waarborg of 
het afsluiten van een verzekering bij een op 
hun grondgebied gevestigde 
dienstverrichter of organisatie;

7. de verplichting tot het stellen van of 
deelnemen in een financiële waarborg of 
het afsluiten van een verzekering bij een op 
hun grondgebied gevestigde 
dienstverrichter of organisatie, met 
uitzondering van fondsen ter bescherming 
van klanten en collectieve 
verzekeringsregelingen die door 
beroepsverenigingen of -organisaties ten 
behoeve van hun leden beheerd of 
afgesloten worden;

Motivering

In sommige lidstaten zorgen beroepsverenigingen voor de verzekering van hun leden of voor 
fondsen die als financiële waarborg dienen voor in geval van vorderingen door derden.

Amendement 105
Artikel 15, lid 2, letter a)

a) kwantitatieve of territoriale 
beperkingen, met name beperkingen op 
basis van de bevolkingsomvang of een 

schrappen
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geografische minimumafstand tussen de 
dienstverrichters;

Motivering

In sommige lidstaten zijn kwantitatieve of territoriale beperkingen wettelijke en gebruikelijke 
middelen om de sociale samenhang te bewerkstelligen.

Amendement 106
Artikel 15, lid 2, letter g)

g) verplichte minimum- en/of 
maximumtarieven waaraan de 
dienstverrichter zich moet houden;

schrappen

Motivering

In sommige lidstaten zijn kwantitatieve of territoriale beperkingen wettelijke en gebruikelijke 
middelen om de sociale samenhang te bewerkstelligen.

Amendement 107
Artikel 15, lid 2, letter h)

h) verboden en verplichtingen inzake 
verkoop onder de kostprijs en 
uitverkopen;

schrappen

Motivering

Reeds ten tijde van de richtlijn over verkoopreclame wilde de Commissie deze bepaling 
opnemen, maar zowel de Raad als het Parlement waren tegen. Opneming van deze bepaling hier 
is dan ook niet opportuun.

Amendement 108
Artikel 15, lid 2, letter i)

i) eisen die een intermediaire 
dienstverrichter verplichten toegang te 
verlenen tot bepaalde specifieke diensten 
van andere dienstverrichters;

schrappen

Motivering

Hangt samen met de uitsluiting van de audiovisuele diensten uit het toepassingsgebied.

Amendement 109
Artikel 15, lid 5
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5. Vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn mogen de lidstaten alleen 
nieuwe eisen van het in lid 2 bedoelde type 
stellen wanneer deze aan de voorwaarden 
van lid 3 voldoen en uit nieuwe 
omstandigheden voortvloeien.

5. Vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn mogen de lidstaten alleen 
nieuwe eisen van het in lid 2 bedoelde type 
stellen wanneer deze aan de voorwaarden 
van lid 3 voldoen.

Motivering

Het begrip "nieuwe omstandigheden" wordt niet gepreciseerd en leidt dan ook tot 
rechtsonzekerheid.

Amendement 110
Hoofdstuk III, afdeling 1, titel

Afdeling 1

Oorsprongslandbeginsel en afwijkingen

Afdeling 1

Beginselen

Motivering

Hangt samen met de amendementen op de artikelen 16 e.v.

Amendement 111
Artikel 16

Oorsprongslandbeginsel Beginsel van wederzijdse erkenning
1. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters alleen moeten voldoen 
aan de nationale bepalingen van hun 
lidstaat van oorsprong die binnen het 
gecoördineerde gebied vallen.

1. Een deelnemer aan het economisch 
verkeer, die in een lidstaat een dienst 
verricht in overeenstemming met de aldaar 
geldende wetgeving, mag dezelfde dienst 
ongehinderd aanbieden in een andere 
lidstaat.

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

1 bis. Het beginsel van wederzijdse 
erkenning is niet van toepassing op 
rechtsvoorschriften of CAO-voorschriften 
van het land van bestemming op het gebied 
van consumentenbescherming, 
milieubescherming of het arbeidsrecht, in 
het bijzonder niet op de beloning, de 
arbeidsvoorwaarden en de veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen op de werkplek. 
Bovendien is het beginsel van wederzijdse 
erkenning niet van toepassing op het recht 
inzake schadeloosstelling.
1 ter. Het beginsel van wederzijdse 
erkenning is van toepassing op zakelijke 
diensten die voorkomen op de lijst in 
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Bijlage 1A, alsmede voor diensten die 
voorkomen op de lijst in Bijlage 1B, die 
zowel in het handelsverkeer als voor 
consumenten worden verricht.

2. De lidstaat van oorsprong is belast met de 
controle van de dienstverrichter en de door 
hem verrichte diensten, ook wanneer hij zijn 
diensten in een andere lidstaat verricht.

2. De lidstaat van bestemming is belast met 
de controle van de dienstverrichter en de 
door hem verrichte diensten, in nauwe 
samenwerking met de lidstaat van 
oorsprong van de dienstaanbieder, zoals 
bepaald in artikel 35.

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

2 bis. Het land van bestemming kan zich 
verzetten tegen de verrichting van een 
dienst door een aanbieder, die in een 
andere lidstaat is gevestigd overeenkomstig 
de wetgeving van die lidstaat, indien:
- hiervoor redenen van algemeen belang 
zijn, met name op het gebied van sociaal 
beleid, consumentenbescherming, 
milieubescherming, openbare veiligheid, 
volksgezondheid en openbare orde;
- de hiervoor geldende regels proportioneel 
en algemeen toepasbaar zijn en betrekking 
hebben op het bedrijfsleven; en
- het genoemde belang niet reeds wordt 
gewaarborgd door regels die van toepassing 
zijn op de dienstverrichter in diens land van 
oorsprong.

a) de verplichting voor de dienstverrichter 
een vestiging op hun grondgebied te 
hebben;
b) de verplichting voor de dienstverrichter 
bij hun bevoegde instanties een verklaring 
of kennisgeving in te dienen of een 
vergunning aan te vragen, of zich in te 
schrijven in een register of bij een 
beroepsorde op hun grondgebied;
c) de verplichting voor de dienstverrichter 
op hun grondgebied een adres of een 
vertegenwoordiger te hebben of bij een 
gemachtigd persoon domicilie te kiezen;
d) het verbod voor de dienstverrichter zich 
op hun grondgebied een bepaalde 
infrastructuur te verschaffen, waaronder 
een kantoor of kabinet, om de betrokken 
diensten te verrichten;
e) de verplichting voor de dienstverrichter 
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aan de op hun grondgebied geldende eisen 
inzake de uitoefening van een 
dienstenactiviteit te voldoen;
f) de toepassing van een speciale 
contractuele regeling tussen de 
dienstverrichter en de afnemer die de 
verrichting van diensten als zelfstandige 
verhindert of beperkt;
g) de verplichting voor de dienstverrichter 
speciaal voor de dienstenactiviteit een door 
hun bevoegde instanties afgegeven 
identiteitsdocument te bezitten;
h) eisen betreffende het gebruik van 
uitrusting die een integrerend deel is van de 
dienstverrichting;
i) beperkingen van het vrije verkeer van 
diensten zoals bedoeld in artikel 20, 
artikel 23, lid 1, eerste alinea, en artikel 25, 
lid 1.

Motivering

Dit amendement wil het beginsel van wederzijdse erkenning definiëren conform de vaste 
jurisprudentie van het Hof. Op te merken valt dat het "beginsel" van het oorsprongsland geen 
beginsel, maar een "criterium" is, omdat het noch door het verdrag, noch door de jurisprudentie 
van het Hof als een beginsel wordt erkend. Het oorsprongslandbeginsel, zoals gedefinieerd in 
het voorstel van de Commissie, stelt dat een dienstverrichter alleen valt onder de wetgeving van 
het land waar hij gevestigd is. Het beginsel van wederzijdse erkenning is echter gebaseerd op 
het begrip "gelijkwaardigheid". De voorwaarden die de wetgeving van het land van bestemming 
stelt, mogen dan ook geen overlapping vormen met gelijkwaardige voorwaarden waaraan al in 
het land van oorsprong is voldaan.

Amendement 112
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Informatieuitwisseling inzake 

maatregelen van de lidstaten met 
betrekking tot uitzonderingen van het 
vrije verkeer van diensten binnen de 

Gemeenschap
1. Wanneer een lidstaat maatregelen treft 
als bedoeld in artikel 16, lid 2 bis, die 
indruisen tegen het beginsel van 
wederzijdse erkenning overeenkomstig 
artikel 16, lid 1, stelt hij de Commissie en 
de lidstaat van oorsprong in kennis van 
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zijn voornemen en geeft daarbij aan 
waarom de beoogde maatregelen volgens 
hem aan de in artikel 16, lid 2 bis 
bedoelde voorwaarden voldoen.
2. De maatregelen kunnen niet eerder dan 
vijftien werkdagen na de in lid 1 bedoelde 
kennisgeving worden genomen.
3. Onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaat om na het verstrijken van de in 
lid 2 bedoelde termijn de betrokken 
maatregelen te nemen, gaat de Commissie 
onverwijld na of de medegedeelde 
maatregelen met het Gemeenschapsrecht 
in overeenstemming zijn.
Wanneer de Commissie tot de conclusie 
komt dat de maatregelen niet met het 
Gemeenschapsrecht in overeenstemming 
zijn, kan zij de betrokken lidstaat 
verzoeken van de beoogde maatregelen af 
te zien of de betrokken maatregelen 
onmiddellijk te beëindigen.
In spoedeisende gevallen kan de lidstaat 
die een maatregel beoogt te nemen van de 
leden 1 en 2 afwijken. De maatregelen 
worden in dat geval onverwijld aan de 
Commissie en de lidstaat van oorsprong 
medegedeeld, met opgave van de redenen 
waarom er volgens de lidstaat sprake is 
van spoedeisendheid.

Motivering

Hangt samen met artikel 16. De wederzijdse erkenning kan een nog efficiënter instrument van de 
interne markt worden als de lidstaten dit beginsel ten volle toepassen.

Amendement 113
Artikel 16 ter (nieuw)

Artikel 16 ter
Aanvullende harmonisatie

1. De Europese Commissie stelt zo nodig 
minimumnormen voor de harmonisatie op 
de volgende gebieden voor:
a) dienstensectoren die overeenkomstig 
artikel 2, lid 1 quater, sub a, uitgesloten 
zijn van het toepassingsbereik van deze 
richtlijn; 
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b) dienstensectoren waarop het beginsel 
van wederzijdse erkenning van artikel 16, 
lid 1 ter, van toepassing is;
c) regelingen voor waardetransporten en 
het vervoer van stoffelijke overschotten;
d) de in artikel 39 bedoelde aspecten 
waarvoor binnen de omzettingstermijn 
geen gedragscode kon worden opgesteld 
of waarvoor de gedragscode voor de goede 
werking van de interne markt 
ontoereikend is;
e) de aspecten die bij de wederzijdse 
beoordeling volgens de procedure van 
artikel 41 naar voren zijn gekomen.

Motivering

Dit amendement stelt aanvullende harmonisatie voor ten einde over een uitgebalanceerd 
rechtsinstrument te beschikken waarvan de bepalingen niet verder gaan dan wat nodig is om de 
totstandkoming van een echte interne markt voor diensten te bewerkstelligen. Bovendien is het 
beginsel van wederzijdse erkenning gebaseerd op het begrip gelijkwaardigheid en daarom zijn 
er dan ook minimumnormen nodig om het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten te 
waarborgen.

Amendement 114
Artikel 16 quater (nieuw)

Artikel 16 quater
Toepassing van het 

oorsprongslandbeginsel
Deze richtlijn laat de toepassing van het 
beginsel van land van oorsprong bij 
bestaande richtlijnen onverlet, zoals de 
richtlijn Televisie zonder grenzen 
(89/552/EEG1) of de richtlijn inzake 
elektronische handel (2000/31/EG2).
_______________
1 Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 
1989 betreffende de coördinatie van bepaalde 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten.
2 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt.

Motivering



PR\565998NL.doc 63/94 PE 355.744v03-00

NL

Het oorsprongsbeginsel blijft van toepassing op de terreinen waarvoor het reeds geldt om 
rechtszekerheid en verworven rechten te waarborgen.

Amendement 115
Artikel 17

Algemene afwijkingen van het 
oorsprongslandbeginsel

Beginsel van het land van bestemming

Artikel 16 is niet van toepassing op: Degene die de diensten verricht, kan 
daartoe zijn werkzaamheden tijdelijk 
uitoefenen in het land waar de dienst wordt 
verricht, onder dezelfde voowaarden als die 
welke dat land aan zijn eigen onderdanen 
oplegt.

1) postdiensten als bedoeld in artikel 2, 
punt 1, van Richtlijn 97/67/EG van het 
Europees Parlement en de Raad1;

Voor consumenten bestemde diensten 
overeenkomstig Bijlage IC moeten in 
overeenstemming zijn met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van het land 
van bestemming.

2) de distributie van elektriciteit als bedoeld 
in artikel 2, punt 5, van 
Richtlijn 2003/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad2;

In ieder geval is artikel 17 altijd van 
toepassing op de door artikel 16, lid 1bis, 
gedekte gebieden, en met name op:

3) de distributie van aardgas als bedoeld in 
artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2003/55/EG 
van het Europees Parlement en de Raad3;
4) de distributie van water;
5) aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 
96/71/EG;

- aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten; 

6) aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad4;

- aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4;

7) aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 
77/249/EEG van de Raad5;
8) het bepaalde in artikel […] van Richtlijn 
…./../EG van het Europees Parlement en 
de Raad [betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties];
9) de bepalingen van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 betreffende het toepasselijke 
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recht;
10) de bepalingen van Richtlijn …./../EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
[betreffende het recht van de burgers van de 
Unie en hun familieleden om zich vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 
en er vrij te verblijven en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 
intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG en 93/96/EEG], waarin de 
administratieve formaliteiten zijn vastgesteld 
welke door de begunstigden moeten worden 
vervuld bij de bevoegde instanties van de 
gastlanden;

- de bepalingen van Richtlijn …./../EG van 
het Europees Parlement en de Raad
[betreffende het recht van de burgers van de 
Unie en hun familieleden om zich vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 
en er vrij te verblijven en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 
intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG en 93/96/EEG], waarin de 
administratieve formaliteiten zijn vastgesteld 
welke door de begunstigden moeten worden 
vervuld bij de bevoegde instanties van de 
gastlanden;

11) de door de lidstaat van 
terbeschikkingstelling overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 25, lid 2, opgelegde 
verplichting voor onderdanen van derde 
landen een bezoekersvisum aan te vragen, 
wanneer zij ter beschikking worden gesteld;

- de door de lidstaat van 
terbeschikkingstelling overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 25, lid 2, opgelegde 
verplichting voor onderdanen van derde 
landen een bezoekersvisum aan te vragen, 
wanneer zij ter beschikking worden gesteld;

12) het vergunningstelsel als bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 
259/93 van de Raad6;

- het vergunningstelsel als bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 
259/93 van de Raad betreffende toezicht en 
controle op de overbrenging van 
afvalstoffen binnen, naar en uit de 
Europese Gemeenschap6;

13) de auteursrechten, naburige rechten en 
rechten bedoeld in Richtlijn 87/54/EEG van 
de Raad7 en Richtlijn 96/9/EG van het 
Europees Parlement en de Raad8, alsmede de 
industriële-eigendomsrechten;

- de auteursrechten, naburige rechten en 
organisaties voor het collectieve beheer van 
deze rechten, en rechten bedoeld in 
Richtlijn 87/54/EEG van de Raad en 
Richtlijn 96/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, alsmede de 
industriële-eigendomsrechten;

14) handelingen waarvoor de wet de 
tussenkomst van een notaris voorschrijft;
15) wettelijke accountantscontroles; - wettelijke accountantscontroles;

16) diensten die in de lidstaat waarnaar de 
dienstverrichter zich verplaatst om zijn 
dienst te verrichten, onder een volledig 
verbod vallen dat gerechtvaardigd is om 
redenen van openbare orde, openbare 
veiligheid of volksgezondheid;
17) specifieke eisen van de lidstaat 
waarnaar de dienstverrichter zich 
verplaatst, die eigen zijn aan de bijzondere 
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kenmerken van de plaats waar de dienst 
wordt verricht en waarvan de inachtneming 
onmisbaar is voor de handhaving van de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of de bescherming van het 
milieu te garanderen;
18) het stelsel van toestemming met het oog 
op de vergoeding van de kosten voor 
intramurale zorg;
19) de inschrijving van voertuigen die in een 
andere lidstaat worden geleast;

- de inschrijving van voertuigen die in een 
andere lidstaat worden geleast;

20) de vrijheid van de partijen om het op 
hun contract toepasselijke recht te kiezen;

- de vrijheid van de partijen om het op hun 
contract toepasselijke recht te kiezen;

21) consumentenovereenkomsten 
betreffende de verrichting van een dienst, 
voor zover de toepasselijke bepalingen niet 
volledig op communautair niveau zijn 
geharmoniseerd;
22) de formele geldigheid van contracten 
waarbij rechten op onroerende zaken 
ontstaan of worden overgedragen, wanneer 
op deze contracten volgens het recht van de 
lidstaat waar de onroerende zaak is gelegen 
verplichte vormvereisten van toepassing 
zijn;
23) de niet-contractuele aansprakelijkheid 
van de dienstverrichter bij ongevallen in 
het kader van zijn activiteit jegens een 
persoon in de lidstaat waarnaar de 
dienstverrichter zich verplaatst.
______________
1 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.
2 PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37.
3 PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57.
4 PB L 281 van 28.11.1995, blz. 1.
5. PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17.
6. PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1.
7 PB L 24 van 27.1.1987, blz. 36.
8 PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20.

- de manier waarop waardetransporten en 
het vervoer van stoffelijke overschotten 
worden uitgevoerd.

______________
4 PB L 281 van 28.11.1995, blz. 1.
6. PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1.
8 PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20.

Motivering

Artikel 50, tweede alinea van het verdrag, dat is overgenomen in artikel III-145 van de 
grondwet, beklemtoont dat de dienstverrichter aanspraak heeft op dezelfde voorwaarden als die 
welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.

Amendement 116
Artikel 18
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Artikel 18 Schrappen
Tijdelijke afwijkingen van het 

oorsprongslandbeginsel
1. Gedurende een overgangsperiode is 
artikel 16 niet van toepassing op:
a) de regels voor geldvervoer;
b) gokactiviteiten die erin bestaan dat een 
geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, 
met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen;
c) de toegang tot activiteiten betreffende de 
gerechtelijke inning van 
schuldvorderingen.
2. De in lid 1, onder a) en c), van dit artikel 
bedoelde afwijkingen zijn niet meer van 
toepassing nadat de in artikel 40, lid 1, 
bedoelde harmonisatiebesluiten in werking 
zijn getreden en in geen geval na 1 januari 
2010.
3. De in lid 1, onder b), van dit artikel 
bedoelde afwijking is niet meer van 
toepassing nadat het in artikel 40, lid 1, 
onder b), bedoelde harmonisatiebesluit in 
werking is getreden.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 16.

Amendement 117
Artikel 19

Artikel 19 Schrappen
Afwijkingen van het 

oorsprongslandbeginsel in specifieke 
gevallen

1. In afwijking van artikel 16 kan een 
lidstaat tegen een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter bij wijze van 
uitzondering een maatregel nemen 
betreffende:
a) de veiligheid van de diensten, waaronder 
de aspecten die verband houden met de 
volksgezondheid;
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b) de uitoefening van een beroep in de 
gezondheidszorg;
c) de bescherming van de openbare orde, 
en met name de aspecten die verband 
houden met de bescherming van 
minderjarigen.
2. De in lid 1 bedoelde maatregel kan 
alleen worden genomen wanneer de in 
artikel 37 bedoelde procedure van 
wederzijdse bijstand in acht is genomen en 
aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a) de nationale bepalingen uit hoofde 
waarvan de maatregel wordt genomen 
vallen niet onder een communautaire 
harmonisatiemaatregel inzake de in lid 1 
bedoelden gebieden;
b) de maatregel biedt de afnemer meer 
bescherming dan de maatregel die de 
lidstaat van oorsprong uit hoofde van zijn 
nationale bepalingen zou nemen;
c) de lidstaat van oorsprong heeft geen 
maatregelen genomen of heeft maatregelen 
genomen die ontoereikend zijn in 
verhouding tot de in artikel 37, lid 2, 
bedoelde maatregelen;
d) de maatregel is evenredig.
3. De leden 1 en 2 laten de in 
communautaire besluiten vastgestelde 
bepalingen die het vrije verkeer van 
diensten waarborgen of afwijkingen daarop 
toestaan onverlet.

Motivering

Strookt met de vervanging van het oorsprongslandbeginsel door het beginsel van wederzijdse 
erkenning.

Amendement 118
Artikel 20, alinea 1, inleidende formulering

De lidstaten leggen de afnemer geen eisen 
op die het gebruik van een dienst van een 
in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter beperken, en met name 
niet

De lidstaten leggen de afnemer geen eisen 
op die de toegang van een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter tot de 
markt beperken, en met name niet

Motivering
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De beperkingen hebben enkel betrekking op de toegang van de dienstverrichter tot de interne 
markt en niet op het gebruik van deze diensten.

Amendement 119
Artikel 20, letter b)

b) beperkingen van fiscale 
aftrekmogelijkheden of van de 
mogelijkheid beroep te doen op financiële 
bijstand omdat de dienstverrichter in een 
andere lidstaat is gevestigd of wegens de 
plaats van uitvoering van de dienst;

b) discriminerende beperkingen van 
fiscale aftrekmogelijkheden of van de 
mogelijkheid beroep te doen op financiële 
bijstand die beschikbaar wordt gesteld 
voor het gebruik van een bepaalde dienst 
omdat de dienstverrichter in een andere 
lidstaat is gevestigd of wegens de plaats 
van uitvoering van de dienst;

Amendement 120
Artikel 20, letter c)

c) discriminerende of onevenredige 
belastingen op de uitrusting die de 
afnemer nodig heeft om een vanuit een 
andere lidstaat geleverde dienst op afstand 
te ontvangen.

schrappen

Motivering

Dit aspect komt reeds aan bod in richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. 

Amendement 121
Artikel 23

Artikel 23 schrappen
Vergoeding van de kosten voor 

gezondheidszorg
1. De lidstaten kunnen de vergoeding van 
extramurale zorg niet afhankelijk stellen 
van toestemming, wanneer de kosten voor 
deze zorg, indien deze op hun grondgebied 
was verstrekt, door hun 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed;
Van de patiënt aan wie in een andere 
lidstaat extramurale zorg is verleend, kan 
worden verlangd dat hij voldoet aan de 
voorwaarden en formaliteiten waarvan de 
lidstaten de verstrekking van extramurale 
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zorg op hun eigen grondgebied afhankelijk 
stellen, zoals met name de eis dat voordat 
men naar een specialist gaat eerst een 
huisarts wordt geraadpleegd of de regels 
betreffende de vergoeding van bepaalde 
tandheelkundige behandelingen.
2. De lidstaten zien erop toe dat de 
toestemming voor de vergoeding van in een 
andere lidstaat verstrekte intramurale zorg 
door hun socialezekerheidsstelsel niet 
wordt geweigerd wanneer deze zorg is 
opgenomen in de prestaties waarin door de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
wordt voorzien en de patiënt deze zorg niet 
binnen een vanuit medisch oogpunt 
aanvaardbare termijn, gelet op zijn huidige 
gezondheidstoestand en het waarschijnlijke 
ziekteverloop, kan worden verstrekt.
3. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoeding van in een andere lidstaat 
verstrekte gezondheidszorg door hun 
socialezekerheidsstelsel niet lager is dan de 
vergoeding die hun socialezekerheidsstelsel 
geeft voor soortgelijke op hun grondgebied 
verstrekte gezondheidszorg.
4. De lidstaten zien erop toe dat hun 
regelingen waarbij de vergoeding voor in 
een andere lidstaat verstrekte 
gezondheidszorg afhankelijk wordt gesteld 
van toestemming, in overeenstemming zijn 
met de artikelen 9, 10, 11 en 13.

Motivering

Spoort met de amendementen om de gezondheidszorg uit het toepassingsgebied van deze 
richtlijn te halen. Een horizontale kaderrichtlijn zoals deze is geen goed instrument om de 
gezondheidszorg te behandelen. Het is dan ook verkieslijk om een apare wetgeving over de 
gezondheidszorg en de mobiliteit van patiënten tot stand te brengen.

Amendement 122
Artikel 24

Artikel 24
Specifieke bepalingen betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers
1. Wanneer een dienstverrichter een 
werknemer op het grondgebied van een 

schrappen
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andere lidstaat ter beschikking stelt om er 
een dienst te verrichten, voert de lidstaat 
van terbeschikkingstelling op zijn 
grondgebied de verificaties, inspecties en 
onderzoeken uit om na te gaan of aan de 
bepalingen inzake de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van Richtlijn 
96/71/EG is voldaan en treft hij met 
inachtneming van het Gemeenschapsrecht 
maatregelen tegen dienstverrichters die 
hieraan niet voldoen. 
De lidstaat van terbeschikkingstelling mag 
de dienstverrichter of de door deze ter 
beschikking gestelde werknemer ten 
aanzien van in artikel 17, punt 5, bedoelde 
aspecten evenwel niet de volgende 
verplichtingen opleggen:
a) de verplichting een vergunning aan te 
vragen of zich in te schrijven bij zijn 
bevoegde instanties, noch enige 
gelijkwaardige verplichting;
b) de verplichting een verklaring af te 
leggen, met uitzondering van verklaringen 
betreffende een van de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde activiteiten, 
die tot en met 31 december 2008 zijn 
toegestaan;
c) de verplichting op zijn grondgebied een 
vertegenwoordiger te hebben;
d) de verplichting op zijn grondgebied of 
volgens de op zijn grondgebied geldende 
voorwaarden sociale documenten te 
bewaren.
2. In het in lid 1 bedoelde geval ziet de 
lidstaat van oorsprong erop toe dat de 
dienstverrichter alle nodige maatregelen 
neemt om zijn bevoegde instanties en die 
van de lidstaat van terbeschikkingstelling 
tot twee jaar na het eind van de 
terbeschikkingstelling de volgende 
gegevens te verstrekken:
a) gegevens waaruit de identiteit van de ter 
beschikking gestelde werknemer blijkt;
b) de functie en taken van de ter 
beschikking gestelde werknemer;
c) de contactgegevens van de afnemer;
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d) de plaats van terbeschikkingstelling;
e) de begin- en einddatum van de 
terbeschikkingstelling;
f) de arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden die op de ter beschikking 
gestelde werknemer van toepassing zijn;
In het in lid 1 bedoelde geval staat de 
lidstaat van oorsprong de lidstaat van 
terbeschikkingstelling bij ter waarborging 
van de inachtneming van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
uit hoofde van Richtlijn 96/71/EG en de 
lidstaat van terbeschikkingstelling op eigen 
initiatief de in de eerste alinea bedoelde 
gegevens mee te delen, wanneer hij op de 
hoogte is van precieze feiten waaruit 
onregelmatigheden bij de dienstverrichter 
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden kunnen blijken.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid moeten eventuele verduidelijkingen met betrekking tot 
terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van de bestaande richtlijn 96/71/EG worden 
behandeld. Deze richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen die 
dienstenactiviteiten regelen.

Amendement 123
Artikel 25

Artikel 25
Terbeschikkingstelling van onderdanen 

van derde landen
1. Behoudens de afwijkende regeling van 
lid 2 kan de lidstaat van 
terbeschikkingstelling, wanneer een 
dienstverrichter een werknemer die 
onderdaan van een derde land is op het 
grondgebied van een andere lidstaat ter 
beschikking stelt om er een dienst te 
verrichten, de dienstverrichter of de door 
hem ter beschikking gestelde werknemer 
niet verplichten te beschikken over een 
document dat toestemming geeft tot 
binnenkomst, vertrek of verblijf of over 
een werkvergunning, noch enige ander 
gelijkwaardige voorwaarde opleggen.
2. Lid 1 laat de mogelijkheid van de 

schrappen
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lidstaten onverlet om onderdanen van 
derde landen op wie de regeling inzake 
wederzijdse gelijkwaardigheid van artikel 
21 van de Overeenkomst ter uitvoering 
van het akkoord van Schengen niet van 
toepassing is, te verplichten in het bezit te 
zijn van een visum voor kortstondig 
verblijf.
3. In het in lid 1 bedoelde geval ziet de 
lidstaat van oorsprong er toe dat de 
dienstverrichter de werknemer alleen ter 
beschikking stelt indien deze in 
overeenstemming met zijn nationale 
bepalingen op zijn grondgebied verblijft 
en er legaal werk heeft.
De lidstaat van oorsprong beschouwt de 
terbeschikkingstelling met het oog op de 
verrichting van een dienst in een andere 
lidstaat niet als een onderbreking van het 
verblijf of van de activiteit van de ter 
beschikking gestelde werknemer en 
weigert deze bij terugkeer niet uit hoofde 
van zijn nationale bepalingen de toegang 
tot zijn grondgebied.
De lidstaat van oorsprong verstrekt de 
lidstaat van terbeschikkingstelling 
desgewenst onverwijld alle gegevens over 
en waarborgen voor de naleving van de in 
de eerste alinea bedoelde bepalingen en 
legt passende sancties op indien deze 
bepalingen niet worden nageleefd.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid moeten eventuele verduidelijkingen met betrekking tot 
terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van de bestaande richtlijn 96/71/EG worden 
behandeld. Deze richtlijn mag dan ook niet vooruitlopen op sectorale richtlijnen die 
dienstenactiviteiten regelen.

Amendement 124
Artikel 26, lid 1, inleidende formulering

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemers de volgende 
gegevens ter beschikking stellen:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemers en het ene 
loket in de gastlanden de volgende 
gegevens ter beschikking stellen:

Motivering
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Deze gegevens zijn zowel voor de afnemer als voor het ene loket interessant.

Amendement 125
Artikel 26, lid 2, inleidende formulering

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde informatie naar keuze van de 
dienstverrichter:

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde informatie:

Motivering

De dienstverrichter mag niet zelf kunnen bepalen wanneer hij de informatie verstrekt. Dat zou 
indruisen tegen de Europese voorschriften die bepalen dat de algemene verkoopwaarden hetzij 
vóór, hetzij op het moment van het sluiten van een contract moeten worden medegedeeld.

Amendement 126
Artikel 26, lid 2, letter c)

c) voor de afnemer gemakkelijk 
toegankelijk is op een door de 
dienstverrichter meegedeeld elektronisch 
adres;

c) voor de afnemer gemakkelijk 
toegankelijk is op een door de 
dienstverrichter meegedeeld onder meer 
elektronisch adres;

Motivering

Het is van belang dat de informatie niet alleen langs elektronische weg aan de afnemer wordt 
verstrekt, daar vele consumenten geen toegang hebben tot het internet bij voorbeeld. Daarom 
moet ook in alternatieve mogelijkheden worden voorzien.

Amendement 127
Artikel 26, lid 3, inleidende formulering

De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemer op diens 
verzoek de volgende aanvullende 
informatie verstrekken:

De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemer de volgende 
aanvullende informatie verstrekken:

Motivering

Het verstrekken van informatie moet automatisch en niet op verzoek plaatsvinden.

Amendement 128
Artikel 26, lid 3, letter a)

a) de belangrijkste kenmerken van de 
dienst;

a) de volledige en concrete kenmerken van 
de dienst;

Motivering
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Het is belangrijk dat de afnemer op de hoogte is van alle kenmerken van de dienst. De 
omschrijving van de dienst moet het mogelijk maken om met offertes van andere 
dientsverrichters te vergelijken.

Amendement 129
Artikel 27, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten kunnen eisen dat een 
dienstverrichter, die zich voor het eerst 
naar een andere lidstaat begeeft om er 
diensten te verrichten, de bevoegde 
instantie van de gastlidstaat hiervan 
vooraf in kennis stelt door middel van een 
schriftelijke verklaring waarin de 
gegevens over zijn verzekeringsdekking of 
andere persoonlijke of collectieve 
beschermingsmiddelen met betrekking tot 
de beroepsaansprakelijkheid worden 
opgegeven. Deze verklaring moet elk jaar 
worden vernieuwd, als de dienstverrichter 
voornemens is om in de loop van dat jaar 
tijdelijk of occasioneel in deze lidstaat 
diensten te verrichten. De dienstverrichter 
mag deze verklaring in ongeacht welke 
vorm afgeven.

Motivering

Met het oog op een coherente Europese wetgeving is het zaak dezelfde bepalingen vast te stellen 
als die welke het Europees Parlement en het gemeenschappelijk standpunt van de Raad hebben 
voorgesteld voor de wederzijdse erkenning van diploma's (2002/0061 (COD)).

Amendement 130
Artikel 27, lid 2

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemer op diens 
verzoek alle informatie over de in lid 1 
bedoelde verzekering of waarborgen 
verstrekken, met name de contactgegevens 
van de verzekeraar of de borg en de 
geografische dekking.

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters de afnemer alle 
informatie over de in lid 1 bedoelde 
verzekering of waarborgen verstrekken, 
met name de contactgegevens van de 
verzekeraar of de borg en de geografische 
dekking.

Motivering

Met het oog op een coherente Europese wetgeving is het zaak dezelfde bepalingen vast te stellen 
als die welke in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn voorgesteld voor de 
wederzijdse erkenning van diploma's (2002/0061 (COD)).
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Amendement 131
Artikel 27, lid 3, alinea 1

3. Wanneer een dienstverrichter zich op het 
grondgebied van een lidstaat vestigt, 
verlangt deze van hem geen 
beroepsverzekering of financiële waarborg 
indien de dienstverrichter al door een 
gelijkwaardige of qua doel in wezen 
vergelijkbare waarborg is gedekt in een 
andere lidstaat waar hij al een vestiging 
heeft.

3. Wanneer een dienstverrichter zich op het 
grondgebied van een lidstaat vestigt, 
verlangt deze van hem geen 
beroepsverzekering of financiële waarborg 
indien de dienstverrichter al door een 
gelijkwaardige of qua doel in wezen 
vergelijkbare waarborg is gedekt in een 
andere lidstaat waar hij al een vestiging 
heeft.
Als een gastlidstaat om diensten te mogen 
verrichten van zijn onderdanen verlangt 
dat de aanvrager aantoont dat hij 
verzekerd is tegen de financiële risico's 
die verbonden zijn aan zijn 
beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften in de gastlidstaat wat betreft 
de vorm en de omvang van deze 
waarborg, neemt deze lidstaat als bewijs 
genoegen met een attest dat is afgegeven 
door een bank of 
verzekeringsmaatschappij van een andere 
lidstaat.

Motivering

Met het oog op een coherente Europese wetgeving is het zaak dezelfde bepalingen vast te stellen 
als die welke in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn voorgesteld voor de 
wederzijdse erkenning van diploma's (2002/0061 (COD)).

Amendement 132
Artikel 30, lid 2, inleidende formulering

2. Wanneer multidisciplinaire activiteiten 
zijn toegestaan, zien de lidstaten erop toe 
dat

2. Wanneer multidisciplinaire activiteiten 
onder de in lid 1, onder a) en b) genoemde 
dienstverrichters zijn toegestaan, zien de 
lidstaten erop toe dat

Motivering

Verduidelijking.
Amendement 133
Artikel 30, lid 4

4. In het in artikel 41 bedoelde verslag 
vermelden de lidstaten aan welke 

4. In het in artikel 41 bedoelde verslag 
vermelden de lidstaten aan welke 
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dienstverrichters eisen als bedoeld in lid 1 
zijn gesteld, wat deze eisen inhouden en 
waarom zij volgens hen gerechtvaardigd 
zijn.

categorieën dienstverrichters eisen als 
bedoeld in lid 1 zijn gesteld, wat deze eisen 
inhouden en waarom zij volgens hen 
gerechtvaardigd zijn.

Motivering

Ter verduidelijking.
Amendement 134
Artikel 33, lid 1

1. De lidstaten verstrekken op verzoek van 
een bevoegde instantie van een andere 
lidstaat informatie over strafrechtelijke 
veroordelingen, over bestuursrechtelijke of 
tuchtrechtelijke sancties of maatregelen en 
over beslissingen betreffende frauduleuze 
faillissementen die door hun bevoegde 
instanties ten aanzien van een 
dienstverrichter zijn genomen en die zijn 
vermogen om zijn activiteit uit te oefenen 
of zijn professionele betrouwbaarheid 
kunnen aantasten.

1. De lidstaten verstrekken op verzoek van 
een bevoegde instantie van een andere 
lidstaat informatie over strafrechtelijke 
veroordelingen, over bestuursrechtelijke of 
tuchtrechtelijke sancties of maatregelen en 
over beslissingen betreffende frauduleuze 
faillissementen die door hun bevoegde 
instanties ten aanzien van een 
dienstverrichter zijn genomen en die 
rechtstreeks van belang zijn voor zijn 
vermogen om zijn activiteit uit te oefenen 
of voor zijn professionele betrouwbaarheid.
Een verzoek overeenkomstig dit lid moet 
naar behoren worden gemotiveerd.

Amendement 135
Artikel 33, lid 3

3. Bij de uitvoering van lid 1 moeten de 
rechten van veroordeelden of personen aan 
wie een sanctie is opgelegd in de betrokken 
lidstaten worden geëerbiedigd, met name 
wat de bescherming van persoonsgegevens 
betreft.

3. Bij de uitvoering van lid 1 en lid 2 
moeten de bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
rechten van veroordeelden of personen aan 
wie een sanctie - ook door een 
beroepsvereniging - is opgelegd in de 
betrokken lidstaten worden geëerbiedigd.

Amendement 136
Artikel 34, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
nationale wetgeving vastgestelde 
bevoegdheden inzake het toezicht op en de 
controle van de dienstverrichter ten aanzien 
van de betrokken activiteiten ook worden 
uitgeoefend wanneer de dienst in een 
andere lidstaat wordt verricht.

De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
nationale wetgeving vastgestelde 
bevoegdheden inzake het toezicht op en de 
controle van de dienstverrichter ten aanzien 
van de betrokken activiteiten worden 
uitgeoefend.
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Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 16.

Amendement 137
Artikel 35, lid 1

1. Met inachtneming van artikel 16 
verlenen de lidstaten wederzijdse bijstand 
en stellen zij alles in het werk om efficiënt 
samen te werken bij de controle van de 
dienstverrichters en hun diensten.

1. De lidstaten verlenen wederzijdse 
bijstand en stellen alles in het werk om 
efficiënt samen te werken bij de controle 
van de dienstverrichters en hun diensten.

Motivering

Hangt samen met de amendementen op artikel 16.

Amendement 138
Artikel 36, lid 1

1. Wanneer een dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft om er een dienst 
te verrichten zonder zich er te vestigen, 
nemen de bevoegde instanties van die 
lidstaat op de door artikel 16 bestreken 
gebieden en overeenkomstig lid 2 deel aan 
de controle van de dienstverrichter.

1. Wanneer een dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft om er een dienst 
te verrichten zonder zich er te vestigen, 
verrichten de bevoegde instanties van die 
lidstaat de controle van de dienstverrichter.

Motivering

Hangt samen met de amendementen op artikel 16.

Amendement 139
Artikel 36, lid 2, alinea 1

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

2. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties 
voeren de nodige verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse uit. Zij handelen 
binnen de hun in hun lidstaat verleende 
bevoegdheid.

Motivering

Hangt samen met de amendementen op de artikelen 16 en 17.
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Amendement 140
Artikel 36, lid 2, alinea 2, letter a)

a) zij bestaan uitsluitend uit de vaststelling 
van feiten en leiden niet tot enige andere 
maatregel tegen de dienstverrichter, 
behoudens afwijkingen in specifieke 
gevallen als bedoeld in artikel 19;

a) zij bestaan uit de vaststelling van feiten;

Motivering

Hangt samen met de amendementen op de artikelen 16 en 17.

Amendement 141
Artikel 37

Wederzijdse bijstand bij afwijkingen van 
het oorsprongslandbeginsel in specifieke 

gevallen
1. Wanneer een lidstaat een maatregel als 
bedoeld in artikel 19 wil nemen, is de 
procedure van de leden 2 tot en met 6 van 
toepassing, onverminderd gerechtelijke 
procedures.
2. De in lid 1 bedoelde lidstaat vraagt de 
lidstaat van oorsprong maatregelen tegen 
de betrokken dienstverrichter te nemen en 
verstrekt hem alle relevante informatie 
over de betrokken dienst en de 
omstandigheden terzake.
De lidstaat van oorsprong gaat onverwijld 
na of de dienstverrichter zijn activiteiten 
legaal uitoefent en of de aan het verzoek 
ten gronde liggende feiten juist zijn. Hij 
deelt de verzoekende lidstaat onverwijld de 
genomen of beoogde maatregelen mede, 
dan wel, in voorkomend geval, de redenen 
waarom hij geen maatregelen neemt.
3. Na de in lid 2, tweede alinea, bedoelde 
mededeling van de lidstaat van oorsprong 
stelt de verzoekende lidstaat de Commissie 
en de lidstaat van oorsprong in kennis van 
zijn voornemen maatregelen te nemen en 
geeft daarbij aan:
a) waarom de door de lidstaat van 
oorsprong genomen of beoogde 
maatregelen volgens hem ontoereikend 

schrappen
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zijn;
b) waarom de door hem beoogde 
maatregelen volgens hem aan de in 
artikel 19 bedoelde voorwaarden voldoen.
4. De maatregelen kunnen niet eerder dan 
vijftien werkdagen na de in lid 3 bedoelde 
kennisgeving worden genomen.
5. Onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaat om na het verstrijken van de in lid 
4 bedoelde termijn de betrokken 
maatregelen te nemen, gaat de Commissie 
onverwijld na of de medegedeelde 
maatregelen met het Gemeenschapsrecht 
in overeenstemming zijn.
Wanneer de Commissie tot de conclusie 
komt dat de maatregelen niet met het 
Gemeenschapsrecht in overeenstemming 
zijn, neemt zij een besluit waarin de 
betrokken lidstaat wordt verzocht van de 
beoogde maatregelen af te zien of de 
betrokken maatregelen onmiddellijk te 
beëindigen.
6. In spoedeisende gevallen kan de 
lidstaat die een maatregel beoogt te 
nemen van de leden 3 en 4 afwijken. De 
maatregelen worden in dat geval 
onverwijld aan de Commissie en de 
lidstaat van oorsprong medegedeeld, met 
opgave van de redenen waarom er volgens 
de lidstaat sprake is van spoedeisendheid.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 16 bis en de vervanging van het 
oorsprongslandbeginsel door het beginsel van wederzijdse erkenning.

Amendement 142
Artikel 38

De Commissie neemt volgens de in artikel 
42, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
maatregelen tot uitvoering van dit 
hoofdstuk, teneinde de artikelen 35 en 37 
bedoelde termijnen en de praktische regels 
voor de elektronische uitwisseling van 
informatie tussen de contactpunten, en met 
name van de bepalingen inzake de 
interoperabiliteit van de 

De Commissie neemt volgens de in artikel 
42, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
maatregelen tot uitvoering van artikel 35 
en stelt de praktische regels vast voor de 
elektronische uitwisseling van informatie 
tussen de contactpunten, en met name 
inzake de interoperabiliteit van de 
informatiesystemen.
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informatiesystemen vast te stellen.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 37.

Amendement 143
Artikel 39, lid 2

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde gedragscodes op afstand langs 
elektronische weg toegankelijk zijn en aan 
de Commissie worden meegedeeld.

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde gedragscodes ook op afstand 
langs elektronische weg toegankelijk zijn 
en aan de Commissie worden meegedeeld.

Motivering

Het is van belang dat de informatie niet alleen langs elektronische weg aan de afnemer wordt 
verstrekt, daar vele consumenten geen toegang hebben tot het internet

Amendement 144
Artikel 39, lid 3

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters op verzoek van de 
afnemer en in elk informatiedocument 
waarin hun diensten in detail zijn 
beschreven, aangeven welke gedragscodes 
op hen van toepassing zijn, alsmede het 
elektronische adres waar, en de talen 
waarin, deze codes kunnen worden 
geraadpleegd.

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters in elk 
informatiedocument waarin hun diensten in 
detail zijn beschreven, aangeven welke 
gedragscodes op hen van toepassing zijn, 
alsmede het elektronische adres waar, en 
de talen waarin, deze codes kunnen worden 
geraadpleegd.

Motivering

Deze informatie moet altijd en niet alleen op verzoek worden verstrekt.

Amendement 145
Artikel 39, lid 4

4. De lidstaten nemen begeleidende 
maatregelen om de beroepsorden, 
-organisaties of -verenigingen aan te 
moedigen de op communautair niveau 
vastgestelde gedragscodes op nationaal 
niveau toe te passen.

4. De lidstaten kunnen begeleidende 
maatregelen nemen om de beroepsorden, 
-organisaties of -verenigingen aan te 
moedigen de op communautair niveau 
vastgestelde gedragscodes als 
minimumnorm op nationaal niveau toe te 
passen. Dit doet geen afbreuk aan de 
toepassing van striktere eisen inzake 
gedragsregels door beroepsorganisaties of 
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-verenigingen.

Motivering

De lidstaten en de beroepsverenigingen moeten strengere gedragsregels kunnen vaststellen.

Amendement 146
Artikel 40

Aanvullende harmonisatie
1. De Commissie onderzoekt uiterlijk op 
[1 jaar na inwerkingtreding van de 
richtlijn] de mogelijkheid om voorstellen 
voor harmonisatiebesluiten over de 
volgende aspecten in te dienen:
a) de regels voor het geldvervoer;
b) gokactiviteiten die erin bestaan dat een 
geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, 
met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen; zij doet dit in het licht 
van een verslag van de Commissie en een 
uitvoerige raadpleging van de 
belanghebbenden;
c) de toegang tot activiteiten betreffende 
de gerechtelijke inning van 
schuldvorderingen.
2. De Commissie gaat na of het voor de 
goede werking van de interne markt voor 
diensten noodzakelijk is om met name met 
betrekking tot de volgende aspecten 
aanvullende initiatieven te nemen of 
voorstellen voor besluiten te doen:
a) de aspecten waarvoor in specifieke 
gevallen afwijkingen zijn vastgesteld en 
waarvan is gebleken dat zij op 
communautair niveau moeten worden 
geharmoniseerd;
b) de in artikel 39 bedoelde aspecten 
waarvoor binnen de omzettingstermijn 
geen gedragscode kon worden opgesteld 
of waarvoor de gedragscode voor de goede 
werking van de interne markt 
ontoereikend is;
c) de aspecten die bij de wederzijdse 
beoordeling volgens de procedure van 
artikel 41 naar voren zijn gekomen;

schrappen
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d) de consumentenbescherming en 
grensoverschrijdende overeenkomsten.

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 16 ter en de vervanging van het 
oorsprongslandbeginsel door het beginsel van wederzijdse erkenning.

Amendement 147
Artikel 42, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het comité onderzoekt op initiatief 
van de Commissie of op verzoek van een 
lidstaat kwesties inzake inhoudelijke 
preciseringen van de bijlagen bij deze 
richtlijn.
De Commissie stelt het Europees 
Parlement onverwijld in kennis van enige 
wijziging in de bijlagen bij deze richtlijn.

Motivering

De lijsten in de bijlagen zijn indicatief en dienen ter verduidelijking van het toepassingsgebied 
van de richtlijn. Daarom moet ook worden voorzien in de mogelijkheid om deze lijsten te 
herzien, te wijzigen of bij te werken.

Amendement 148
Artikel 45, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [2 jaar na 
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [4 jaar na 
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Motivering

De termijn die de Commissie voor de uitvoering van de richtlijn voorstelt is veel te kort als men 
nagaat welke veranderingen in het bestel van de lidstaten nodig zijn.

Amendement 149
Bijlage I A (nieuw)

Diensten als bedoeld in artikel 16, lid 1 ter

Bijlage I A
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ZAKELIJKE DIENSTEN

Diensten in verband met computers

Diensten in verband met onderzoek en ontwikkeling

Diensten in verband met onroerend goed

Huur- en leasediensten zonder bestuurders

Overige zakelijke diensten

Reclame
Markt-en opinieonderzoek
Management consulting
Diensten in verband met management consulting 
Technische tests en analyses
Diensten in verband met landbouw,  jacht en bosbouw
Diensten in verband met visserij
Diensten in verband met mijnbouw
Diensten in verband met industrie
Diensten in verband met de distributie van energie
Arbeidsbemiddeling
Opsporing en beveiliging
Diensten in verband met aanverwante wetenschappelijke
en technische adviezen
Onderhoud en reparatie van apparatuur                               
(uitgezonderd zeeschepen, vliegtuigen          
of andere transportmiddelen)

Bouw - schoonmaakdiensten
Fotografie
Verpakking
Drukkerij, uitgeverij
Conventiediensten

Motivering

De lijsten in de bijlagen zijn indicatief en dienen ter verduidelijking van het toepassingsgebied 
van de richtlijn.

Amendement 150
Bijlage I B (nieuw)

Diensten als bedoeld in artikel 16, lid 1 ter

Bijlage I B

DIENSTEN IN VERBAND MET BOUWNIJVERHEID EN DAARMEE VERBAND 
HOUDENDE TECHNIEK 
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Algemene bouwkundige werken

Algemene civieltechnische werken

Installatie en  montage

Afwerking van gebouwen

DISTRIBUTIEDIENSTEN  

Diensten van commissionairs

Groothandelsdiensten  

Detailhandelsdiensten

Franchising

Motivering

De lijsten in de bijlagen zijn indicatief en dienen ter verduidelijking van het toepassingsgebied 
van de richtlijn.

Amendement 151
Bijlage I C (nieuw)

Diensten in de zin van artikel 17, lid 1

Bijlage I C

DIENSTEN IN VERBAND MET HET MILIEU  

Diensten in verband met afvalwater

Afvalverwerking

Straatreiniging en aanverwante diensten

DIENSTEN IN VERBAND MET TOERISME EN REIZEN 

Hotels en restaurants (inclusief catering)

Reisbureaus en -organisatoren
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DIENSTEN IN VERBAND MET RECREATIE, CULTUUR EN SPORT

Diensten in verband met sport en andere vormen van recreatie

Motivering

De lijsten in de bijlagen zijn indicatief en dienen ter verduidelijking van het toepassingsgebied 
van de richtlijn.
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TOELICHTING

I. Inleiding

Op 11 november 2004 hield de Commissie interne markt en consumentenbescherming een 
openbare hoorzitting over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende diensten op de interne markt. Terwijl alle aanwezigen het er over eens waren dat de 
interne markt voor diensten verder geliberaliseerd moet worden, liepen de meningen uiteen over 
de instrumenten die daarvoor gebruikt moeten worden. De meeste deelnemers, waaronder de 
rapporteur, pleitten tegen onnodig protectionisme. Ze waren echter wel voorstander van hoge 
normen op het gebied van kwaliteit en bescherming, met name op sociaal gebied, maar ook op 
het gebied van milieu en consumentenbescherming, teneinde eerlijke concurrentie te 
waarborgen.

Op de hoorzitting kwam duidelijk naar voren dat het voorliggende voorstel veel verder gaat dan 
de omschreven doelstelling, en in zijn huidige vorm veel vragen onbeantwoord laat en juridische 
onzekerheid oproept.

Op 21 december 2004 diende de rapporteur een werkdocument in waarin de volgende 
probleemgebieden werden genoemd: toepassingsbereik, het oorsprongslandbeginsel, toezicht en 
compatibiliteit met het acquis communautaire. De rapporteur is ervan overtuigd dat op deze 
gebieden grondige wijzigingen doorgevoerd moeten worden om een brede consensus te kunnen 
bereiken.

Teneinde een hoger niveau van transparantie en samenwerking te garanderen werd een ad-hoc 
werkgroep opgericht, een nieuwe aanpak in de werkmethoden van het Europees Parlement. 
Onder voorzitterschap van de rapporteur vonden regelmatig vergaderingen plaats tussen leden 
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, met name de 
schaduwrapporteurs, en de rapporteurs voor advies en schaduwrapporteurs voor advies van de 
commissies wier advies was gevraagd. Deze vergaderingen boden de mogelijkheid op 
intensievere wijze van gedachten te wisselen over details op andere gebieden van het voorstel, 
wat vanwege de beperkte tijd niet mogelijk was op reguliere commissievergaderingen. Het 
voorzitterschap van de Raad, de Commissie, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's maakten tevens van de gelegenheid gebruik om hun advies bij de werkgroep in te 
dienen. Het verslag van de rapporteur aan de commissie werd openbaar gemaakt, om elke 
suggestie van een procedure achter gesloten deuren te vermijden.

Op een plenaire vergadering van het Europees Parlement verklaarde commissaris McCreevy 
ondubbelzinnig dat de Commissie geen nieuw voorstel zou indienen. Tevens zei hij dat de 
Commissie zich strikt aan de medebeslissingsprocedure wenste te houden en de rechten van het 
Europees Parlement wenste te respecteren.

Een verder goed voorbeeld van samenwerking en transparantie in het Europees Parlement was de 
opstelling van het eerste deel van het ontwerpverslag ter vereenvoudiging en verdieping van de 
discussie in de Commissie interne markt en consumentenbescherming en ter behandeling van de 
voorgestelde oplossingen voor de twee meest controversiële onderwerpen. Het eerste deel, dat is 
gepresenteerd op de vergadering van de commissie ten principale op 19 april 2005, bevatte een 
eerste serie amendementen op de meest omstreden delen van het voorstel van de Commissie, te 
weten het toepassingsbereik en het oorsprongslandbeginsel.
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Dit document is de geconsolideerde versie van het eerste deel van het ontwerpverslag, met 
amendementen op het gehele voorstel van de Commissie.

II. Centrale aspecten van de herziening van de richtlijn

1. Toepassingbereik van de richtlijn

Het toepassingsbereik van de richtlijn moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, met het oog op de 
rechtszekerheid. Vele dienstverrichters weten niet of de diensten die zij aanbieden door de 
onderhavige richtlijn worden gedekt of niet. Tevens moet er een duidelijke grens worden 
getrokken tussen diensten die door deze richtlijn worden gedekt en diensten van algemeen 
belang, die in een aparte kaderrichtlijn moeten worden behandeld. Ook is het met het oog op de 
rechtszekerheid van wezenlijk belang een duidelijke scheidslijn te trekken tussen diensten die 
door deze richtlijn worden gedekt en diensten die worden of zullen worden gedekt door 
sectorspecifieke richtlijnen, zoals gereglementeerde beroepen, die gedekt zullen worden door de 
richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (COM(2002)0119).

a) Definitie van "dienst"

Algemeen gesteld vormt de afbakening van diensten die door de richtlijn worden gedekt en 
diensten van algemeen belang een groot probleem. Bij het liberaliseren van de dienstenmarkt is 
het van wezenlijk belang dat de huidige verworvenheden op het gebied van diensten van 
algemeen belang, die de pijler vormen onder het Europese sociale model, behouden blijven. Een 
ondubbelzinnige definitie van het toepassingsbereik van de richtlijn is daarom van zeer groot 
belang.

De Commissie heeft toegezegd uiterlijk eind 2005 een verslag in te zullen dienen over de 
haalbaarheid en noodzaak van een wettelijk kader betreffende diensten van algemeen belang1. 
Zolang er geen duidelijk communautair kader bestaat voor deze diensten, dat in feite wordt 
geleverd met artikel III-6 van de ontwerpgrondwet, lijkt het logisch ze uit te sluiten van het 
toepassingsbereik van de ontwerprichtlijn.

Er zijn regelmatig voorstellen gedaan om onderscheid te maken door  middel van een uitputtende 
of niet uitputtende lijst van individuele sectoren. De rapporteur acht dit ondoenlijk. Het 
eenvoudigweg opsommen van diensten die momenteel wel of niet binnen het bereik van de 
richtlijn vallen is geen goede benadering, en een ongeschikt instrument om toe te passen op een 
zo innovatieve sector als de dienstensector.

Helaas is het evenmin mogelijk een duidelijke Europese definitie op te stellen van diensten van 
algemeen belang. De bevoegdheid tot het opstellen van definities ligt bij de lidstaten. Terwijl het 
Verdrag de waarde erkent van de diensten van algemeen economisch belang voor de EU, wordt 
geen definitie van dergelijke diensten gegeven om redenen van subsidiariteit (art. 16 en 86, lid 2, 
EG-Verdrag).

De rapporteur acht het daarom juist enerzijds criteria te hanteren die diensten omschrijven die 
binnen het bereik van deze richtlijn vallen (commerciële, d.w.z. betaalde diensten die voldoen 
aan het traditionele criterium van rendabiliteit) en anderzijds criteria die diensten van algemeen 
belang omschrijven, en daarmee buiten het toepassingsbereik van de richtlijn moeten vallen. De 
rapporteur stelt tevens voor een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen economische 

  
1 Zie mededeling van de Commissie van 12 mei 2004, COM(2004)0374.
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diensten, die van algemeen belang kunnen zijn, en commerciële diensten, die uitsluitend voor 
financiële doeleinden worden verricht.

In het voorliggende verslag wordt gepoogd een nadere omschrijving te geven van het reeds in het 
Witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang genoemde criterium betreffende 
openbaredienstverplichtingen en algemeen belang1.

b) Uitsluiting van het toepassingsbereik

De gezondheidszorg moet buiten het toepassingsbereik van de richtlijn vallen, om een 
tegenstrijdigheid met de verdeling van bevoegdheden overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
vastgelegd in artikel 152, lid 5, van het EG-Verdrag, te voorkomen.

Aangezien de ontwerprichtlijn bepaalde regels op het gebied van de arbeidswetgeving, zoals de 
richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers, gedeeltelijk overlapt, moet 
duidelijk worden gemaakt dat de richtlijn de arbeidswetgeving in het algemeen onverlet laat, met 
inbegrip van regionale en nationale collectieve arbeidsovereenkomsten, noch op andere 
wetgeving met betrekking tot arbeidsverhoudingen. Hiertoe moet artikel 1 worden geamendeerd, 
aangezien de verklaring in overweging 58: "Deze richtlijn gaat niet in op arbeidsrechtelijke 
vraagstukken als zodanig", onvoldoende is.

2. Samenhang van de ontwerprichtlijn met bestaande en komende communautaire 
wetgeving, alsmede met regels van het internationale privaatrecht

Aangezien de dienstenrichtlijn in zijn huidige vorm een horizontale aanpak voor een groot aantal 
zeer uiteenlopende diensten beoogt, is het onvermijdelijk dat vele activiteiten binnen het 
toepassingsbereik vallen, ook al zijn er reeds sectorspecifieke maatregelen voor genomen. Op de 
hoorzitting van deskundigen op 11 november 2004 en een aantal conferenties is gebleken dat het 
verre van duidelijk is welk verband bestaat tussen het voorstel enerzijds en bestaande 
internationale en Europese wetgeving en voorgestelde EU-wetgeving anderzijds, met inbegrip 
van de Europese richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers, het Rome I-
verdrag en de ontwerpverordening Rome II, het voorstel voor een richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en richtlijn 2004/18/EG betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten. (Zie voor details het werkdocument van 21.12.2004.)

3. Invoering van het oorsprongslandbeginsel

Een centraal punt van de voorgestelde richtlijn is de invoering van het zogeheten 
oorsprongslandbeginsel (artikel 16), dat inhoudt dat dienstverrichters alleen onderworpen zijn 
aan de nationale bepalingen van hun lidstaat van oorsprong. De lidstaat van oorsprong is 
verantwoordelijk voor het toezicht op dienstverrichters en de diensten die zij verrichten, ook al 
ontvangt de afnemer de diensten in een andere lidstaat. Uitzonderingen op het 
oorsprongslandbeginsel zijn in principe toegestaan indien er reeds sectorale 
harmoniseringsmaatregelen op communautair niveau bestaan.

  
1 Zie mededeling van de Commissie van 12 mei 2004, COM(2004)0374, bijlage I: "De term „diensten van algemeen 
economisch belang” wordt gebruikt in de artikelen 16 en 86, lid 2, van het Verdrag. Het wordt niet nader 
omschreven in het Verdrag of het afgeleid recht. Niettemin wordt er in de communautaire praktijk over het 
algemeen van uitgegaan dat de term verwijst naar diensten van economische aard, waarvoor de lidstaten of de 
Gemeenschap op grond van een criterium van algemeen belang openbaredienstverplichtingen van toepassing 
verklaren."
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In dit verband moet er op worden gewezen dat het "oorsprongslandbeginsel", dat door de 
Commissie in haar ontwerptoelichting nergens ter discussie wordt gesteld, in feite geen 
autonoom beginsel is, hetgeen betekent dat het oorsprongslandbeginsel in de Verdragen niet 
specifiek genoemd wordt en het geen rechtsbeginsel is dat de Verdragen overstijgt en in de 
communautaire wetgeving in acht moet worden genomen. Daarom is de titel van artikel 16 van 
de ontwerprichtlijn misleidend. Bovendien is het "beginsel" van het land van oorsprong in 
schrille tegenstelling met artikel 50 van het Verdrag, dat wordt overgenomen in artikel III-145 
van de Grondwet. Volgens het oorsprongslandbeginsel, als omschreven in het voorstel van de 
Commissie, is een onderneming die in enig land van de Unie een dienst verricht alleen 
onderworpen aan de wetgeving van zijn land van oorsprong, en is niet verplicht andere, 
mogelijkerwijs stringentere nationale wetgeving na te leven. Overeenkomstig artikel 50 heeft 
echter de verrichter van een dienst het recht dezelfde voorwaarden te moeten naleven als de 
ingezetenen van het land van bestemming. Het oorsprongslandbeginsel is daarom duidelijk in 
tegenspraak met het beginsel van gelijke behandeling dat is vastgelegd in de Verdragen. 
Bovendien is het oorsprongslandbeginsel in tegenspraak met de geest van de Europese integratie, 
die is gebaseerd op het coördineren van de regelgeving van de lidstaten, zoals vastgelegd in 
artikel 47, lid 2.

Om die reden stelt de rapporteur voor dat het oorsprongslandbeginsel wordt vervangen door het 
beginsel van wederzijdse erkenning, gebaseerd op het concept "gelijkwaardigheid". Daarmee 
kunnen, in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie, de voorwaarden die 
zijn vastgelegd in de wetgeving van het land van bestemming geen gelijkwaardige voorwaarden 
overlappen waaraan reeds is voldaan in het land van oorsprong.

Op de hoorzitting van het Europees Parlement werden verdere bezwaren aangetekend tegen de 
algemene vastlegging van het oorsprongslandbeginsel in een dienstenrichtlijn. Deze bezwaren 
worden gedetailleerd behandeld in het werkdocument van 21 december 2004.

4. Invoering van één loket

De rapporteur acht de vereenvoudiging van administratieve procedures, met name de invoering 
van één loket, een zeer positief punt, omdat vooral het MKB daar van zal profiteren. De 
rapporteur is van mening dat het één loket-idee op beide fundamentele vrijheden moet worden 
toegepast.

Voor wat betreft de vrijheid tot het verlenen van diensten, moet met dit loket het beginsel van 
wederzijdse erkenning worden ingevoerd, overeenkomstig de procedure als bedoeld in het 
nieuwe artikel 16. Wanneer zich problemen voordoen, is er geen gezamenlijke benadering voor 
het beoordelen van de gelijkwaardigheid van niveaus van bescherming, en evenmin bestaat er 
een vastgestelde procedure die dienstverrichters de mogelijkheid biedt bezwaar te maken tegen 
besluiten die hen het verrichten van diensten op een nationale markt onmogelijk maken. Het 
loket kan daarmee bijdragen aan een doeltreffender werking van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op het gebied van diensten. Bovendien moeten bepalingen worden vastgesteld voor de 
automatische tijdelijke registratie langs elektronische weg bij het loket van dienstverrichters.

Met een dergelijke registratie kunnen verrichters van grensoverschrijdende diensten dezelfde 
rechten genieten en moeten zij aan dezelfde verplichtingen voldoen, met name gedragscodes, als 
ingezetenen van het land van bestemming. Dit land moet tijdig op de hoogte worden gebracht 
van de dienstverrichting, teneinde de kwaliteit van de diensten te garanderen, door afnemers in 
staat te stellen klachten in te dienen via het loket.
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