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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den 
inre marknaden
(KOM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0002)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 47.2, artiklarna 55 och 71 och artikel 80.2 i 
EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C5-0069/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Europeiska unionen har som mål att 
skapa allt starkare band mellan de 
europeiska staterna och folken och att 
säkerställa ekonomiska och sociala 
framsteg. I enlighet med artikel 14.2 i 
fördraget innebär den inre marknaden ett 
område utan inre gränser där den fria 
rörligheten för tjänster och 

(1) Europeiska unionen har som mål att 
skapa allt starkare band mellan de 
europeiska staterna och folken och att 
säkerställa ekonomiska och sociala 
framsteg. I enlighet med artikel 14.2 i 
fördraget innebär den inre marknaden ett 
område utan inre gränser där den fria 
rörligheten för tjänster och 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 355.744v03-00 6/96 PR\565998SV.doc

SV

etableringsfriheten garanteras. 
Avskaffandet av hindren för utvecklingen 
av tjänsteverksamhet mellan 
medlemsstaterna är ett viktigt medel för att 
stärka integrationen mellan de europeiska 
folken och främja en balanserad och 
hållbar ekonomisk och social utveckling.

etableringsfriheten garanteras. För att 
främja tillväxten och sysselsättningen 
samt för att bidra till ökad konkurrens bör 
den inre marknaden för tjänster fungera 
fullt ut samtidigt som den europeiska 
samhällsmodellen bevaras. Avskaffandet 
av hindren för utvecklingen av 
tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna 
är sålunda ett viktigt medel för att stärka 
integrationen mellan de europeiska folken 
och främja en balanserad och hållbar 
ekonomisk och social utveckling.

Motivering

Detta direktiv får inte utgöra ett hot mot de höga skyddsbestämmelser som fastställts av 
medlemsstaterna och godkänts genom fördraget på området för sysselsättning,
konsumentskydd, skydd av arbetstagarnas rättigheter, skydd av miljö, skydd av hälsa m.m. 
Vid sitt möte i mars 2005 begärde Europeiska rådet uttryckligen att alla insatser skulle göras 
inom ramen för lagstiftningsförfarandet för att nå ett omfattande samförstånd om alla dessa 
mål.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Eftersom tjänsteverksamhet är 
drivkraften bakom den ekonomiska 
tillväxten och bidrar till 70 % av BNP och 
sysselsättningen i de flesta 
medlemsstaterna, inverkar denna 
uppsplittring av den inre marknaden 
negativt på hela den europeiska ekonomin, 
särskilt de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft, och hindrar 
konsumenterna från att få tillgång till ett 
större urval av tjänster till 
konkurrenskraftiga priser. 
Europaparlamentet och rådet har betonat 
att avskaffandet av rättsliga hinder för 
etableringen av en verklig inre marknad är 
ett av de viktigaste leden i genomförandet 
av det mål som fastställdes av Europeiska 
rådet i Lissabon för att göra Europeiska 
unionen till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
ekonomi innan 2010. Det är absolut 

(3) Eftersom tjänsteverksamhet är 
drivkraften bakom den ekonomiska 
tillväxten och bidrar till 70 % av BNP och 
sysselsättningen i de flesta 
medlemsstaterna, inverkar denna 
uppsplittring av den inre marknaden 
negativt på hela den europeiska ekonomin, 
särskilt de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft, och hindrar 
konsumenterna från att få tillgång till ett 
större urval av tjänster till 
konkurrenskraftiga priser. 
Europaparlamentet och rådet har betonat 
att avskaffandet av rättsliga hinder för 
etableringen av en verklig inre marknad är 
ett av de viktigaste leden i genomförandet 
av det mål som fastställdes av Europeiska 
rådet i Lissabon för att göra Europeiska 
unionen till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska 
ekonomi innan 2010. Det är absolut 
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nödvändigt att avskaffa dessa hinder för att 
få fart på den europeiska ekonomin, i 
synnerhet när det gäller sysselsättningen 
och investeringarna.

nödvändigt att avskaffa dessa hinder, 
samtidigt som den europeiska 
samhällsmodellen bevaras, för att få fart 
på den europeiska ekonomin, i synnerhet 
när det gäller sysselsättningen och 
investeringarna.

Motivering

Detta direktiv får inte utgöra ett hot mot de höga skyddsbestämmelser som fastställts av 
medlemsstaterna och godkänts genom fördraget på området för sysselsättning, 
konsumentskydd, skydd av arbetstagarnas rättigheter, skydd av miljö, skydd av hälsa m.m. 
Vid sitt möte i mars 2005 begärde Europeiska rådet uttryckligen att alla insatser skulle göras 
inom ramen för lagstiftningsförfarandet för att nå ett omfattande samförstånd om alla dessa 
mål.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) Det är inte möjligt att avskaffa dessa 
hinder endast genom en direkt tillämpning 
av artiklarna 43 och 49 i fördraget, 
eftersom det skulle vara både synnerligen 
besvärligt för medlemsstaternas och 
gemenskapens institutioner att genomföra 
fördragsbrottsförfaranden mot de berörda 
medlemsstaterna i varje enskilt fall, särskilt 
efter utvidgningarna, och eftersom många 
hinder endast kan avskaffas genom en 
förhandskoordinering av de nationella 
lagstiftningarna, inte minst för att etablera 
ett administrativt samarbete. Som 
Europaparlamentet och rådet har erkänt är 
det ett gemenskapsinstrument som skulle 
möjliggöra genomförandet av en verklig 
inre marknad för tjänster.

(5) Det är inte möjligt att avskaffa dessa 
hinder endast genom en direkt tillämpning 
av artiklarna 43 och 49 i fördraget, 
eftersom det skulle vara både synnerligen 
besvärligt för medlemsstaternas och 
gemenskapens institutioner att genomföra 
fördragsbrottsförfaranden mot de berörda 
medlemsstaterna i varje enskilt fall, särskilt 
efter utvidgningarna, och eftersom många 
hinder endast kan avskaffas genom en 
förhandskoordinering av de nationella 
lagstiftningarna, inte minst för att etablera 
ett administrativt samarbete. Som 
Europaparlamentet och rådet har erkänt är 
det ett gemenskapsinstrument som skulle 
möjliggöra genomförandet av en verklig 
inre marknad för tjänster. För att 
garantera att den fria rörligheten för 
tjänster genomförs på ett effektivt sätt, 
med full respekt för den europeiska 
samhällsmodellen, finns det därför skäl 
att i ett sekundärrättsligt regelverk 
kodifiera en förteckning över de hinder 
som EG-domstolen redan ansett strida 
mot fördragen tillsammans med EG-
domstolens fasta rättspraxis om principen 
om ömsesidigt erkännande och behovet av 
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en kompletterande harmonisering.

Motivering

Detta ändringsförslag pekar på direktivets mervärde och föreslår en juridisk motivering inför 
antagandet av ett välavvägt instrument i vilket bestämmelserna inte går utöver det som är 
nödvändigt för att nå målet att genomföra en fullgod inre marknad för tjänster. 
Kommissionen har för sin del i sitt förslag inte lyckats motivera valet av sin nya strategi, 
nämligen principen om ursprungsland, vilken strider mot den princip om lika behandling som 
fastställs i artikel 50 i fördraget samt med den fasta rättspraxis som under mer än 30 år 
inneburit tolkning och utveckling av fördragets bestämmelser om frihet att tillhandahålla 
tjänster. 

Ändringsförslag 4
Skäl 5a (nytt)

(5a) Det finns skäl att påminna om att de 
direktiv som antagits i enlighet med 
artikel 47.2 bör syfta till en samordning 
av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om upptagande och 
utövande av förvärvsverksamhet som 
egenföretagare. Dessutom fastställs det i 
artikel 50 i fördraget att den som 
tillhandahåller en tjänst tillfälligt får 
utöva sin verksamhet i det land där 
tjänsten tillhandahålls på samma villkor 
som landet uppställer för sina egna 
medborgare.

Motivering

Principen om ursprungsland står i bjärt kontrast till artikel 50 i fördraget, och sålunda även 
till artikel III-145 i konstitutionen. Enligt principen om ursprungsland, såsom den definierats 
av kommissionen, omfattas det företag som levererar en tjänst i vilket land i unionen som 
helst endast av ursprungslandets lagstiftning, och behöver inte anpassa sig till annan 
nationell lagstiftning som eventuellt är strängare. I artikel 50 understryks det emellertid att 
tjänsteleverantören har rätt att utöva sin verksamhet på samma villkor som landet uppställer 
för sina egna medborgare. Det är sålunda uppenbart att principen om ursprungsland strider 
mot den princip om lika behandling som fastställs i fördragen. Principen om ursprungsland 
går dessutom stick i stäv med den europeiska integrationsidén som grundar sig på en 
samordning av medlemsstaternas bestämmelser, vilket understryks i artikel 47.2.
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Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) I detta direktiv fastställs en allmän 
rättslig ram, som kommer ett stort antal 
tjänsteverksamheter till godo, samtidigt 
som hänsyn tas till de särskilda dragen hos 
alla former av verksamheter eller yrken 
och dessas regleringssystem. Denna ram är 
baserad på ett dynamiskt och selektivt 
tillvägagångssätt, som består i att först 
avskaffa sådana hinder som snabbt kan tas 
bort och därefter för övriga hinder inleda 
en kompletterande utvärderings-, 
samråds- och harmoniseringsprocess 
rörande särskilda områden, vilket 
kommer att möjliggöra en gradvis och 
samordnad modernisering av de nationella 
systemen för reglering av 
tjänsteverksamhet, något som är absolut 
nödvändigt för genomförandet av en 
verklig inre marknad för tjänster innan 
2010. En välavvägd kombination av 
åtgärder bör anges som rör en målinriktad 
harmonisering, administrativt samarbete, 
principen om ursprungsland och
uppmuntran till utarbetande av 
uppföranderegler på vissa områden. Denna 
samordning av de nationella 
lagstiftningarna kommer att säkerställa en 
hög grad av rättslig integration på 
gemenskapsnivå och en hög skyddsnivå 
när det gäller mål av allmänintresse, 
särskilt konsumentskyddet, vilket är 
absolut nödvändigt för att skapa ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna.

(6) I detta direktiv fastställs en allmän 
rättslig ram, som kommer ett stort antal 
tjänsteverksamheter till godo, samtidigt 
som hänsyn tas till de särskilda dragen hos 
alla former av verksamheter eller yrken 
och dessas regleringssystem. Denna ram är 
baserad på ett dynamiskt och selektivt 
tillvägagångssätt, som består i att först 
avskaffa sådana hinder som snabbt kan tas 
bort och samtidigt inleda en 
kompletterande harmoniseringsprocess, 
vilket kommer att möjliggöra en gradvis 
och samordnad modernisering av de 
nationella systemen för reglering av 
tjänsteverksamhet, något som är absolut 
nödvändigt för genomförandet av en 
verklig inre marknad för tjänster innan 
2010. En välavvägd kombination av 
åtgärder bör anges som rör en målinriktad 
harmonisering, administrativt samarbete, 
principerna om ömsesidigt erkännande 
och mottagande land samt uppmuntran till 
utarbetande av uppföranderegler på vissa 
områden. Denna samordning av de 
nationella lagstiftningarna kommer att 
säkerställa en hög grad av rättslig 
integration på gemenskapsnivå och en hög 
skyddsnivå när det gäller mål av 
allmänintresse, särskilt konsumentskyddet 
skyddet av miljön, den allmänna 
säkerheten och folkhälsan samt respekt 
för arbetsrätten, vilket är absolut 
nödvändigt för att skapa ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna.

Motivering

Genom detta ändringsförslag föreslås de rättsliga instrument som krävs för att skapa en inre 
marknad för tjänster samtidigt som hänsyn tas till målen av allmänintresse och den 
europeiska samhällsmodellen. 
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Ändringsförslag 6
Skäl 8

(8) Detta direktiv ligger i linje med de 
andra gemenskapsinitiativen rörande 
tjänster, särskilt de som rör 
konkurrenskraften hos tjänster till 
företagen, tjänsters säkerhet samt 
patienternas rörlighet och utvecklingen av 
vårdtjänster inom gemenskapen. Det är 
också förenligt med de pågående 
initiativen när det gäller den inre 
marknaden, såsom förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om säljfrämjande åtgärder på den inre 
marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

(8) Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av de andra 
gemenskapsinitiativen rörande tjänster, 
särskilt de som rör konkurrenskraften hos 
tjänster till företagen, tjänsters säkerhet 
samt patienternas rörlighet och 
utvecklingen av vårdtjänster inom 
gemenskapen. Det påverkar inte heller de 
pågående initiativen när det gäller den inre 
marknaden, såsom förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om säljfrämjande åtgärder på den inre 
marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 2.2.

Ändringsförslag 7
Skäl 8a (nytt)

(8a) Detta direktiv omfattar inte tjänster 
av allmänintresse. Sådan verksamhet 
omfattas inte av definitionen i artikel 50 i 
fördraget och ingår därför inte i detta 
direktivs tillämpningsområde. Detta 
direktiv hindrar inte medlemsstaterna att i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen 
fastställa vad de avser med tjänster av 
allmänintresse, hur dessa tjänster bör 
organiseras och finansieras samt vilka 
särskilda skyldigheter de bör omfattas av. 
De kriterier som fastställs i artikel 2.1a i 
detta direktiv påverkar dessutom inte 
möjligheten att i en framtida 
gemenskapsrättsakt om tjänster av 
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allmänintresse utarbeta en definition av 
sådana tjänster.

Motivering

Man bör förtydliga att tjänster av allmänintresse inte omfattas av detta direktiv, enligt det 
begrepp som fastställs i fördraget och genom EG-domstolens rättspraxis. Tjänster av 
allmänintresse bör dessutom regleras i ett särskilt direktiv. Kriterierna i artikel 2.1a syftar till 
att närmare fastställa denna tjänstekategori samtidigt som man tar hänsyn till 
medlemsstaternas möjligheter att definiera vad de avser med tjänster av allmänintresse. 

Ändringsförslag 8
Skäl 8b (nytt)

(8b) De tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse som avses i artikel 16 och artikel 
86.2 i fördraget, och som i allmänhet 
utförs på området för hälsa och social 
trygghet, social service, utbildning och 
kultur, bör behandlas separat och ingår 
därför inte i detta direktivs 
tillämpningsområde. Detta direktiv 
påverkar därför inte möjligheterna att i 
framtiden anta ett ramdirektiv om tjänster 
av allmänintresse.

Motivering

Med hänsyn till att tjänster av allmänintresse främjar den sociala och territoriella 
sammanhållningen bör de inte omfattas av detta direktiv, utan i stället ingå i ett särskilt 
ramdirektiv.

Ändringsförslag 9
Skäl 8c (nytt)

(8c) Enligt artikel 45 i fördraget och fast 
rättspraxis är undantag från den 
grundläggande regeln om fri 
etableringsrätt begränsad till sådan 
verksamhet som i sig är direkt och 
specifikt förenad med utövandet av 
offentlig makt. Sålunda är 
bevakningsföretags eller 
säkerhetssystemföretags verksamhet samt 
advokatyrkets mest typiska 
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verksamhetsformer, såsom juridisk 
rådgivning och assistans eller 
företrädande och försvar av parter inför 
domstol, normalt sett inte direkt och 
specifikt förenade med utövandet av 
offentlig makt1.
__________________________________
1 EG-domstolens dom av den 9 mars 2000 
i mål C-355/98, kommissionen/Belgien; 
EG-domstolens dom av den 21 juni 1974 i 
mål C-2/74, Reyners.

Ändringsförslag 10
Skäl 8d (nytt)

(8d) Spelverksamhet som innebär att 
insatser med penningvärde görs, 
inbegripet lotterier och vadslagningar, bör 
undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde, med hänsyn till att 
det i befintliga bestämmelser i flera 
medlemsstater fastställs att vinst från 
lotteriverksamhet endast får användas för 
särskilda ändamål, särskilt för 
allmännyttiga ändamål, eller till och med 
att sådan vinst bör föras in i 
statsbudgeten. 

Motivering

Enligt fast rättspraxis har EG-domstolen gett medlemsstaternas regeringar frihet att 
bestämma vilka åtgärder de vill vidta för att begränsa friheten att tillhandahålla tjänster av 
skäl relaterade till social trygghet och konsumentskydd, dvs. mål som betraktas som 
tvingande hänsyn till allmänintresset.

Ändringsförslag 11
Skäl 12

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

(12) Transporttjänster, inklusive 
stadstrafik, hamntjänster, taxibilar och 
ambulanser, bör inte ingå i detta direktivs 
tillämpningsområde oavsett om de 
omfattas av andra gemenskapsinstrument 
som grundas på artikel 71 eller artikel 80.2 
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som grundas på artikel 71 eller artikel 80.2 
i fördraget. Däremot tillämpas detta 
direktiv på tjänster som inte omfattas av 
särskilda instrument i fråga om 
transporter, såsom värdetransporter eller 
transporter av avlidna personer.

i fördraget eller inte. Däremot ingår
värdetransporter eller transporter av 
avlidna personer i detta direktivs 
tillämpningsområde eftersom problem på 
den inre marknaden konstaterats inom 
dessa områden.

Motivering

Det finns skäl att från detta direktivets tillämpningsområde undanta alla tjänster för vilka 
fördraget föreskriver särskilda rättsliga grunder, i synnerhet när det gäller skatter, 
finansiella tjänster och transporttjänster. Ett undantag görs dock för värdetransporter och 
transporter av avlidna personer mot bakgrund av de problem på den inre marknaden som 
konstaterats på dessa två områden.

Ändringsförslag 12
Skäl 13

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

(13) De områden för tjänsteverksamhet 
som redan är föremål för omfattande 
gemenskapslagstiftning bör undantas från 
detta direktivs tillämpningsområde, 
särskilt när det gäller reglerade yrken, 
posttjänster, sändningsverksamhet för radio 
och television, informationssamhällets 
tjänster, liksom tjänster som rör paketresor, 
semesterpaket och andra 
paketarrangemang. Om ett område för 
tjänsteverksamhet redan omfattas av ett
eller flera gemenskapsinstrument 
tillämpas detta direktiv inte. Detta direktiv 
omfattar dessutom inte de eventuella 
undantag eller uteslutningar som 
fastställs i sådana gemenskapsinstrument 
och påverkar inte möjligheten att anta 
gemenskapsinstrument vars syfte är att 
ändra eller ersätta gemenskapens 
regelverk för särskilda tjänstesektorer.

Motivering

Detta direktiv måste beakta de gemenskapsinstrument som gäller för särskilda sektorer, samt 
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framtida instrument som syftar till att ändra eller ersätta dessa, för att principen om 
rättssäkerhet och uppnådda rättigheter skall respekteras.

Ändringsförslag 13
Skäl 13a (nytt)

(13a) Syftet med undantaget för de 
områden för tjänsteverksamhet som redan 
omfattas av sektorsdirektiv är att se till att 
särskilda tjänster, vilka utgör ett 
undantag inom ett regelverk för en 
enskild sektor och som avsiktligt uteslutits 
ur den europeiska lagstiftningen, inte 
automatisk ingår i detta direktivs 
tillämpningsområde.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 14
Skäl 14

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort 
antal olika verksamheter som ständigt 
utvecklas, och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det 
gäller kontor, reklam, rekrytering, även 
företag som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som 
berör fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation 
av mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort 
antal olika verksamheter som ständigt 
utvecklas, och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det 
gäller kontor, reklam, rekrytering, även 
företag som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, distribution, organisation 
av mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom 
fritidsanläggningar, sportanläggningar och 
nöjesparker. Dessa verksamheter kan röra 
både tjänster som kräver att 
tillhandahållare och mottagare av tjänster 
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sportanläggningar och nöjesparker, tjänster 
inom vårdområdet, tjänster i hemmet, t.ex. 
hjälp till äldre. Dessa verksamheter kan 
röra både tjänster som kräver att 
tillhandahållare och mottagare av tjänster 
befinner sig nära varandra, tjänster där det 
tillhandahållaren och mottagaren förflyttar 
sig och tjänster som kan tillhandahållas på 
distans, däribland via Internet.

befinner sig nära varandra, tjänster där det 
tillhandahållaren och mottagaren förflyttar 
sig och tjänster som kan tillhandahållas på 
distans, däribland via Internet. Bilagorna 
till detta direktiv innehåller vägledande 
förteckningar över tjänster som omfattas 
av detta tillämpningsområde.

Motivering

Dessa strykningar är nödvändiga för att garantera överensstämmelse med direktivets 
tillämpningsområde. Det finns dessutom skäl att precisera att förteckningarna i bilagorna 
inte är uttömmande, utan att deras syfte är att förtydliga tillämpningsområdet. 

Ändringsförslag 15
Skäl 15

(15) I enlighet med domstolens rättspraxis 
rörande artiklarna 49 och följande i 
fördraget omfattar begreppet tjänst all 
förvärvsverksamhet som normalt sett utförs 
mot ersättning, utan att den som utnyttjar 
tjänsten nödvändigtvis betalar för den och 
oberoende av hur den finansieras. Som 
tjänster räknas följaktligen allt arbete som 
tillhandahållare av tjänster utför och 
genom vilket de deltar i förvärvslivet, 
oberoende av deras juridiska ställning, 
syften och verksamhetsområde.

(15) I enlighet med domstolens rättspraxis 
rörande artiklarna 49 och följande i 
fördraget omfattar begreppet tjänst all 
förvärvsverksamhet som normalt sett utförs 
mot ersättning, som utgör ekonomiskt 
vederlag för det berörda arbetet.
Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas emellertid i sådan 
verksamhet som staten bedriver utan 
ekonomiskt vederlag, eller så utgörs 
ersättningen inte av ett ekonomiskt 
vederlag för den tillhandahållna tjänsten 
utan av ett bidrag till finansieringen av 
systemet, såsom förmedling av 
undervisning inom ramen för det 
nationella utbildningssystemet eller 
förvaltning av det sociala 
trygghetssystemet, dvs. områden där syftet 
inte är att bedriva ekonomisk verksamhet.
Dessa verksamheter omfattas inte av 
definitionen i artikel 50 i fördraget och 
ingår alltså inte i detta direktivs 
tillämpningsområde1.
__________________________________
1 EG-domstolens dom av den 
27 september 1988 i mål C-263/86, 
Humbel; EG-domstolens dom av den 
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7 december 1996 i mål C-109/92, Wirth.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med definitionerna av ”tjänst” och ”kommersiell tjänst”.

Ändringsförslag 16
Skäl 16

(16) Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas i sådan verksamhet som 
staten bedriver utan ekonomiskt vederlag 
inom ramen för sitt uppdrag på det 
sociala och kulturella området samt inom 
utbildning och rättsväsende. Dessa 
verksamheter omfattas inte av 
definitionen i artikel 50 i fördraget och 
ingår alltså inte i detta direktivs 
tillämpningsområde.

utgår

Motivering

Detta skäl inbegrips i ändringsförslaget till skäl 15.

Ändringsförslag 17
Skäl 17

(17) Detta direktiv rör inte tillämpningen 
av artiklarna 28-30 i fördraget om den fria 
rörligheten för varor. De begränsningar 
som förbjuds med hänvisning till 
principen om ursprungsland avser krav 
som gäller att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, men inte kraven som 
gäller varorna i sig.

(17) Detta direktiv rör inte tillämpningen 
av artiklarna 28-30 i fördraget om den fria 
rörligheten för varor. 

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artikel 16 framåt.
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Ändringsförslag 18
Skäl 19a (nytt)

(19a) Den ort där en leverantör av tjänster 
är etablerad förutsätter ett faktiskt 
utövande av en ekonomisk verksamhet 
genom fast etablering för en obegränsad 
period. Detta krav är också uppfyllt om ett 
företag inrättas för en viss period eller om 
det hyr den byggnad eller anläggning 
varigenom det bedriver sin verksamhet. 
Enligt denna definition, som fordrar att 
leverantören av tjänster faktiskt bedriver 
ekonomisk verksamhet på 
etableringsorten, utgör enbart en 
postadress inte en etablering. När en 
leverantör av tjänster är etablerad på flera 
orter, är det viktigt att avgöra från vilken 
etableringsort han tillhandahåller den 
faktiska tjänst som avses. När det är svårt 
att avgöra från vilken av flera 
etableringsorter en viss tjänst 
tillhandahålls, är etableringsorten den ort 
där tjänsteleverantören har 
huvudkontoret för den verksamhet som 
avser denna speciella tjänst. 

Motivering

För att undvika att enbart en postadress skulle kunna utgöra en etablering, bör det 
förtydligas att tillhandahållande av en tjänst endast utgör en etablering i en medlemsstat om 
tjänsten verkligen tillhandahålls i samma medlemsstat.

Ändringsförslag 19
Skäl 20

(20) Begreppet tillståndsförfarande 
betecknar särskilt de administrativa 
förfaranden genom vilka tillstånd, 
licenser, godkännanden och koncessioner 
beviljas, men också skyldigheten att vara 
upptagen i en yrkesorganisation eller ett 
register, en matrikel eller en databas, 
ansluten till ett organ eller att inneha en 
yrkeslegitimation för att kunna utöva den 
berörda verksamheten. Ett tillstånd kan 
beviljas antingen genom ett formellt 

utgår
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beslut eller genom ett indirekt sådant, som 
exempelvis innebär att den behöriga 
myndigheten inte uttalar sig eller att 
tillhandahållaren av tjänster skall vänta 
på mottagningsbeviset för sin anmälan 
innan den berörda verksamheten kan 
inledas eller betraktas som laglig.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 13.4.

Ändringsförslag 20
Skäl 21

(21) Begreppet samordnat område 
omfattar alla krav som gäller för att starta 
och utöva tjänsteverksamhet, särskilt 
verksamhet som avses i varje 
medlemsstats lagar och andra 
författningar, oavsett om de rör ett 
område som är harmoniserat på 
gemenskapsnivå eller inte, oavsett om de 
är av generell eller specifik natur och 
oavsett vilket rättsligt område de tillhör 
inom den nationella lagstiftningen.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artikel 4.9 och artikel 16.

Ändringsförslag 21
Skäl 24

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte 
ställas formella krav, såsom på 
auktoriserade översättningar, såvida det 
inte kan motiveras objektivt av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare. Det bör också garanteras att 
ett tillstånd normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte 
ställas formella krav, såsom på 
auktoriserade översättningar, såvida det 
inte kan motiveras objektivt av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare, miljö och konsumenter. Det 
bör också garanteras att ett tillstånd 
normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
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objektivt kan motivera att man kräver ett 
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader med 
hänsyn till skyddet av stadsmiljön.

tvingande hänsyn till allmänintresset 
objektivt kan motivera att man kräver ett 
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader, eller 
att tillståndet begränsas med avseende på 
ett särskilt område på det nationella 
territoriet.

Ändringsförslag 22
Skäl 25

(25) En gemensam kontaktpunkt bör 
införas för att säkerställa att alla 
tillhandahållare av tjänster bara behöver 
vända sig till ett enda ställe för att fullgöra 
alla förfaranden och formaliteter. Antalet 
sådana kontaktpunkter per medlemsstat 
kan variera efter regionala och lokala 
ansvarsområden eller efter vilket 
verksamhetsområde det rör sig om. 
Införandet av dessa kontaktpunkter berör 
nämligen inte ansvarsfördelningen mellan 
de olika myndigheterna på nationell nivå. 
När flera myndigheter på regional eller 
lokal nivå är behöriga kan en av dem 
fungera som gemensam kontaktpunkt och 
därefter organisera samarbetet med de 
andra myndigheterna. De gemensamma 
kontaktpunkterna kan utgöras av 
administrativa myndigheter, men också av 
handelskammare, hantverks- och 
industriföreningar, yrkessammanslutningar 
eller privata organ till vilka medlemsstaten 
har anförtrott denna uppgift. De 
gemensamma kontaktpunkterna skall spela 
en viktig roll som stöd för tillhandahållaren 
av tjänsterna, antingen såsom direkt 
behörig myndighet som kan utfärda de 
dokument som krävs för tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller som mellanhand 
mellan tillhandahållaren av tjänsterna och 
de direkt behöriga myndigheterna. Redan i 
sin rekommendation av den 22 april 1997 
om förbättring och förenkling av klimatet 

(25) En gemensam kontaktpunkt bör 
införas för att säkerställa att alla 
tillhandahållare av tjänster bara behöver 
vända sig till ett enda ställe för att fullgöra 
alla förfaranden och formaliteter. Den 
gemensamma kontaktpunkten ser även till 
att principen om ömsesidigt erkännande 
tillämpas för att garantera öppenhet. Den 
gemensamma kontaktpunkten har 
sålunda även i uppgift att bedöma om 
skyddsnivåerna är lika höga och fastställa 
mekanismer för överklagande för att 
tjänsteleverantörerna skall kunna 
opponera sig mot de beslut som förbjuder 
dem att tillhandahålla tjänster på en 
nationell marknad. Den gemensamma 
kontaktpunkten bör underrätta 
kommissionen om fall då principen om 
ömsesidigt erkännande inte tillämpas.
Antalet sådana kontaktpunkter per 
medlemsstat kan variera efter regionala och 
lokala ansvarsområden eller efter vilket 
verksamhetsområde det rör sig om. 
Införandet av dessa kontaktpunkter berör 
nämligen inte ansvarsfördelningen mellan 
de olika myndigheterna på nationell nivå.
När flera myndigheter på regional eller 
lokal nivå är behöriga kan en av dem 
fungera som gemensam kontaktpunkt och 
därefter organisera samarbetet med de 
andra myndigheterna. De gemensamma 
kontaktpunkterna kan utgöras av 
administrativa myndigheter, men också av 
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för nystartade företag uppmanade 
kommissionen medlemsstaterna att införa 
kontaktpunkter för att förenkla 
formaliteterna.

handelskammare, hantverks- och 
industriföreningar, yrkessammanslutningar 
eller privata organ till vilka medlemsstaten 
har anförtrott denna uppgift. De 
gemensamma kontaktpunkterna skall spela 
en viktig roll som stöd för tillhandahållaren 
av tjänsterna, antingen såsom direkt 
behörig myndighet som kan utfärda de 
dokument som krävs för tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller som mellanhand 
mellan tillhandahållaren av tjänsterna och 
de direkt behöriga myndigheterna. Redan i 
sin rekommendation av den 22 april 1997 
om förbättring och förenkling av klimatet 
för nystartade företag uppmanade 
kommissionen medlemsstaterna att införa 
kontaktpunkter för att förenkla 
formaliteterna.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 6.1b (ny).

Ändringsförslag 23
Skäl 25a (nytt)

(25a) Det finns anledning att inom ramen 
för friheten att tillhandahålla tjänster 
införa möjligheten att göra en 
proformaregistrering, i synnerhet i 
elektronisk form, vid den gemensamma 
kontaktpunkten. Denna registrering bör 
innebära att en tillhandahållare av 
gränsöverskridande tjänster omfattas av 
samma rättigheter och skyldigheter som 
det mottagande landets egna medborgare, 
i synnerhet när det gäller 
uppföranderegler. Det mottagande landet 
bör ges tillräcklig information om 
tillhandahållandet av tjänster för att 
kunna garantera hög kvalitet på dessa 
tjänster genom att erbjuda 
tjänstemottagarna möjlighet att lägga 
fram klagomål via en gemensam 
kontaktpunkt.
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Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 6.1a (ny), samt med 
gemenskapens regelverk, framför allt Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 24
Skäl 27

(27) Möjligheten att få starta 
tjänsteverksamhet får endast omfattas av 
krav på tillstånd från de behöriga 
myndigheterna om tillståndsgivningen är 
icke-diskriminerande, nödvändig och 
proportionerlig. Detta innebär framför allt 
att ett tillstånd endast är godtagbart om en 
kontroll i efterhand inte skulle vara 
effektiv på grund av att man i efterhand 
inte kan klargöra de berörda tjänsternas 
brister och att det skulle medföra vissa 
risker att inte genomföra en 
förhandskontroll. Dessa bestämmelser i 
direktivet kan inte rättfärdiga 
tillståndsgivning som i övrigt är förbjuden i 
andra gemenskapsinstrument som 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 
13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(direktiv om elektronisk handel). 
Resultaten från den ömsesidiga 
utvärderingen kommer att klargöra vilka 
verksamhetsformer som bör undantas från 
tillstånd på gemenskapsnivå.

(27) De behöriga myndigheterna får 
bestämma att möjligheten att få starta 
tjänsteverksamhet skall omfattas av krav 
på tillstånd om tillståndsgivningen är 
icke-diskriminerande, nödvändig och 
proportionerlig. Dessa bestämmelser i 
direktivet kan inte rättfärdiga 
tillståndsgivning som i övrigt är förbjuden i 
andra gemenskapsinstrument som 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 
13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 
8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(direktiv om elektronisk handel). 
Resultaten från den ömsesidiga 
utvärderingen kommer att klargöra vilka 
verksamhetsformer som bör undantas från 
tillstånd på gemenskapsnivå.

Motivering

Denna formulering ligger mer i linje med det begrepp om ömsesidigt erkännande som 
etablerats i EG-domstolens fasta rättspraxis.
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Ändringsförslag 25
Skäl 28

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

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

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 26
Skäl 29

(29) De tvingande hänsyn till 
allmänintresset som vissa 
harmoniseringsbestämmelser i detta 
direktiv hänvisar till är de som redan 
erkänts i domstolens rättspraxis rörande 

utgår
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artiklarna 43 och 49 i fördraget, i 
synnerhet konsumentskyddet och skyddet 
av tjänstemottagare, arbetstagare eller 
stadsmiljön.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 40, samt med 
ändringsförslaget till skäl 40.

Ändringsförslag 27
Skäl 32

(32) Förbudet mot att göra en ekonomisk 
prövning till en förutsättning för 
beviljande av tillstånd gäller den 
ekonomiska prövningen i sig, och inte de 
andra krav som kan motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, 
såsom skyddet av stadsmiljön. Detta 
förbud omfattar inte utövandet av 
befogenheter när det gäller de 
myndigheter som ansvarar för 
tillämpningen av 
konkurrenslagstiftningen.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 14.5.

Ändringsförslag 28
Skäl 33

(33) För att aktualiseringen av de 
nationella lagstiftningarna skall kunna 
samordnas så att de uppfyller den inre 
marknadens krav bör en utvärdering 
göras av vissa nationella krav som inte är 
diskriminerande men som på grund av sin 
karaktär kan komma att avsevärt 
inskränka eller till och med förhindra 
möjligheten att starta eller utöva en 
verksamhet som omfattas av 
etableringsfriheten. Under den tid som 
medlemsstaterna har till sitt förfogande 

utgår



PE 355.744v03-00 24/96 PR\565998SV.doc

SV

för att genomföra direktivet skall de se till 
att de krav som ställs är nödvändiga och 
proportionerliga och, i förekommande 
fall, upphäva eller ändra dem. För övrigt 
skall kraven under alla omständigheter 
vara förenliga med gemenskapens 
konkurrensregler.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 9.2.

Ändringsförslag 29
Skäl 34

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

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen avseende direktivets 
tillämpningsområde vilka syftar till att utesluta hasardspel och audiovisuella tjänster.

Ändringsförslag 30
Skäl 37

(37) För att se till att den fria rörligheten 
för tjänster genomförs på ett effektivt sätt 
och se till att mottagarna och 
tillhandahållarna av tjänster kan dra nytta 

(37) För att se till att den fria rörligheten 
för tjänster genomförs på ett effektivt sätt 
och se till att mottagarna och 
tillhandahållarna av tjänster kan dra nytta 
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av och erbjuda tjänster i hela gemenskapen 
utan att behöva ta hänsyn till några gränser, 
bör den principen läggas fast att 
tillhandahållare av tjänster i princip 
endast skall omfattas av lagstiftningen i 
det land där de är etablerade. Denna 
princip är en nödvändig förutsättning för 
att tillhandahållare av tjänster, i 
synnerhet små och medelstora företag, 
med full rättssäkerhet skall kunna dra 
nytta av alla möjligheter som den inre 
marknaden erbjuder. Genom att på det 
sättet underlätta den fria rörligheten för 
tjänster mellan medlemsstaterna, medger 
denna princip, i kombination med 
åtgärderna för harmonisering och 
ömsesidigt bistånd, att tjänstemottagarna 
får ett större utbud av kvalitetstjänster från 
andra medlemsstater. Vid sidan av denna 
princip bör en stödmekanism införas som 
gör det möjligt för tjänstemottagaren att få 
upplysningar om övriga medlemsstaters 
lagstiftning, samt en harmonisering av 
reglerna om insyn i tjänsteverksamheter.

av och erbjuda tjänster i hela gemenskapen 
utan att behöva ta hänsyn till några gränser, 
bör principen om ömsesidigt erkännande 
slås fast i lag. Friheten att tillhandahålla 
tjänster, som är en grundläggande princip 
i fördraget, kan endast inskränkas genom 
regler som motiveras av allmänintresset 
och som gäller för alla fysiska eller 
juridiska personer som utövar verksamhet 
på den mottagande medlemsstatens 
territorium, i den mån detta intresse inte 
skyddas genom de regler vilka den person 
som tillhandahåller tjänster är 
underkastad i den medlemsstat där han är 
etablerad. Villkor som fastställs i den 
mottagande statens lagstiftning får 
sålunda inte överlappa liknande villkor, 
skäl och garantier som redan respekteras 
i den mottagande staten. Genom att på det 
sättet underlätta den fria rörligheten för 
tjänster mellan medlemsstaterna, medger 
denna princip, i kombination med 
åtgärderna för en kompletterande
harmonisering, att tjänstemottagarna får ett 
större utbud av kvalitetstjänster från andra 
medlemsstater. Vid sidan av denna princip 
bör en stödmekanism införas som gör det 
möjligt för tjänstemottagaren att få 
upplysningar om övriga medlemsstaters 
lagstiftning, samt en harmonisering av 
reglerna om insyn i tjänsteverksamheter1.
____________________________

1 EG-domstolens dom av den 9 mars 2000 
i mål C-355/98, kommissionen/Belgien, 
EG-domstolens dom av den 
4 december 1986 i mål C-205/84, 
kommissionen/Tyskland, EG-domstolens 
dom av den 17 december 1981 i 
mål C-279/80, Webb.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge en definition av principen om ömsesidigt 
erkännande i överensstämmelse med EG-domstolens fasta rättspraxis. Skillnaden i 
förhållande till principen om ursprungsland är uppenbar. Principen om ursprungsland, 
såsom den definieras i detta skäl, innebär att en tjänsteleverantör i princip endast bör 
omfattas av lagen i det land han eller hon är etablerad. Principen om ömsesidigt erkännande 
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grundas för sin del på idén om ”likvärdighet”. De villkor som fastställs i den mottagande 
statens lagstiftning får sålunda inte överlappa motsvarande villkor som redan uppfylls i 
ursprungsstaten.

Ändringsförslag 31
Skäl 38

(38) Man måste också se till att tillsynen av 
tjänsteverksamheten görs vid källan, dvs. 
av de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tillhandahållaren av 
tjänsterna är etablerad. Det är de 
behöriga myndigheterna i 
ursprungslandet som har de bästa 
förutsättningarna för att se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna 
kontrolleras effektivt och kontinuerligt 
och att tjänstemottagarna skyddas, såväl i 
det egna landet som i andra 
medlemsstater. Detta gemenskapsansvar 
för ursprungsmedlemsstaten när det 
gäller bevakningen av tillhandahållarens 
verksamhet, oberoende av var tjänsten 
tillhandahålls, bör tydligt fastställas för 
att ett ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna skall kunna skapas när 
det gäller regleringen av 
tjänsteverksamhet. Frågan om 
domstolarnas behörighet omfattas inte av 
detta direktiv utan av rådets förordning 
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar 
på privaträttens området eller andra 
gemenskapsinstrument såsom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster.

(38) Man måste också se till att tillsynen av 
tjänsteverksamheten görs av det 
mottagande landet, dvs. av de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
tjänsterna tillhandahålls.
Tillsynsmyndigheten i den mottagande 
staten bör beakta de kontroller och 
verifikationer som redan utförts i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad. Det administrativa samarbete 
som föreskrivs i detta direktiv samt 
inrättandet av en gemensam kontaktpunkt 
underlättar denna övervakning och 
kontroll.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att ersätta principen 
om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.
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Ändringsförslag 32
Skäl 39

(39) Principen om att det är 
ursprungslandets lagstiftning och 
kontroller som skall tillämpas bör 
kompletteras med principen att 
medlemsstaterna inte får införa 
begränsningar för tjänster som 
tillhandahålls från en annan medlemsstat.

(39) Det finns skäl att slå fast principen att 
medlemsstaterna endast får införa 
begränsningar för tjänster som 
tillhandahålls från en annan medlemsstat 
genom regler som motiveras av 
allmänintresset och som gäller för alla 
fysiska eller juridiska personer som 
utövar verksamhet på den mottagande 
statens territorium, i den mån detta 
intresse inte skyddas genom de regler 
vilka den person som tillhandahåller 
tjänster är underkastad i den medlemsstat 
där han är etablerad. Framför allt måste 
dessa krav vara nödvändiga objektivt sett, 
och de får inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att dessa syften skall 
uppnås1.
_______________
1 EG-domstolens dom av den 
3 oktober 2000 i mål C-58/98, Corsten.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med EG-domstolens rättspraxis och ersättningen av principen 
om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 33
Skäl 40

(40) Det bör fastställas att undantag från 
lagen i ursprungslandet endast kan göras 
inom de områden som omfattas av 
allmänna eller tillfälliga undantag. Dessa 
undantag är nödvändiga för att hänsyn 
skall kunna tas till hur långt 
integrationen kommit på den inre 
marknaden eller till vissa 
gemenskapsinstrument avseende tjänster 
där det föreskrivs att en tillhandahållare 
av tjänster skall omfattas av ett annat 
lands lagstiftning än 
ursprungsmedlemsstatens. Vidare får 
vissa åtgärder i undantagsfall tas mot en 

(40) Det finns skäl att påminna om att 
endast de undantag relaterade till allmän 
ordning och säkerhet samt folkhälsa som 
fastställs i artikel 46 i fördraget kan 
åberopas för att motivera nationella 
bestämmelser som inte utan åtskillnad är 
tillämpliga på tjänsteleverantörer oavsett 
deras ursprung. Till de tvingande hänsyn
till allmänintresset som EG-domstolen 
genom sin rättspraxis redan har erkänt 
när det gäller icke-diskriminerande 
inskränkningar hör dessutom yrkesregler 
som är avsedda att skydda mottagarna av 
tjänsten, skydd för immateriell 
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viss tillhandahållare av tjänster, om det 
sker i enstaka fall och på vissa strikta 
materiella och formella villkor. För att 
garantera en rättssäkerhet som är 
avgörande för att små och medelstora 
företag skall uppmuntras att erbjuda sina 
tjänster i övriga medlemsstater, bör dessa 
undantag endast tillämpas då det är 
absolut nödvändigt. I synnerhet kan dessa 
undantag endast tillämpas av skäl som 
har att göra med tjänsternas säkerhet, 
utövandet av ett vårdyrke, eller skyddet av 
minderåriga och endast om de nationella 
bestämmelserna på dessa områden inte är 
harmoniserade. Vidare kommer varje 
inskränkning av den fria rörligheten för 
tjänster endast att kunna omfattas av ett 
undantag om den är förenlig med de 
grundläggande rättigheter som, enligt 
domstolens fasta rättspraxis, hör till de 
allmänna gemenskapsrättsliga 
principerna.

äganderätt, skydd för arbetstagare, skydd 
för konsumenter, bevarandet av det 
nationella historiska och konstnärliga 
arvet, intresset av en ökad förståelse för 
platser och föremål av arkeologiskt, 
historiskt och konstnärligt värde samt 
bästa möjliga spridning av kunskaper om 
ett lands konst och kulturarv.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16, 17, 18 och 19 samt 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 34
Skäl 41

(41) Om en tillhandahållare av tjänster 
beger sig till en annan medlemsstat än 
ursprungsmedlemsstaten bör dessa båda 
stater inleda ett samarbete, så att den 
förra kan genomföra kontroller, 
inspektioner och utredningar på 
ursprungsmedlemsstatens begäran eller 
på eget initiativ göra dessa kontroller om 
det enbart rör sig om konstaterande av 
fakta. Vid utstationering av en 
arbetstagare får dessutom den 
medlemsstat där arbetstagaren är 
utstationerad vidta åtgärder gentemot en 
tillhandahållare av tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat för att 

utgår
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se till att gällande anställnings- och 
arbetsvillkor tillämpas i enlighet med 
direktiv 96/71/EG.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 36 och ersättningen av 
principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 35
Skäl 42

(42) Undantag bör göras från principen 
om ursprungsland för tjänster som är 
totalförbjudna i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänster beger sig, 
om förbudet motiveras med hänvisning till 
allmän ordning, allmän säkerhet eller 
folkhälsa. Detta undantag omfattar endast 
totalförbud och inte de nationella 
ordningar enligt vilken en verksamhet 
inte är totalförbjuden, utan förbehållen 
en eller flera aktörer som bedriver 
verksamheten i fråga eller som förbjuder 
utövandet av en verksamhet utan att 
tillstånd först skall ha beviljats. Om en 
medlemsstat tillåter en verksamhet 
samtidigt som den förbehålls vissa 
aktörer, omfattas verksamheten inte av ett 
totalförbud och kan alltså inte i sig anses 
strida mot den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Följaktligen skulle det inte vara motiverat 
att en sådan verksamhet inte omfattas av 
direktivets allmänna räckvidd.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 36
Skäl 43

(43) Det finns inte anledning att tillämpa utgår
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principen om ursprungsland på de 
särskilda krav som uppställs av den 
medlemsstat dit tillhandahållaren av 
tjänster beger, om dessa är knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten tillhandahålls och som måste 
följas för att den allmänna ordningen 
eller den allmänna säkerheten skall 
kunna säkras, eller folkhälsan eller 
miljön kunna skyddas. Detta undantag 
avser exempelvis tillstånd att uppehålla 
sig på eller använda allmän väg, villkor 
för organisation av offentliga evenemang 
eller säkerhetskrav på byggplatser.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 37
Skäl 44

(44) Undantaget från principen om 
ursprungsland vid registrering av fordon 
som leasats i en annan medlemsstat än 
den där fordonet används har fastställts i 
domstolens rättspraxis, enligt vilken en 
medlemsstat får ställa ett sådant krav på 
de fordon som används inom det egna 
territoriet om kravet står i proportion till 
det eftersträvade syftet. Undantaget gäller 
inte enstaka eller tillfälliga uthyrningar.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 38
Skäl 45

(45) Ett visst antal direktiv rörande avtal 
som ingåtts av konsumenter har redan 
antagits på gemenskapsnivå. I dessa 

utgår
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direktiv har man dock strävat efter en 
minimal harmonisering. För att så långt 
möjligt minska skillnaderna mellan 
konsumentskyddsbestämmelserna inom 
hela Unionen, vilka leder till att den inre 
marknaden fragmenteras till skada för 
såväl konsumenter som företag, nämner 
kommissionen i sitt meddelande om 
strategin för konsumentpolitiken 
2002-2006 att en av dess prioriteringar 
kommer att vara ett förslag om fullständig 
harmonisering. Dessutom betonar 
kommissionen i sin handlingsplan om en 
mer samordnad europeisk avtalsrätt 
behovet av mer samordning av 
gemenskapens konsumentlagstiftning, 
vilket särskilt skulle innebära en översyn
av den gällande lagstiftningen om 
konsumentavtal, så att kvarvarande 
oförenlighet avlägsnas, luckor täpps till 
och lagstiftningen förenklas.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 39
Skäl 46

(46) Principen om ursprungsland bör 
tillämpas på de områden som rör avtal 
som ingåtts av konsumenter och som 
avser tillhandahållande av tjänster endast 
om det finns gemenskapsdirektiv som 
föreskriver en fullständig harmonisering, 
eftersom skyddsnivåerna för 
konsumenterna i dessa fall är likvärdiga. 
Undantaget från principen om 
ursprungsland i fråga om 
tillhandahållarens utomobligatoriska 
ansvar för olyckor som inträffar inom 
ramen för hans verksamhet och som 
drabbar personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna begett sig 
gäller både personskador och materiella 

utgår



PE 355.744v03-00 32/96 PR\565998SV.doc

SV

skador som orsakats vid en olycka.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 40
Skäl 47

(47) Medlemsstaterna bör ges möjlighet 
att under särskilda omständigheter få 
göra undantag från principen om 
ursprungsland med avseende på en 
tillhandahållare av tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat, om det 
sker i enstaka fall och av vissa skäl, som 
tjänsternas säkerhet. En sådan möjlighet 
kommer endast att få utnyttjas om 
harmonisering saknas på 
gemenskapsnivå. Denna möjlighet 
innebär inte att begränsande åtgärder kan 
vidtas på områden där andra direktiv 
förbjuder alla undantag från den fria 
rörligheten för tjänster, som 
direktiv 1999/93/EG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/84/EG av den 
20 november 1998 om det rättsliga 
skyddet för tjänster som bygger på eller 
utgörs av villkorad tillgång, eller att 
möjligheterna till undantag enligt andra 
direktiv, däribland rådets 
direktiv 89/552/EEG av den 
3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television eller 
direktiv 2000/31/EG, kan utvidgas eller 
begränsas.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 19 och 
ersättningen av principen om ursprungsland med principen om ömsesidigt erkännande.
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Ändringsförslag 41
Skäl 51

(51) I enlighet med de principer som 
fastställts i domstolens rättspraxis i fråga 
om fri rörlighet för tjänster och utan att 
äventyra den ekonomiska balansen i 
medlemsstaternas system för social 
trygghet bör större rättssäkerhet kunna 
erbjudas i fråga om ersättning för vård 
för patienter som i egenskap av 
tjänstemottagare drar nytta av den fria 
rörligheten för tjänster, samt för 
vårdpersonal och ansvariga för social 
trygghet.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
rörlighet.

Ändringsförslag 42
Skäl 53

(53) Artikel 22 i förordning 
(EEG) 1408/71 om förhandstillstånd för 
ekonomisk ersättning för vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
bidrar, såsom domstolens rättspraxis 
understryker, till att underlätta den fria 
rörligheten för patienter och 
tillhandahållandet av gränsöverskridande 
vårdtjänster. Denna bestämmelse skall se 
till att de personer som omfattas av 
socialförsäkringen och som har ett 
tillstånd för tillträde till vård i de andra 
medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 
socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. 
Bestämmelsen ger också dem som 

utgår
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omfattas av socialförsäkringen rättigheter 
som de inte annars skulle haft, och 
framstår som en möjlighet att utnyttja den 
fria rörligheten för tjänster. 
Bestämmelsen avser dock inte att reglera 
vilken ersättning som skall utbetalas, och 
den hindrar därför inte att ersättning 
utbetalas i den omfattning som garanteras 
av sjukförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad, för utgifter för vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat, 
även om ett förhandstillstånd saknas.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
rörlighet.

Ändringsförslag 43
Skäl 54

(54) Med hänsyn till hur domstolens 
rättspraxis utvecklats när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör kravet på 
förhandstillstånd för att få ekonomisk 
ersättning från de sociala 
trygghetssystemen i en medlemsstat för 
öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat tas bort, och 
medlemsstaterna bör anpassa sin 
lagstiftning i detta avseende. Om 
sjukvården ersätts i den omfattning som 
garanteras av sjukförsäkringssystemet i 
den medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad, kommer borttagandet av 
förhandstillstånd inte att påverka den 
ekonomiska jämvikten mellan de sociala 
trygghetssystemen i någon större 
utsträckning. I enlighet med domstolens 
rättspraxis förblir de villkor på vilka 
medlemsstaterna på sitt territorium 
beviljar tillstånd för ersättning för 

utgår
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kostnader för öppen hälso- och sjukvård 
tillämpliga när det rör sig om vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
än den där patienten är sjukförsäkrad, om 
dessa villkor är förenliga med 
gemenskapsrätten. I enlighet med 
domstolens praxis skall också 
tillståndsförfarandena för ekonomisk 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat följa de bestämmelser 
rörande villkoren för utfärdande av 
tillstånd och de tillståndsförfaranden som 
avses i detta direktiv.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
rörlighet.

Ändringsförslag 44
Skäl 55

(55) I enlighet med domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster får 
kravet på förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för sjukhusvård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
anses vara motiverat med hänsyn till den 
planering som krävs för att avgöra antalet 
sjukhusanläggningar, deras geografiska 
fördelning, hur de skall inrättas och 
vilken utrustning de skall vara försedda 
med, samt vilka vårdtjänster de skall 
erbjuda. Genom denna planering 
eftersträvas målet att inom varje 
medlemsstats territorium säkerställa att 
det finns tillräckligt stor och permanent 
tillgång till ett väl avvägt utbud av 
sjukhusvård av god kvalitet, samtidigt som 
planeringen är nödvändig för att 
säkerställa en kontroll över utgifterna och 
i möjligaste mån undvika allt slöseri med 
ekonomiska, tekniska och mänskliga 

utgår
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resurser. I enlighet med domstolens 
rättspraxis bör begreppet sjukhusvård ges 
en objektiv definition, och kravet på 
förhandstillstånd bör stå i proportion till 
det eftersträvade målet av allmänintresse.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
rörlighet.

Ändringsförslag 45
Skäl 56

(56) I artikel 22 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 föreskrivs under vilka 
omständigheter den behöriga nationella 
institutionen inte får vägra att utfärda ett 
tillstånd som sökts med stöd av den 
artikeln. En medlemsstat får inte vägra att 
bevilja tillstånd, om sådan sjukhusvård är 
täckt av systemet för social trygghet i de 
fall den tillhandahålls på medlemsstatens 
territorium och om en identisk eller lika 
effektiv behandling inte kan erhållas i tid 
inom det egna territoriet på de villkor som 
anges systemet för social trygghet. I 
enlighet med domstolens rättspraxis skall 
villkoret för en godtagbar tidsfrist 
bedömas med hänsyn till alla 
omständigheter i varje konkret fall, med 
vederbörlig hänsyn inte bara till 
patientens medicinska situation vid den 
tidpunkt då tillståndet söks, utan också 
tidigare omständigheter och sjukdomens 
troliga utveckling.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
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rörlighet.

Ändringsförslag 46
Skäl 57

(57) Den ekonomiska ersättningen från 
medlemsstaternas system för social 
trygghet för vård i en annan medlemsstat 
bör inte vara lägre än den ersättning som 
systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet. I domstolens 
rättspraxis när det gäller fri rörlighet för 
tjänster fastställs att då tillstånd saknas 
torde ersättningen för öppenvård enligt 
taxorna i den medlemsstat där 
vårdmottagaren är sjukförsäkrad inte ha 
någon avgörande betydelse för 
finansieringen av den statens system för 
social trygghet. I sådana fall då ett 
tillstånd har utfärdats inom ramen för 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ersätts utgifterna i den omfattning som 
garanteras av systemet för social trygghet 
i den medlemsstat där vården 
tillhandahållits. Om ersättningsnivån är 
lägre än den skulle ha varit om samma 
vård hade tillhandahållits i den 
medlemsstat där patienten är 
socialförsäkrad, bör den medlemsstaten 
komplettera ersättningen upp till den nivå 
som skulle tillämpats i detta fall.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de ändringsförslag som syftar till att undanta 
hälsovårdstjänsterna från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för att behandla hälsovårdstjänsterna. Det är därför 
bättre att anta en särskild lagstiftning om hälsovårdstjänster och förbättring av patienternas 
rörlighet.

Ändringsförslag 47
Skäl 58

(58) När det gäller utstationering av 
arbetstagare i samband med 

utgår
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tillhandahållande av tjänster i en annan 
medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten, 
bör det klargöras vilka ansvarsområden 
och uppgifter ursprungsmedlemsstaten 
respektive utstationeringsmedlemsstaten 
har för att underlätta den fria rörligheten 
för tjänster. Syftet med detta direktiv är 
inte att behandla rena arbetsrättsliga 
frågor. Genom att uppgifterna fördelas 
och det klargörs hur samarbetet mellan 
ursprungsmedlemsstaten och 
utstationeringsmedlemsstaten skall 
utformas kan man underlätta den fria 
rörligheten för tjänster särskilt genom att 
avlägsna vissa onödigt tungrodda 
administrativa förfaranden, samtidigt som 
man förbättrar kontrollen av att 
anställnings- och arbetsvillkoren i 
direktiv 96/71/EG efterlevs.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden på området för arbetstagares 
utstationering behandlas i det befintliga direktivet 96/71/EG. Detta direktiv bör därför inte ge 
förhastade omdömen om de sektorsdirektiv som reglerar sådan tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 48
Skäl 59

(59) För att undvika diskriminerande eller 
onödigt tungrodda administrativa 
formaliteter, som har en avrådande 
verkan främst på små och medelstora 
företag, bör det inte vara tillåtet för 
utstationeringsmedlemsstaten att kräva att 
utstationeringen skall uppfylla vissa 
villkor, som att en tillståndsansökan 
inlämnas hos myndigheterna. Det bör inte 
heller vara tillåtet att kräva att en 
förhandsanmälan skall göras hos 
myndigheterna i 
utstationeringsmedlemsstaten. Ett sådant 
krav bör dock kunna behållas till och med 
den 31 december 2008 när det gäller 
sådan verksamhet på byggområdet som 
avses i bilagan till direktiv 96/71/EG. 

utgår
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Gruppen av nationella experter som 
arbetar med genomförandet av detta 
direktiv behandlar även frågan om en 
förbättring av det administrativa 
samarbetet mellan medlemsstaterna för 
att underlätta kontroller. När det gäller 
andra anställnings- och arbetsvillkor än 
de som anges i direktiv 96/71/EG bör 
utstationeringsmedlemsstaten i enlighet 
med principen om fri rörlighet för tjänster 
i direktivet inte få vidta begränsande 
åtgärder mot en tillhandahållare av 
tjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden på området för arbetstagares 
utstationering behandlas i det befintliga direktivet 96/71/EG. Detta direktiv bör därför inte ge 
förhastade omdömen om de sektorsdirektiv som reglerar sådan tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 49
Skäl 60

(60) Den fria rörligheten för tjänster 
omfattar rätten för en tillhandahållare av 
tjänster att stationera ut sin personal, 
även om det rör sig om personer som inte 
är gemenskapsmedborgare, utan 
medborgare i tredje länder som lagligen 
vistas i ursprungsmedlemsstaten och har 
en laglig anställning. 
Ursprungsmedlemsstaten bör vara skyldig 
att se till att alla utstationerade 
arbetstagare som är medborgare i tredje 
land uppfyller kraven i den egna 
lagstiftningen i fråga om rätt till 
bosättning och arbete, inbegripet social 
trygghet. Däremot får 
utstationeringsmedlemsstaten inte 
kontrollera arbetstagaren eller 
tillhandahållaren av tjänsterna i 
förebyggande syften, särskilt med 
avseende på inrese- och 
uppehållstillstånd, utom i vissa fall, eller 
arbetstillstånd, eller ställa sådana krav 

utgår
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som att arbetstagaren måste ha en 
tillsvidareanställning eller tidigare ha 
varit anställd i tjänstetillhandahållarens 
ursprungsland.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden på området för arbetstagares 
utstationering behandlas i det befintliga direktivet 96/71/EG. Detta direktiv bör därför inte ge 
förhastade omdömen om de sektorsdirektiv som reglerar sådan tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 50
Skäl 61

(61) Sedan antagandet av rådets 
förordning (EG) nr 859/2003 av den 
14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71 och förordning 
(EEG) nr 574/72 till att gälla de 
medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser, omfattas 
medborgarna i tredje länder av den 
tillämpning av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen som fastställts genom 
förordning (EEG) nr 1408/71, där det 
även fastställs att det är bestämmelserna i 
det land där arbetstagaren är ansluten till 
ett system för social trygghet som skall 
tillämpas.

utgår

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden på området för arbetstagares 
utstationering behandlas i det befintliga direktivet 96/71/EG. Detta direktiv bör därför inte ge 
förhastade omdömen om de sektorsdirektiv som reglerar sådan tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 51
Artikel 1

I detta direktiv fastställs de allmänna 
bestämmelser som skall underlätta 

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

utövandet av etableringsfriheten för 
tillhandahållare av tjänster och den fria 
rörligheten för tjänster, samtidigt som en 
hög kvalitetsnivå för tjänsterna bibehålls.

Direktivet skall inte under några 
omständigheter påverka 
arbetslagstiftningen, i synnerhet 
arbetslagstiftning som skall tillämpas på 
anställningsförhållanden – inbegripet 
rätten att vidta fackliga åtgärder och 
kollektivavtal – eller 
socialförsäkringslagstiftningen i 
medlemsstaterna.

Motivering

Syftet är att klargöra direktivets tillämpningsområde. Hänvisningen till att en hög 
kvalitetsnivå skall bibehållas motsvarar de sociala insatser som anges i Lissabonagendan och 
överensstämmer med unionens mål i enlighet med artiklarna 136 och 137 i EG-fördraget. 
Direktivet bör inte under några omständigheter kollidera med arbetslagstiftningen eller 
andra bestämmelser som har samband med denna, exempelvis löneavtal.

Ändringsförslag 52
Artikel 2, punkt 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på tjänster 
som tillhandahålls av personer som är 
etablerade i en medlemsstat.

1. Inom den ram som anges i artikel 1 
skall detta direktiv tillämpas på 
kommersiella tjänster som tillhandahålls 
av personer som är etablerade i en 
medlemsstat.

Motivering

Det är lämpligt att precisera att kommersiella tjänster, i den betydelse som anges i fördraget 
och i rättspraxis, kan falla inom ramen för detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag 53
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
tjänster i allmänhetens intresse som utförs 
och definieras av medlemsstaterna när 
dessa fullgör skyldigheter med inriktning 
på allmännyttan, och inte heller på 
tjänster vid vilkas utförande 
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medlemsstaterna eller gemenskapen 
ställer särskilda krav på 
tjänsteleverantören för att vissa 
allmännyttiga uppgifter skall fullgöras på 
föreskrivet sätt; med avseende på dessa 
tjänster skall följande kriterier tillämpas:
– försörjningstrygghet,
– allmän tillgänglighet,
– geografiskt heltäckande försörjning,
– varaktighet,
– överkomliga priser,
– rättssäkerhet,
– hållbarhet,
– samhällets territoriella och sociala 
sammanhållning,
– utbildning och kulturell mångfald.

Motivering

Det måste klargöras att tjänster i allmänhetens intresse inte omfattas av detta direktiv. De 
angivna kriterierna syftar till att bättre definiera denna tjänstekategori och samtidigt 
respektera medlemsstaternas möjlighet att definiera vad de anser vara tjänster i allmänhetens 
intresse.

Ändringsförslag 54
Artikel 2, punkt 1b (ny)

1b. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
tjänster som helt eller delvis garanteras 
eller finansieras av en medlemsstat eller 
av regionala eller lokala myndigheter i 
syfte att säkra eller upprätthålla allmänna 
intressen.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ändringsförslaget till artikel 2.1a och syftar till att 
klargöra vad som avses med tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 55
Artikel 2, punkt 1c (ny)
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1c. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
tjänster som är ekonomiska men som 
utförs med ett allmänt intresse som mål 
och som därför omfattas av särskilda krav 
från de offentliga myndigheternas sida; 
det skall särskilt inte tillämpas på
a) hälso- och sjukvårdstjänster och 
sociala tjänster, övrig socialtjänst och 
välfärdsstatens tjänster,
b) utbildningstjänster och kulturella 
tjänster,
c) audiovisuella tjänster.

Motivering

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse bör inte omfattas av detta direktiv eftersom de, med 
tanke på deras roll för att främja social och ekonomisk sammanhållning, bör omfattas av ett 
särskilt ramdirektiv.

Ändringsförslag 56
Artikel 2, punkt 1d (ny)

1d. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
yrken och verksamheter som 
stadigvarande eller tillfälligt är förenade 
med utövandet av offentlig makt.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med artikel 45 i fördraget och med domstolens fasta 
rättspraxis och det syftar till att bättre klargöra direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 57
Artikel 2, punkt 2

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
följande verksamheter:

2. Detta direktiv skall vidare inte tillämpas 
på tjänsteområden som omfattas av 
områdesvisa direktiv.

a) Finansiella tjänster enligt definitionen 
i artikel 2 b i direktiv 2002/65/EG.
b) Elektroniska kommunikationstjänster 
och kommunikationsnät och därmed 
förbundna resurser och tjänster när det 
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gäller frågor som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG, 2002/20/EG, 
2002/21/EG, 2002/22/EG och 
2002/58/EG.
c) Transporttjänster när dessa omfattas av 
andra gemenskapsinstrument som 
grundas på artikel 71 eller artikel 80.2 i 
fördraget.

Motivering

Detta direktiv bör respektera de gemenskapsinstrument som styr specifika områden samt de 
framtida instrument som syftar till att ändra eller ersätta dem i syfte att respektera principen 
om rättssäkerhet och förvärvade rättigheter.

Ändringsförslag 58
Artikel 2, punkt 3

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

3. Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga 
om skatter, med undantag för 
diskrimineringsförbudet i artiklarna 14 
och 20.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 59
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
vare sig spelverksamhet som innebär att 
insatser med penningvärde görs i 
hasardspel, inbegripet lotterier och 
vadslagningar, eller tillgång till 
verksamhet som syftar till rättslig och 
utomrättslig indrivning av utestående 
fordringar.

Motivering

Det är lämpligt att spelverksamhet eller indrivning av utestående fordringar inte faller under 
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direktivets tillämpningsområde eftersom domstolen har givit medlemsstaterna frihet att 
besluta om åtgärder för att begränsa det fria tillhandahållandet av sådana tjänster för att 
skydda den allmänna ordningen och konsumenterna.

Ändringsförslag 60
Artikel 3

Medlemsstaterna skall tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv med 
beaktande av bestämmelserna i fördraget 
om etableringsrätt och fri rörlighet för 
tjänster.

Medlemsstaterna skall tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv med 
beaktande av bestämmelserna i fördraget 
om etableringsrätt och fri rörlighet för 
tjänster.

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

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

Tillämpningen av detta direktiv påverkar 
inte tillämpningen av gemenskapens 
lagstiftningsinitiativ eller övriga initiativ 
på områdena konsumentskydd, 
arbetslagstiftning och skadeståndsrätt.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ändringsförslaget till artikel 2.2.

Ändringsförslag 61
Artikel 4, led 1

1) tjänst, all förvärvsverksamhet som 
utövas av en egenföretagare som avses i 
artikel 50 i fördraget och som består i att 
tillhandahålla en tjänst för vilken det 
betalas en ekonomisk ersättning,

1) tjänst, all förvärvsverksamhet som 
utövas av en egenföretagare som avses i 
artikel 50 i fördraget och som vanligtvis 
tillhandahålls mot betalning; denna 
betalning utgör den ekonomiska 
ersättningen för ifrågavarande tjänst och 
fastställs vanligtvis gemensamt av 
tillhandahållaren och mottagaren av 
tjänsten. De avgifter som skall betalas av 
mottagarna av tjänsten i syfte att bidra till 
finansieringen av systemet utgör inte den 
ekonomiska ersättningen för tjänsten,
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Motivering

Det krävs en tydligare definition av begreppet tjänst enligt domstolens fasta rättspraxis för att 
bättre avgränsa detta direktivs tillämpningsområde och betona skillnaden i förhållande till 
tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 62
Artikel 4, led 1a (ny)

1a. skyldighet att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster: särskilda 
skyldigheter som myndigheter ålägger en 
tjänsteleverantör för att säkerställa att 
vissa mål av allmänt intresse uppnås,

Motivering

Definitionen i denna punkt är identisk med den som redan fastställts av kommissionen i 
meddelandet om vitboken om tjänster av allmänt intresse (KOM(2004)0374).

Ändringsförslag 63
Artikel 4, led 1b (ny)

1b. kommersiell tjänst: tjänster som säljs 
enbart i ekonomiskt och finansiellt syfte,

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 2.1.

Ändringsförslag 64
Artikel 4, led 7

7) krav: alla skyldigheter, förbud, villkor 
eller begränsningar i medlemsstaternas 
lagar eller författningar eller som följer av 
rättspraxis, administrativ praxis, 
handelsbruk eller kollektiva regler som 
yrkessammanslutningar eller 
yrkesorganisationer har antagit som ett 
led i utövandet av sitt rättsliga oberoende,

7) krav: alla skyldigheter, förbud, villkor 
eller begränsningar i medlemsstaternas 
lagar eller författningar eller som följer av 
rättspraxis och administrativ praxis,
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Motivering

I analogi med ändringsförslaget till artikel 1 bör direktivet inte gå emot arbetslagstiftningen 
eller andra bestämmelser på samma område, såsom kollektivavtal.

Ändringsförslag 65
Artikel 4, led 8

8) behörig myndighet: alla organ eller 
instanser som i en medlemsstat har till 
uppgift att kontrollera eller reglera 
tjänsteverksamheter, särskilt administrativa 
myndigheter, yrkessammanslutningar och 
yrkesorganisationer som inom ramen för 
sitt rättsliga oberoende kollektivt reglerar 
möjligheten att starta och utöva 
tjänsteverksamhet,

8) behörig myndighet: alla organ eller 
instanser som i en medlemsstat har till 
uppgift att kontrollera eller reglera 
tjänsteverksamheter, särskilt administrativa 
myndigheter, offentliga organ, 
yrkessammanslutningar och 
yrkesorganisationer som inom ramen för 
sitt rättsliga oberoende kollektivt reglerar 
möjligheten att starta och utöva 
tjänsteverksamhet,

Motivering

Med utgångspunkt i medlemsstaternas olika strukturer och traditioner kan även offentliga 
organ utses till behörig myndighet.

Ändringsförslag 66
Artikel 4, led 9

9) samordnat område: alla krav som skall 
tillämpas på rätten att starta eller utöva 
tjänsteverksamhet,

utgår

Motivering

Denna definition är alldeles för vag.

Ändringsförslag 67
Artikel 4, led 10

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

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

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att lyfta ut hälsovårdstjänster ur tillämpningsområdet för 
detta direktiv. Ett övergripande ramdirektiv av detta slag är inte ett lämpligt instrument för 
att hantera hälsovårdstjänster. Det är följaktligen lämpligt att anta särskilda bestämmelser 
för sådana tjänster och för att förbättra patienternas rörlighet.

Ändringsförslag 68
Artikel 4, led 11

11) utstationeringsmedlemsstat: den 
medlemsstat på vars territorium en 
tillhandahållare av tjänster utstationerar en 
arbetstagare för att tillhandahålla sina 
tjänster,

11) mottagande land: den medlemsstat på 
vars territorium en tillhandahållare av 
tjänster utstationerar en arbetstagare för att 
tillhandahålla sina tjänster,

Motivering

Denna term är exaktare. Termen ”utstationeringsmedlemsstat” kan förväxlas med en 
tjänstetillhandahållares ursprungsland. 

Ändringsförslag 69
Artikel 4, led 13

13) reglerat yrke: en yrkesverksamhet eller 
flera yrkesverksamheter där tillträdet, 
utövandet eller en av formerna för 
utövande direkt eller indirekt enligt lagar 
eller andra författningar kräver innehav 
av särskilda yrkeskvalifikationer,

13) reglerat yrke: en yrkesverksamhet eller 
flera yrkesverksamheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv …/…/EG om erkännande av
yrkeskvalifikationer,

Motivering

Den rättsliga samstämmigheten måste bibehållas.

Ändringsförslag 70
Artikel 4, led 14a (nytt)

14a. arbetstagare: i detta direktiv avses 
med begreppet arbetstagare det begrepp 
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som tillämpas i rätten i den medlemsstat 
inom vars territorium arbetstagaren är 
utstationerad,

Motivering

Denna definition är identisk med definitionen av arbetstagare i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster (artikel 2.2).

Ändringsförslag 71
Kapitel II, rubrik

Kapitel II Kapitel II

Etableringsfrihet för tillhandahållare av 
tjänster

Administrativ förenkling

Avsnitt 1
Administrativ förenkling

Motivering

Den administrativa förenklingen bör inte enbart tillämpas på etableringsfriheten för 
tillhandahållare av tjänster utan även på det fria utbytet av tjänster. Därför ändras strukturen 
i kommissionens förslag så att artiklarna 5-8 kan tillämpas på de två grundläggande 
friheterna.

Ändringsförslag 72
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall förenkla de 
förfaranden och formaliteter som gäller för 
att starta och utöva en tjänsteverksamhet.

1. Medlemsstaterna skall kontrollera de 
förfaranden och formaliteter som gäller för 
att starta och utöva en tjänsteverksamhet.

Om de kontrollerade förfarandena och 
formaliteterna i denna punkt inte är 
tillräckligt enkla skall medlemsstaterna 
förenkla dem.
Medlemsstaterna och kommissionen skall 
där så är lämpligt främja framtagandet av 
harmoniserade europeiska formulär. 
Dessa formulär skall vara likställda med 
certifikat, intyg eller andra dokument 
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avseende etablering som intygar att ett 
krav har tillfredsställts i värdlandet.

Motivering

Innan förfarandena förenklas skall medlemsstaterna utvärdera på vilka områden en sådan 
förenkling behövs. I syfte att förenkla förfarandena, i första hand med tanke på de olika språk 
som används i Europeiska unionen, bör det tas fram harmoniserade formulär.

Ändringsförslag 73
Artikel 5, punkt 2

2. När medlemsstaterna begär att 
tillhandahållare eller mottagare av tjänster 
skall tillhandahålla ett certifikat, ett intyg 
eller något annat dokument som visar att de 
uppfyller ett krav, skall medlemsstaterna 
godta alla dokument från en annan 
medlemsstat som har en likvärdig funktion 
eller av vilka det framgår att det berörda 
kravet är uppfyllt. De kan inte kräva att 
dokument från en annan medlemsstat 
tillhandahålls i form av ett original, en 
vidimerad kopia eller en auktoriserad 
översättning, förutom i sådana fall där det 
föreskrivs i andra gemenskapsinstrument 
eller i undantagsfall som är objektivt
motiverade av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

2. När medlemsstaterna begär att 
tillhandahållare eller mottagare av tjänster 
skall tillhandahålla ett certifikat, ett intyg 
eller något annat dokument som visar att de 
uppfyller ett krav, skall medlemsstaterna 
godta alla dokument från en annan 
medlemsstat som har en likvärdig funktion 
eller av vilka det framgår att det berörda 
kravet är uppfyllt. De kan inte kräva att 
dokument från en annan medlemsstat 
tillhandahålls i form av ett original, en 
vidimerad kopia eller en auktoriserad 
översättning, förutom i sådana fall där det 
föreskrivs i andra gemenskapsinstrument 
eller i undantagsfall som är motiverade av 
tvingande hänsyn till allmänintresset.

Dessa bestämmelser skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att kräva dokument 
på sitt eget officiella språk.

Motivering

Kommunerna och de regionala myndigheterna kan inte alltid med kort varsel tillhandahålla 
de översättningar som är nödvändiga för kontrollerna.

Ändringsförslag 74
Artikel 5, punkt 3

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

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på de 
dokument som avses i artikel 46 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
erkännande av yrkeskvalifikationer 
../../EG och artikel 45.3 i 
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direktiv ../../EG. Europaparlamentets och rådets 
direktiv ../../EG om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av 
varor, tjänster och byggentreprenader.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 75
Artikel 6, punkt 1, stycke 1

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

Medlemsstaterna skall se till att en 
tillhandahållare av tjänster senast den [två 
år efter ikraftträdandet] kan fullgöra 
följande förfaranden och formaliteter via 
en kontaktpunkt av typen ”gemensam 
kontaktpunkt”:

Ändringsförslag 76
Artikel 6, punkt 1a (ny)

När det gäller fritt utbyte av tjänster skall 
medlemsstaterna se till att en 
tillhandahållare av tjänster senast den 
[två år efter ikraftträdandet] kan 
registrera sig via en gemensam 
kontaktpunkt, i första hand på elektronisk 
väg, förutsatt att denna registrering inte 
på något sätt vare sig försenar eller 
komplicerar tillhandahållandet av dessa 
tjänster och inte medför några 
extrakostnader för tillhandahållaren av 
tjänster.

Motivering

Denna formella registrering, som dock inte bör medföra några ytterligare administrativa 
hinder för tillhandahållarna av tjänster (snabbförfarande, i första hand på elektronisk väg), 
bör göra det möjligt att se till att tillhandahållaren av gränsöverskridande tjänster omfattas 
av samma rättigheter och skyldigheter som medborgarna i det mottagande landet, i synnerhet 
av landets uppföranderegler. Det mottagande landet bör vederbörligen informeras om 
tillhandahållandet av tjänster för att kunna garantera kvaliteten på de tillhandahållna 
tjänsterna och samtidigt ge mottagarna av dessa tjänster möjlighet att inkomma med 
klagomål via den gemensamma kontaktpunkten. Detta ändringsförslag är i linje med 
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Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 77
Artikel 6, punkt 1b (ny)

Den gemensamma kontaktpunkten bör 
även garantera att principen om 
ömsesidigt erkännande, enligt det 
förfarande som avses i artikel 16.2a, 
tillämpas och fastställa möjligheten att 
överklaga för de tillhandahållare av 
tjänster som nekats möjligheten att 
tillhandahålla tjänster.

Motivering

Det ömsesidiga erkännandet skulle kunna fungera som ett ännu effektivare instrument för den 
inre marknaden om medlemsstaterna vederbörligen tillämpade denna princip och avskaffade 
de överlappande bestämmelserna i den nationella lagstiftningen. När problem uppstår finns 
det inget gemensamt förfarande för att utvärdera skyddsnivåernas likvärdighet och inget 
fastställt förfarande som gör det möjligt för en tillhandahållare av tjänster att överklaga de 
beslut som förbjuder honom att tillhandahålla sina tjänster på en nationell marknad. Den 
gemensamma kontaktpunkten skulle således kunna bidra till att få principen om ömsesidigt 
erkännande att fungera bättre när det gäller tjänster.

Ändringsförslag 78
Artikel 6, punkt 1c (ny)

Inrättandet av en gemensam 
kontaktpunkt skall varken påverka 
uppgifts- och kompetensfördelningen 
mellan de olika myndigheterna inom ett 
nationellt system eller utövandet av den 
offentliga makten.

Motivering

Det är viktigt att de gemensamma kontaktpunkterna inte påverkar de uppgifter som utförs av 
redan befintliga myndigheter i medlemsstaterna eller deras behörighet.

Ändringsförslag 79
Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt)

aa) Alla nödvändiga uppgifter för att 
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bestämmelserna i artikel 16 skall 
respekteras.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med ändringsförslaget till artikel 16.1b.

Ändringsförslag 80
Artikel 7, punkt 1, led d

d) Information om hur överklagande går 
till vid tvister mellan de behöriga 
myndigheterna och tillhandahållare eller 
mottagare av tjänster, eller mellan en 
tillhandahållare av tjänster och en 
tjänstemottagare, eller mellan olika 
tillhandahållare av tjänster.

d) Information om hur överklagande 
vanligtvis går till vid tvister mellan de 
behöriga myndigheterna och 
tillhandahållare eller mottagare av tjänster, 
eller mellan en tillhandahållare av tjänster 
och en tjänstemottagare, eller mellan olika 
tillhandahållare av tjänster.

Ändringsförslag 81
Artikel 7, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att de 
uppgifter och det stöd som avses i 
punkterna 1 och 2 tillhandahålls på ett 
tydligt och entydigt vis, att de är lätt 
tillgängliga även på distans och på 
elektronisk väg, samt att de hålls aktuella.

3. Medlemsstaterna skall se till att de 
uppgifter och det stöd som avses i 
punkterna 1 och 2 tillhandahålls på ett 
tydligt och entydigt vis, att de är lätt 
tillgängliga bl.a. på distans och på 
elektronisk väg, samt att de hålls aktuella.

Motivering

För konsumenternas skull är det viktigt att uppgifterna inte bara är tillgängliga på 
elektronisk väg utan även på annat sätt.

Ändringsförslag 82
Artikel 7, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall genomföra 
punkterna 1–4 i denna artikel senast den 
31 december 2008.

5. Medlemsstaterna skall genomföra 
punkterna 1–4 i denna artikel senast den 
[två år efter ikraftträdandet].

Ändringsförslag 83
Artikel 8, punkt 1



PE 355.744v03-00 54/96 PR\565998SV.doc

SV

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
förfaranden och formaliteter för att starta 
och utöva en tjänsteverksamhet senast 
den 31 december 2008 kan fullgöras 
enkelt, på distans och på elektronisk väg 
vid den berörda gemensamma 
kontaktpunkten och de behöriga 
myndigheterna.

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
förfaranden och formaliteter för att starta 
och utöva en tjänsteverksamhet senast
den [fyra år efter ikraftträdandet] kan 
fullgöras enkelt vid den berörda 
gemensamma kontaktpunkten och de 
behöriga myndigheterna.

Motivering

För konsumenternas skull är det viktigt att uppgifterna inte bara är tillgängliga på 
elektronisk väg utan även på annat sätt.

Ändringsförslag 84
Kapitel IIa (nytt)

Kapitel IIa
Etableringsfrihet för tillhandahållare av 
tjänster

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till kapitel II. Artiklarna 5-8 bör vara 
tillämpliga på de två grundläggande friheterna. Kapitlet om etableringsfrihet för 
tillhandahållare av tjänster täcker endast tillståndssystemen (artiklarna 9-13), som blir 
avsnitt 1, och otillåtna krav eller krav som skall utvärderas (artiklarna 14-15), som blir 
avsnitt 2.

Ändringsförslag 85
Avsnitt 2

Avsnitt 2, Tillstånd Avsnitt 1, Tillstånd

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till kapitel II. Artiklarna 5-8 bör vara 
tillämpliga på de två grundläggande friheterna. Kapitlet om etableringsfrihet för 
tillhandahållare av tjänster täcker endast tillståndssystemen (artiklarna 9-13), som blir 
avsnitt 1, och otillåtna krav eller krav som skall utvärderas (artiklarna 14-15), som blir 
avsnitt 2.

Ändringsförslag 86
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Artikel 9, punkt 1, led b

b) Behovet av ett tillståndssystem är 
objektivt motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

b) Behovet av ett tillståndssystem är 
motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

Motivering

Redan det faktum att behovet motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset innebär 
objektivitet.

Ändringsförslag 87
Artikel 9, punkt 2

2. I den rapport som avses i artikel 41 
skall medlemsstaterna beskriva hur deras 
tillståndssystem ser ut och motivera deras 
förenlighet med punkt 1.

utgår

Ändringsförslag 88
Artikel 9, punkt 3

3. Detta avsnitt skall inte tillämpas på 
tillståndssystem som är obligatoriska eller 
tillåtna genom andra 
gemenskapsinstrument.

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på 
tillståndssystem som är obligatoriska eller 
tillåtna genom andra 
gemenskapsinstrument. Denna punkt skall 
inte tillämpas på aspekter av 
tillståndssystemen som harmoniserats 
genom andra gemenskapsinstrument.

Ändringsförslag 89
Artikel 10, punkt 4

4. Tillståndet skall ge tillhandahållaren av 
tjänsterna rätt att starta eller att utöva 
tjänsteverksamhet på hela landets 
territorium, inbegripet att upprätta 
agenturer, filialer, dotterbolag eller kontor, 
utom då det av tvingande hänsyn till 
allmänintresset är motiverat att utfärda ett 
särskilt tillstånd för varje etablering.

4. Tillståndet skall ge tillhandahållaren av 
tjänsterna rätt att starta eller att utöva 
tjänsteverksamhet på hela landets 
territorium, inbegripet att upprätta 
agenturer, filialer, dotterbolag eller kontor, 
utom då det av tvingande hänsyn till 
allmänintresset är motiverat att utfärda ett 
särskilt tillstånd för varje företag eller ett 
begränsat tillstånd för en viss del av det 
nationella territoriet.



PE 355.744v03-00 56/96 PR\565998SV.doc

SV

Ändringsförslag 90
Artikel 10, punkt 5a (ny)

5a. Tillståndet får återkallas om:
- en sådan återkallelse är tillåten enligt en 
rättslig eller administrativ bestämmelse
- om tillståndet är kopplat till en 
skyldighet.

Motivering

Myndigheterna måste ha möjlighet att återkalla tillståndet i vissa speciella fall.

Ändringsförslag 91
Artikel 10, punkt 6

6. Eventuella avslag, återkallande av 
tillstånd eller andra svar från de behöriga 
myndigheterna skall motiveras, särskilt 
med avseende på bestämmelserna i denna 
artikel, och skall kunna överklagas vid 
domstol.

6. Med undantag för beviljande av 
tillstånd skall alla andra svar från de 
behöriga myndigheterna, inbegripet avslag 
eller återkallande av tillstånd, motiveras, 
särskilt med avseende på bestämmelserna i 
denna artikel, och skall kunna överklagas 
vid domstol.

Ändringsförslag 92
Artikel 11, punkt 1, led a

a) tillståndet förnyas automatiskt, a) tillståndet förnyas automatiskt eller är 
föremål enbart för fortsatt 
kravuppfyllelse,

Ändringsförslag 93
Artikel 11, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna är skyldig 
att underrätta den berörda gemensamma 
kontaktpunkt som avses i artikel 6 om
varje förändring av hans situation som 
kan komma att påverka effektiviteten i 

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna är skyldig 
att underrätta den berörda gemensamma 
kontaktpunkt som avses i artikel 6 om 
följande förändringar: bildandet av 
dotterbolag som utövar verksamhet inom 
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den behöriga myndighetens kontroll, 
särskilt bildandet av dotterbolag som 
utövar verksamhet inom tillståndets 
tillämpningsområde, eller som får till följd 
att villkoren för tillståndet inte längre är 
uppfyllda, eller som påverkar korrektheten 
i de uppgifter som tjänstemottagaren har 
tillgång till.

tillståndets tillämpningsområde, eller 
förändringar av hans situation som får till 
följd att villkoren för tillståndet inte längre 
är uppfyllda, eller som påverkar 
korrektheten i de uppgifter som 
tjänstemottagaren har tillgång till.

Motivering

Uttrycket ”förändring av hans situation” är för vag och bör förtydligas.

Ändringsförslag 94
Artikel 11, punkt 3a (ny)

3a. Denna artikel skall inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att återkalla 
tillstånd, i synnerhet inte i fall då 
villkoren för beviljande av tillstånd inte 
längre uppfylls.

Ändringsförslag 95
Artikel 12, punkt 1

1. Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
knappa naturresurser eller begränsad 
teknisk kapacitet skall medlemsstaterna 
göra ett urval mellan de sökande med 
hjälp av ett förfarande som uppfyller alla 
krav på opartiskhet och öppenhet, särskilt 
kravet på tillräcklig information om att 
förfarandet inletts.

1. Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
knappa naturresurser eller begränsad 
teknisk kapacitet skall medlemsstaterna se 
till att tillståndssystemen bygger på ett 
urvalsförfarande som uppfyller alla krav 
på opartiskhet och öppenhet, särskilt kravet 
på tillräcklig information om att 
förfarandet inletts.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 96
Artikel 13, punkt 1

1. Tillståndsgivningen skall följa tydliga 
förfaranden och formaliteter som skall 

1. Tillståndsgivningen skall följa tydliga 
förfaranden och formaliteter som skall 
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offentliggöras i förväg och som gör att de
berörda kan vara förvissade om att deras 
ansökan behandlas objektivt och opartiskt.

offentliggöras i förväg och som gör att 
berörda parter kan vara förvissade om att 
deras ansökan behandlas opartiskt.

Ändringsförslag 97
Artikel 13, punkt 4

4. Om inget annat meddelats inom den 
tidsfrist som avses i punkt 3 skall 
tillståndet anses beviljat. För vissa former 
av verksamhet kan emellertid ett annat 
förfarande tillämpas om det är objektivt 
motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse är tveksam eftersom den sänker skyddsstandarderna.

Ändringsförslag 98
Artikel 13, punkt 5, led c

c) att tillståndet får anses beviljat om inget 
annat meddelats inom den angivna 
tidsfristen.

utgår

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.4.

Ändringsförslag 99
Artikel 13, punkt 6

6. Om ansökan är ofullständig eller om 
ansökan avslås på grund av att 
förfarandena eller formaliteterna inte är 
fullgjorda, skall de berörda parterna 
snarast möjligt underrättas om att 
ytterligare handlingar skall insändas.

6. Om ansökan är ofullständig skall de 
berörda parterna snarast möjligt underrättas 
om att ytterligare handlingar skall insändas 
samt om de eventuella följderna för den 
tidsfrist för behandling av ärendet som 
avses i punkt 3.

Ändringsförslag 100
Artikel 13, punkt 6a (ny)
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6a. Om en ansökan avslås därför att den 
inte respekterar nödvändiga förfaranden 
och formaliteter skall de berörda snarast 
möjligt underrättas om avslaget.

Ändringsförslag 101
Avsnitt 3

Avsnitt 3, Otillåtna krav eller krav som 
skall utvärderas

Avsnitt 2, Otillåtna krav eller krav som 
skall utvärderas

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till kapitel II. Artiklarna 5-8 bör vara 
tillämpliga på de två grundläggande friheterna. Kapitlet om etableringsfrihet för 
tillhandahållare av tjänster täcker endast tillståndssystemen (artiklarna 9-13), som blir 
avsnitt 1, och otillåtna krav eller krav som skall utvärderas (artiklarna 14-15), som blir 
avsnitt 2.

Ändringsförslag 102
Artikel 14, led 5

5) Tillämpning från fall till fall av en 
ekonomisk prövning där 
tillståndsgivningen är beroende av om det 
kan påvisas att det finns ett ekonomiskt 
behov eller en efterfrågan på marknaden, 
och där man utvärderar verksamhetens 
potentiella eller aktuella ekonomiska 
effekter eller bedömer om verksamheten 
stämmer överens med målen i den 
behöriga myndighetens ekonomiska 
planering.

utgår

Ändringsförslag 103
Artikel 14, led 6

6) Direkt eller indirekt inblandning av 
konkurrerande aktörer, även inom 
rådgivande organ, vid beviljandet av 
tillståndet eller då de behöriga 
myndigheterna eller antar andra beslut, 
med undantag för 

utgår
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yrkessammanslutningar eller andra organ 
som handlar i egenskap av behöriga 
myndigheter.

Ändringsförslag 104
Artikel 14, led 7

7) Skyldighet att ställa eller bidra till en 
ekonomisk säkerhet eller att ta en 
försäkring hos en tillhandahållare av 
tjänster eller ett organ som är etablerat på 
territoriet.

7) Skyldighet att ställa eller bidra till en 
ekonomisk säkerhet eller att ta en 
försäkring hos en tillhandahållare av 
tjänster eller ett organ som är etablerat på 
territoriet, med undantag för fonder för att 
skydda kunderna och kollektiva 
försäkringssystem som förvaltas eller 
förhandlas av yrkesorganisationer eller 
yrkessammanslutningar för deras 
medlemmars räkning.

Motivering

I vissa medlemsstater organiserar yrkessammanslutningarna sina medlemmars försäkring 
eller ekonomiska garantifonder om tredje part skulle inkomma med krav.

Ändringsförslag 105
Artikel 15, punkt 2, led a

a) Kvantitativa eller geografiska 
begränsningar, särskilt i form av 
begränsningar knutna till folkmängd eller 
ett minsta geografiskt avstånd mellan 
olika tillhandahållare av tjänster.

utgår

Motivering

I vissa medlemsstater är kvantitativa eller geografiska begränsningar lagliga och 
traditionella instrument för att säkerställa social sammanhållning.

Ändringsförslag 106
Artikel 15, punkt 2, led g

g) Obligatoriska minimi- och/eller 
maximipriser som tillhandahållaren av 
tjänsterna måste tillämpa.

utgår
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Motivering

I vissa medlemsstater är minimi- och maximipriser lagliga och traditionella instrument för att 
säkerställa social sammanhållning.

Ändringsförslag 107
Artikel 15, punkt 2, led h

h) Förbud och skyldigheter i fråga om 
förlustbringande försäljning och 
utförsäljning.

utgår

Motivering

Redan när det gällde direktivet om försäljningsfrämjande åtgärder ville kommissionen införa 
denna bestämmelse, men både rådet och Europaparlamentet motsatte sig detta. Att införa 
denna bestämmelse via detta direktiv är inte lämpligt.

Ändringsförslag 108
Artikel 15, punkt 2, led i

i) Krav på att en tillhandahållare av 
tjänster som fungerar som mellanhand 
skall erbjuda vissa tjänster som 
tillhandahålls av andra tillhandahållare.

utgår

Motivering

I likhet med audiovisuella tjänster faller inte detta led heller under tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 109
Artikel 15, punkt 5

5. Från och med den dag då detta direktiv 
träder ikraft får medlemsstaterna endast
införa nya krav av den typ som avses i 
punkt 2, om dessa krav uppfyller villkoren 
i punkt 3 och beror på förändrade 
omständigheter.

5. Från och med den dag då detta direktiv 
träder ikraft får medlemsstaterna endast 
införa nya krav av den typ som avses i 
punkt 2, om dessa krav uppfyller villkoren 
i punkt 3.

Motivering

Uttrycket ”förändrade omständigheter” är inte exakt och medför rättsosäkerhet.
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Ändringsförslag 110
Kapitel III, avsnitt 1, rubrik

Principen om ursprungsland och 
undantag

Principerna

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslagen till artikel 16 och följande 
artiklar.

Ändringsförslag 111
Artikel 16

Principen om ursprungsland Principen om ömsesidigt erkännande
1. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster uteslutande 
omfattas av ursprungsmedlemsstatens 
nationella bestämmelser på det 
samordnade området.

1. En ekonomisk aktör som i en 
medlemsstat utför en tjänst i 
överensstämmelse med denna 
medlemsstats lagstiftning får utan hinder 
utföra en likadan tjänst i en annan 
medlemsstat.

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

1a. Principen om ömsesidigt erkännande 
skall inte tillämpas på bestämmelser i lag 
eller i löneavtal i det mottagande landet 
på områdena konsumentskydd, 
miljöskydd eller arbetslagstiftning, 
särskilt inte i fråga om avlöning, 
arbetsvillkor och säkerhets- och 
hälsoåtgärder på arbetsplatser. Vidare 
skall principen om ömsesidigt erkännande 
inte tillämpas på skadeståndsrätten.
1b. Principen om ömsesidigt erkännande 
skall tillämpas på handelstjänster i 
enlighet med förteckningen i bilaga 1 A 
och på sådana tjänster i enlighet med 
bilaga 1 B som utförs såväl inom ramen 
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för affärsförbindelser som åt 
konsumenter.

2. Ursprungsmedlemsstaten skall ansvara 
för tillsynen över tillhandahållare och de 
tjänster de utför, även när tjänsterna 
utförs i en annan medlemsstat.

2. Det mottagande landet skall ansvara för 
tillsynen över tillhandahållare och de 
tjänster de utför, i nära samarbete med 
tjänsteleverantörens 
ursprungsmedlemsstat, i enlighet med vad 
som avses i artikel 35.

2a. Det mottagande landet kan motsätta 
sig att en tjänst utförs av en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat i överensstämmelse 
med den medlemsstatens lagstiftning om
– detta hindras av skäl av allmänt 
intresse, särskilt när det gäller 
socialpolitik, konsumentskydd, 
miljöskydd, offentlig säkerhet, folkhälsa 
och allmän ordning,
– reglerna för detta är proportionerliga, 
allmänt tillämpliga och affärsanknutna, 
och
– detta intresse inte redan garanteras 
genom bestämmelser som är tillämpliga 
på tjänsteleverantören i dennes 
ursprungsland.

3. Medlemsstaterna får av skäl som berör 
det samordnade området inte inskränka 
den fria rörligheten för tjänster som 
utförs av en tillhandahållare av tjänster 
som är etablerad i en annan medlemsstat, 
särskilt genom att ställa följande krav:
a) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall vara etablerad inom 
landets territorium.
b) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall göra en anmälan eller 
skaffa ett tillstånd hos de behöriga 
myndigheterna, inbegripet genom att tas 
upp i ett register eller i en 
yrkessammanslutning på deras 
territorium.
c) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en adress eller en 
representant inom landets territorium 
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eller ange en adress till en godkänd 
person.
d) Förbudet för tillhandahållaren av 
tjänsterna att skaffa sig viss infrastruktur 
inom landets territorium, såsom ett kontor 
eller en mottagning, om detta är 
nödvändigt för att tillhandahållaren skall 
kunna utföra sina tjänster.
e) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall följa de krav som ställs på 
tjänsteverksamhet inom landets 
territorium.
f) Tillämpningen av ett särskilt 
avtalsförhållande mellan 
tillhandahållaren och mottagaren av 
tjänsterna som hindrar eller inskränker 
ett oberoende tillhandahållande av 
tjänster.
g) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en särskild 
legitimation utfärdad av landets behöriga 
myndigheter, för att få utöva en viss 
tjänsteverksamhet.
h) Krav på att bruket av den utrustning 
som krävs för tjänstens utförande skall 
uppfylla vissa villkor.
i) Inskränkningar av den fria rörlighet för 
tjänster som avses i artikel 20, artikel 23.1 
första stycket och artikel 25.1.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att definiera principen om ömsesidigt erkännande enligt 
domstolens fasta rättspraxis. Det måste betonas att ”principen” om ursprungsland inte är en 
rättslig princip utan ett ”kriterium” eftersom den inte erkänns som princip vare sig i 
fördraget eller i domstolens rättspraxis. Principen om ursprungsland, såsom den definieras i 
kommissionens förslag, fastställer att en tillhandahållare av tjänster endast skall omfattas av 
lagstiftningen i det land där denne är etablerad. Principen om ömsesidigt erkännande 
grundas däremot på idén om ”likvärdighet”. De villkor som föreskrivs i den mottagande 
medlemsstatens lagstiftning kan inte tillämpas parallellt med motsvarande, redan uppfyllda 
villkor i urprungsmedlemsstaten.

Ändringsförslag 112
Artikel 16a (ny)
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Artikel 16a
Informationsutbyte om medlemsstaternas 

åtgärder i fråga om undantag från den 
fria rörligheten för tjänster inom 

gemenskapen
1. Om en medlemsstat vidtar åtgärder i 
enlighet med artikel 16.2a som står i strid 
med principen om ömsesidigt erkännande 
i artikel 16.1 skall den underrätta 
kommissionen och 
ursprungsmedlemsstaten om sin avsikt 
och motivera varför den anser att de 
åtgärder som vidtas uppfyller villkoren i 
artikel 16.2a.
2. Åtgärderna får vidtas tidigast femton 
arbetsdagar efter att anmälan gjorts i 
enlighet med punkt 1.
3. Utan att det påverkar medlemsstaternas 
möjlighet att vidta ifrågavarande åtgärder 
efter den tidsfrist som fastställs i punkt 2 
skall kommissionen snarast möjligt 
undersöka huruvida de anmälda 
åtgärderna är förenliga med 
gemenskapsrätten.
Om den kommer fram till att åtgärden är 
oförenlig med gemenskapsrätten, kan 
kommissionen uppmana medlemsstaten i 
fråga att avstå från att vidta de övervägda 
åtgärderna eller skyndsamt avbryta 
vidtagna åtgärder.
I brådskande fall får den medlemsstat 
som överväger att vidta en åtgärd göra 
undantag från punkterna 1 och 2. Om så 
är fallet skall åtgärderna anmälas till 
kommissionen och till 
ursprungsmedlemsstaten snarast möjligt 
och medlemsstaten skall ange varför den 
anser att ärendet brådskar.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med artikel 16. Principen om ömsesidigt erkännande skulle kunna 
fungera som ett ännu effektivare instrument för den inre marknaden om medlemsstaterna 
vederbörligen tillämpade denna princip.
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Ändringsförslag 113
Artikel 16b (ny)

Artikel 16b
Kompletterande harmonisering

1. Kommissionen skall vid behov föreslå 
minimistandarder för harmonisering på 
följande områden:
a) Tjänstesektorer som enligt 
artikel 2.1c a är undantagna från 
tillämpningsområdet för detta direktiv,
b) tjänstesektorer på vilka principen om 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 
16.1b skall tillämpas,
c) bestämmelser för genomförande av 
värdetransporter och transporter av 
avlidna,
d) de frågor som anges i artikel 39 och för 
vilka det före genomförandefristens 
utgång inte utarbetats några 
uppföranderegler, eller för vilkas del 
uppförandereglerna inte kunnat 
garantera en välfungerande inre 
marknad,
e) de frågor som uppkommer i samband 
med den ömsesidiga utvärdering som 
avses i artikel 41.

Motivering

Genom detta ändringsförslag föreslås en kompletterande harmonisering i syfte att få ett 
balanserat rättsligt instrument vars bestämmelser inte går längre än vad som är nödvändigt 
för att genomföra målet att inrätta en verklig inre marknad för tjänster. Dessutom grundas 
principen om ömsesidigt erkännande på idén om likvärdighet och det behövs därför 
minimistandarder för att garantera att det råder ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 114
Artikel 16c (ny)

Artikel 16c
Tillämpning av principen om 

ursprungsland
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Tillämpningen av detta direktiv skall inte 
påverka tillämpningen av principen om 
ursprungsland i befintliga direktiv, 
exempelvis direktiv 89/552/EEG om 
television utan gränser1 eller 
direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel2.
___________
1 Rådets direktiv 89/552/EEG av den 
3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television.
2 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden.

Motivering

Principen om ursprungsland skall fortsätta att tillämpas på de områden där den redan 
tillämpas för att garantera rättssäkerheten och de förvärvade rättigheterna.

Ändringsförslag 115
Artikel 17

Allmänna undantag från principen om 
ursprungsland

Principen om mottagande land

Artikel 16 skall inte tillämpas på För att tillhandahålla sina tjänster kan 
tillhandahållaren tillfälligt utöva sin 
verksamhet i det land där tjänsten 
tillhandahålls på samma villkor som 
landet uppställer för sina egna 
medborgare.

1) posttjänster enligt artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/67/EG,

Tjänster som är avsedda för konsumenter 
i enlighet med bilaga I C måste 
överensstämma med det mottagande 
landets lagar och andra författningar.
Under alla omständigheter skall artikel 17 
alltid tillämpas på de områden som 
omfattas av artikel 16.1a, särskilt på
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2) eldistributionstjänster enligt artikel 2.5 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/54/EG,
3) gasdistributionstjänster enligt 
artikel 2.5 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/55/,
4) vattendistributionstjänster,
5) områden som omfattas av 
direktiv 96/71/EG,

– områden som omfattas av 
direktiv 96/71/EG, när det gäller 
utstationering av arbetstagare i samband 
med utförande av tjänster,

6) områden som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG

– områden som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG, när det gäller skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter,

7) områden som omfattas av rådets 
direktiv 77/249/EEG,
8) bestämmelserna i artikel [..] i 
direktiv ../../EG [om erkännande av 
yrkeskvalifikationer],
9) bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 om vilken lagstiftning som 
skall tillämpas,
10) bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv …./../EG [om 
unionsmedborgarnas och deras 
familjemedlemmars rätt att färdas och 
uppehålla sig fritt på medlemsstaternas 
område och om ändring av 
förordning (EG) nr 1612/68 och 
upphävande av direktiven 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG och 93/96/EEG,] om vilka 
administrativa formaliteter som de berörda 
skall fullgöra hos de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten,

– bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv …./../EG [om 
unionsmedborgarnas och deras 
familjemedlemmars rätt att färdas och 
uppehålla sig fritt på medlemsstaternas 
område och om ändring av 
förordning (EG) nr 1612/68 och 
upphävande av direktiven 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG och 93/96/EEG,] om vilka 
administrativa formaliteter som de berörda 
skall fullgöra hos de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten,

11) utstationering av medborgare från 
tredje länder, det krav på visum med 
kortvarig giltighet som 
utstationeringsmedlemsstaten kan uppställa 
på de villkor som avses i artikel 25.2.

– utstationering av medborgare från tredje 
länder, det krav på visum med kortvarig 
giltighet som utstationeringsmedlemsstaten 
kan uppställa på de villkor som avses i 
artikel 25.2.
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12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning 
(EEG) nr 259/93

– den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning 
(EEG) nr 259/93, när det gäller 
övervakning och kontroll av 
avfallstransporter inom, till och från 
Europeiska gemenskapen,

13) upphovsrätt, närstående rättigheter, 
rättigheter som avses i rådets 
direktiv 87/54/EEG och i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/9/EG samt industriellt 
rättsskydd,

– upphovsrätt, närstående rättigheter, bolag 
som tillvaratar dessa rättigheter,
rättigheter som avses i rådets 
direktiv 87/54/EEG och i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/9/EG samt industriellt rättsskydd,

14) handlingar för vilka det enligt lag 
krävs att en notarie medverkar,
15) lagstadgad revision av ett företags 
redovisning,

– lagstadgad revision av ett företags 
redovisning,

16) tjänster som i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren beger sig för att 
tillhandahålla sina tjänster är helt 
förbjudna med hänsyn till allmän 
ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan,
17) särskilda krav från den medlemsstat 
inom vilken tillhandahållaren av 
tjänsterna förflyttar sig, vilka är direkt 
knutna till den särskilda karaktären hos 
den plats där tjänsten utförs och som 
måste följas för att den allmänna 
ordningen eller den allmänna säkerheten 
skall kunna säkras, eller folkhälsan eller 
miljön skall kunna skyddas,
18) tillståndssystemet för ersättning av 
utgifter för sjukhusvård,
19) registrering av fordon som leasats i en 
annan medlemsstat,

– registrering av fordon som leasats i en 
annan medlemsstat,

20) parternas frihet att välja vilken 
lagstiftning som skall tillämpas på deras 
avtal,

– parternas frihet att välja vilken 
lagstiftning som skall tillämpas på deras 
avtal,

21) avtal som ingåtts av konsumenter för 
utförande av tjänster, om de bestämmelser 
de omfattas av inte är fullt harmoniserade 
på gemenskapsnivå,
22) formell giltighet för avtal som skapar 
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eller överför rättigheter i fast egendom 
där sådana avtal är föremål för tvingande 
formella krav i lagstiftningen i den 
medlemsstat där den fasta egendomen 
befinner sig,
23) tjänstetillhandahållarens 
utomobligatoriska ansvar för olyckor som 
inom ramen för verksamheten drabbar 
personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna har begett 
sig.

– det sätt på vilket värdetransporter och 
transporter av avlidna genomförs.

Motivering

I artikel 50.2 i fördraget, artikel III-145 i Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa, betonas det att tillhandahållaren av en tjänst har rätt att kräva att det mottagande 
landet uppställer samma villkor för honom som för de egna medborgarna. 

Ändringsförslag 116
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Tillfälliga undantag från principen om 

ursprungsland
1. Artikel 16 omfattar under en 
övergångsperiod inte
a) regler för utförande av 
värdetransporter,
b) spelverksamhet som innebär att 
insatser med penningvärde görs i 
hasardspel, inbegripet lotterier och 
vadslagningar,
c) start av verksamhet som innefattar 
indrivning av fordringar.
2. De undantag som avses i punkt 1 a och 
1 c i denna artikel upphör att gälla den 
dag då de harmoniseringsinstrument som 
avses i artikel 40.1 börjar tillämpas och 
under alla omständigheter senast 
den 1 januari 2010.
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3. Det undantag som avses i punkt 1 b i 
denna artikel skall inte längre tillämpas 
när det harmoniseringsinstrument som 
avses i artikel 40.1 b har börjat tillämpas.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 16.

Ändringsförslag 117
Artikel 19

Artikel 19 utgår
Undantag från principen om 
ursprungsland i enskilda fall

1. Genom avvikelse från artikel 16 får en 
medlemsstat i undantagsfall vidta 
åtgärder gentemot en tillhandahållare av 
tjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat om åtgärden avser ett av 
följande områden:
a) Tjänsternas säkerhet, inklusive 
aspekter som har samband med folkhälsa.
b) Utövandet av ett vårdyrke.
c) Skydd av den allmänna ordningen, 
särskilt aspekter som har samband med 
skyddet av minderåriga.
2. Den åtgärd som avses i punkt 1 får 
vidtas endast om det sker enligt det 
förfarande för ömsesidigt bistånd som 
avses i artikel 37 och om följande villkor 
är uppfyllda:
a) De nationella bestämmelser med stöd 
av vilka åtgärden vidtas har inte varit 
föremål för en gemenskapsharmonisering 
i fråga om de områden som avses i punkt 
1.
b) Åtgärden medför ett mer omfattande 
skydd för tjänstemottagaren än den åtgärd 
som ursprungsmedlemsstaten skulle 
kunna vidta med stöd av sina nationella 
bestämmelser.



PE 355.744v03-00 72/96 PR\565998SV.doc

SV

c) Ursprungsmedlemsstaten har inte 
vidtagit några åtgärder eller har vidtagit 
åtgärder som är otillräckliga i förhållande 
till dem som avses i artikel 37.2.
d) Åtgärden skall vara proportionerlig.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka 
bestämmelserna om fri rörlighet för 
tjänster eller om sådana undantag från 
dessa bestämmelser som fastställs i olika 
gemenskapsinstrument.

Motivering

Detta ändringsförslag följer idén om att ersätta principen om ursprungsland med principen 
om ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag 118
Artikel 20, stycke 1

Medlemsstaterna får inte ställa sådana krav 
på tjänstemottagarna att de inskränker 
utnyttjandet av en tjänst som utförs av en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad 
i en annan medlemsstat, i synnerhet 
följande:

Medlemsstaterna får inte ställa sådana krav 
på tjänstemottagarna att de inskränker 
tillträdet till den marknad där en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad 
i en annan medlemsstat verkar, i synnerhet 
följande:

Motivering

Inskränkningarna gäller endast tjänstetillhandahållarens tillträde till inre marknad, inte 
utnyttjandet av dessa tjänster.

Ändringsförslag 119
Artikel 20, led b

b) Begränsningar av möjligheterna till 
skatteavdrag eller av ekonomiska bidrag på 
grund av att tillhandahållaren av tjänsterna 
är etablerad i en annan medlemsstat eller 
på grund av den plats där tjänsten utförs.

b) Diskriminerande begränsningar av 
möjligheterna till skatteavdrag eller av 
ekonomiska bidrag som ställs till 
förfogande för utnyttjande av en viss 
tjänst på grund av att tillhandahållaren av 
tjänsterna är etablerad i en annan 
medlemsstat eller på grund av den plats där 
tjänsten utförs.



PR\565998SV.doc 73/96 PE 355.744v03-00

SV

Ändringsförslag 120
Artikel 20, led c

c) Ålägganden för tjänstemottagaren att 
betala diskriminerande eller orimliga 
avgifter för den utrustning som behövs för 
att ta emot en tjänst på distans från en 
annan medlemsstat.

utgår

Motivering
Denna aspekt behandlas redan i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om 
konsumentskydd vid distansavtal.

Ändringsförslag 121
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Ersättning för utgifter för vård

1. Medlemsstaterna skall se till att 
beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso-
och sjukvård, om de berörda utgifterna 
skulle ha ersatts genom deras system för 
social trygghet om behandlingen hade 
utförts på deras territorium.
De villkor och formaliteter som gäller i 
medlemsstaterna för behandling inom 
öppen hälso- och sjukvård, såsom kravet 
på att man skall konsultera en 
allmänpraktiserande läkare innan man 
kan konsultera en specialistläkare, eller 
reglerna för ersättning för vissa former av 
tandläkarbehandling får göras gällande 
gentemot patienter som erhållit 
behandling inom öppen hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat.
2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillstånd inte nekas för ekonomisk 
ersättning genom deras system för social 
trygghet för utgifter för sjukhusvård som 
tillhandahålls i en annan medlemsstat, 
om denna vård ingår bland de 
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vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för 
social trygghet, och om denna vård inte 
kan ges till patienten inom en tidsfrist som 
är godtagbar av medicinska skäl med 
hänsyn tagen till patientens aktuella 
hälsotillstånd och sjukdomens troliga 
utveckling.
3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras 
system för social trygghet för vård i en 
annan medlemsstat inte är lägre än den 
ersättning som systemet för social 
trygghet medger för vård inom det egna 
landet.
5. Medlemsstaterna skall se till att deras 
system för tillstånd till ersättning av 
utgifter för vård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat är förenliga med 
artiklarna 9-11 och artikel 13.

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med de ändringsförslag som syftar till att lyfta ut 
hälsovårdstjänsterna ur tillämpningsområdet för detta direktiv. Ett övergripande ramdirektiv 
av detta slag är inte ett lämpligt instrument för att hantera hälsovårdstjänster. Det är 
följaktligen lämpligt att anta särskilda bestämmelser för sådana tjänster och för att förbättra 
patienternas rörlighet.

Ändringsförslag 122
Artikel 24

Artikel 24 utgår
Särskilda bestämmelser om utstationering 

av arbetstagare
1. När en tillhandahållare av tjänster 
stationerar ut en arbetstagare på en 
annan medlemsstats territorium för att 
utföra en tjänst skall 
utstationeringsmedlemsstaten på sitt 
territorium göra de kontroller, 
inspektioner och utredningar som krävs 
för att se till att de anställnings- och 
arbetsvillkor som avses i direktiv 
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96/71/EG följs och skall i enlighet med 
gemenskapsrätten vidta åtgärder mot de 
tillhandahållare av tjänster som inte följer 
bestämmelserna.
För de frågor som avses i artikel 17.5 får 
dock utstationeringsmedlemsstaten inte 
ålägga tillhandahållare av tjänsten eller 
den utstationerade arbetstagaren, följande 
krav:
a) Krav på tillstånd från de behöriga 
myndigheterna i 
utstationeringsmedlemsstaten eller 
registrering hos dessa myndigheter, eller 
likvärdiga krav.
b) Krav på deklaration, utom 
deklarationer som rör en verksamhet som 
omfattas av bilagan till direktiv 96/71/EG, 
vilka kan bibehållas fram till den 
31 december 2008.
c) Krav på att ha en representant i 
utstationeringslandet.
d) Krav på att ha och förvara 
anställningsrelaterade handlingar i
utstationeringsmedlemsstatens territorium 
eller enligt de villkor som gäller inom det 
territoriet.
2. I de fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att upp till två år 
efter utstationeringens slut kunna 
underrätta sina och 
utstationeringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter om följande:
a) den utstationerade arbetstagarens 
identitet,
b) den funktion och de uppgifter som 
arbetstagaren anförtrotts,
c) tjänstemottagarens namn och adress,
d) utstationeringsorten,
e) utstationeringens början och slut,
f) anställnings- och arbetsvillkoren för 
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den utstationerade arbetstagaren.
I de fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten bistå 
utstationeringsmedlemsstaten med att se 
till att de anställnings- och arbetsvillkor 
som gäller enligt direktiv 96/71/EG följs 
och på eget initiativ ge 
utstationeringsmedlemsstaten de 
upplysningar som avses i första stycket, 
om exakta uppgifter kommer till 
ursprungsmedlemsstatens kännedom som 
tyder på eventuella oegentligheter från 
tillhandahållarens sida när det gäller 
anställnings- och arbetsvillkor.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden när det gäller utstationering av 
arbetstagare behandlas i befintligt direktiv 96/71/EG. Föreliggande direktiv bör inte 
förekomma de områdesspecifika direktiv som styr olika typer av tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 123
Artikel 25

Artikel 25 utgår
Utstationering av arbetstagare från tredje 

länder
1. Utan att det påverkar det undantag som 
avses i punkt 2, får 
utstationeringsmedlemsstaten, när en 
tillhandahållare av tjänster stationerar ut 
en arbetstagare från ett tredje land på en 
annan medlemsstats territorium för att 
utföra en tjänst, inte kräva att 
tillhandahållaren eller den utstationerade 
arbetstagaren skall ha ett inresetillstånd, 
utresetillstånd, uppehållstillstånd eller 
arbetstillstånd som ger rätt till anställning 
eller motsvarande villkor.
2. Punkt 1 påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att kräva att 
medborgare från tredje länder skall ha ett 
korttidsvisum, om de inte omfattas av den 
ömsesidighetsordning som fastställs i 
artikel 21 i konventionen om tillämpning 
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av Schengenavtalet.
3. I det fall som avses i punkt 1 skall 
ursprungsmedlemsstaten se till att 
tillhandahållaren av tjänsterna endast 
stationerar ut en arbetstagare om denne 
uppfyller villkoren i den nationella 
lagstiftningen för att vara bosatt i landet 
och har en reguljär anställning i landet.
Ursprungsmedlemsstaten får inte betrakta 
utstationeringen för att tillhandahålla en 
tjänst i en annan medlemsstat som ett 
avbrott i arbetstagarens vistelse eller 
arbete och får inte vägra den 
utstationerade arbetstagaren återinträde 
på sitt territorium i enlighet med nationell 
lagstiftning.
Ursprungsmedlemsstaten skall på 
utstationeringsmedlemsstatens begäran 
och snarast möjligt lämna upplysningar 
om och garantier för att bestämmelserna i 
första stycket följs och, om så inte är 
fallet, besluta om lämpliga påföljder.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör eventuella förtydliganden när det gäller utstationering av 
arbetstagare behandlas i befintligt direktiv 96/71/EG. Föreliggande direktiv bör inte 
förekomma de områdesspecifika direktiv som styr olika typer av tjänsteverksamhet.

Ändringsförslag 124
Artikel 26, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster ställer följande 
upplysningar till tjänstemottagarnas 
förfogande:

1. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster ställer följande 
upplysningar till tjänstemottagarnas och 
värdmedlemsstaternas gemensamma 
kontaktpunkts förfogande:

Motivering

De upplysningar som ställs till förfogande är lika värdefulla för de gemensamma 
kontaktpunkterna som för tjänstemottagarna.

Ändringsförslag 125
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Artikel 26, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
upplysningar som avses i punkt 1, i 
enlighet med tillhandahållarens val:

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
upplysningar som avses i punkt 1:

Motivering

Tillhandahållaren av tjänster kan inte välja när han skall lämna upplysningar. Detta skulle 
strida mot de gemenskapsbestämmelser som fastställer att de allmänna försäljningsvillkoren 
skall meddelas före eller under avtalets ingående.

Ändringsförslag 126
Artikel 26, punkt 2, led c

c) är lättillgängliga för tjänstemottagaren 
på elektronisk väg genom en adress som 
tillhandahållaren angivit,

c) är lättillgängliga för tjänstemottagaren, i 
synnerhet på elektronisk väg genom en 
adress som tillhandahållaren angivit,

Motivering

Det är viktigt att upplysningar till mottagaren inte enbart lämnas på elektronisk väg eftersom 
många konsumenter inte har tillgång till Internet. Alternativa former måste beaktas.

Ändringsförslag 127
Artikel 26, punkt 3, stycke 1

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållaren på tjänstemottagarens 
begäran lämnar följande kompletterande 
upplysningar:

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållaren lämnar följande 
kompletterande upplysningar:

Motivering

Upplysningar bör lämnas automatiskt, inte på begäran.

Ändringsförslag 128
Artikel 26, punkt 3, led a

a) En sammanfattning av vad tjänsten i 
huvudsak omfattar.

a) En fullständig och konkret beskrivning 
av vad tjänsten omfattar.
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Motivering

Det är viktigt att mottagaren känner till tjänstens samtliga egenskaper. Beskrivningen av 
tjänsten bör möjliggöra en jämförelse med andra tillhandahållares erbjudanden.

Ändringsförslag 129
Artikel 27, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna får kräva att en 
tjänsteleverantör som för första gången 
förflyttar sig från en medlemsstat till en 
annan för att tillhandahålla tjänster på 
förhand skriftligen skall underrätta den 
behöriga myndigheten i den mottagande 
medlemsstaten, inklusive uppgifter om 
eventuellt försäkringsskydd eller annat 
personligt eller kollektivt skydd rörande 
yrkesansvar. En sådan underrättelse skall 
förnyas en gång om året om 
tjänsteleverantören har för avsikt att 
tillhandahålla temporära eller tillfälliga 
tjänster i den medlemsstaten under det 
året. Tjänsteleverantören får lämna 
underrättelsen på valfritt sätt.

Motivering

För att bibehålla samstämmigheten inom gemenskapslagstiftningen är det tillrådligt att 
fastställa samma bestämmelser som redan föreslagits av Europaparlamentet och i rådets 
gemensamma ståndpunkt om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 
(2002/0061(COD)).

Ändringsförslag 130
Artikel 27, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster på 
tjänstemottagarnas begäran upplyser 
dessa om den försäkring och de garantier 
som avses i punkt 1, särskilt 
försäkringsgivarens eller garantigivarens 
namn och adress samt geografisk täckning.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster upplyser dessa 
om den försäkring och de garantier som 
avses i punkt 1, särskilt 
försäkringsgivarens eller garantigivarens 
namn och adress samt geografisk täckning.
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Motivering

För att bibehålla samstämmigheten inom gemenskapslagstiftningen är det tillrådligt att 
fastställa samma bestämmelser som redan föreslagits i rådets gemensamma ståndpunkt om 
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer (2002/0061(COD)).

Ändringsförslag 131
Artikel 27, punkt 3, stycke 1a (nytt)

När en mottagande medlemsstat av de av 
sina egna medborgare som vill utöva en 
tjänsteverksamhet kräver bevis för att den 
berörda personen är försäkrad mot de 
ekonomiska risker som är förenade med 
deras yrkesansvar i enlighet med gällande 
lagar och bestämmelser i den mottagande 
medlemsstaten om försäkringsskyddets 
villkor och omfattning, skall denna stat 
som tillräcklig bevisning godta intyg 
beträffande detta utfärdade av banker och 
försäkringsföretag i andra medlemsstater.

Motivering

För att bibehålla samstämmigheten inom gemenskapslagstiftningen är det tillrådligt att 
fastställa samma bestämmelser som redan föreslagits i rådets gemensamma ståndpunkt om 
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer (2002/0061(COD)).

Ändringsförslag 132
Artikel 30, punkt 2, stycke 1

2. Om verksamhet på flera olika områden 
är tillåten skall medlemsstaterna se till 
följande:

2. I den mån verksamhet på flera olika 
områden är tillåten mellan de 
tillhandahållare av sådana tjänster som 
avses i punkt 1 a och b skall 
medlemsstaterna se till följande:

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 133
Artikel 30, punkt 4
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4. I den rapport som avses i artikel 41 skall 
medlemsstaterna ange vilka 
tillhandahållare av tjänster som omfattas av 
kraven i punkt 1, vad kraven består i och 
varför de anser att kraven är motiverade.

4. I den rapport som avses i artikel 41 skall 
medlemsstaterna ange vilka kategorier av 
tillhandahållare av tjänster som omfattas av 
kraven i punkt 1, vad kraven består i och 
varför de anser att kraven är motiverade.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 134
Artikel 33, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på begäran av en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
översända alla upplysningar om eventuella 
domar i brottmål, administrativa eller 
disciplinära påföljder eller åtgärder samt 
beslut om bedrägliga konkurser som fattats 
av deras behöriga myndigheter mot en 
tillhandahållare av tjänster och som är av 
sådant slag att dennes förmåga att utöva 
sin verksamhet eller dennes yrkesmässiga 
trovärdighet kan ifrågasättas.

1. Medlemsstaterna skall på begäran av en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
översända alla upplysningar om eventuella 
domar i brottmål, administrativa eller 
disciplinära påföljder eller åtgärder samt 
beslut om bedrägliga konkurser som fattats 
av deras behöriga myndigheter mot en 
tillhandahållare av tjänster och som är av 
direkt betydelse för dennes kompetens 
eller som gör att dennes yrkesmässiga 
trovärdighet kan ifrågasättas.

En begäran enligt punkt 1 bör vara 
vederbörligen motiverad, i synnerhet när 
det gäller grunden för begäran om 
upplysningar.

Ändringsförslag 135
Artikel 33, punkt 3

3. Vid genomförandet av punkt 1 skall de 
rättigheter som dömda eller på annat sätt 
straffade personer har i de berörda 
medlemsstaterna respekteras, särskilt när 
det gäller skydd av personuppgifter.

3. Vid genomförandet av punkterna 1 och 
2 skall de rättigheter som dömda eller på 
annat sätt straffade personer har i de 
berörda medlemsstaterna samt de 
bestämmelser som rör skydd av 
personuppgifter respekteras, även av 
yrkessammanslutningar.

Ändringsförslag 136
Artikel 34, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall se till att de 
befogenheter för övervakning av och 
tillsyn över tillhandahållare av tjänster när 
det gäller berörda verksamheter som 
föreskrivs i de nationella lagstiftningarna 
utövas också när tjänsten tillhandahålls i 
en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna skall se till att de 
befogenheter för övervakning av och 
tillsyn över tillhandahållare av tjänster när 
det gäller berörda verksamheter som 
föreskrivs i de nationella lagstiftningarna 
utövas.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 16.

Ändringsförslag 137
Artikel 35, punkt 1

1. Med beaktande av artikel 16 skall
medlemsstaterna ömsesidigt bistå varandra 
och göra sitt yttersta för att samarbeta 
effektivt vid kontrollen av tillhandahållare 
och deras tjänster.

1. Medlemsstaterna skall ömsesidigt bistå 
varandra och göra sitt yttersta för att 
samarbeta effektivt vid kontrollen av 
tillhandahållare och deras tjänster.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslagen till artikel 16.

Ändringsförslag 138
Artikel 36, punkt 1

1. Om en tillhandahållare av tjänster beger 
sig till en annan medlemsstat för att utföra 
en tjänst utan att vara etablerad där, skall 
de behöriga myndigheterna i denna 
medlemsstat på de områden som omfattas 
av artikel 16 medverka vid kontrollen av 
tillhandahållaren enligt punkt 2.

1. Om en tillhandahållare av tjänster beger 
sig till en annan medlemsstat för att utföra 
en tjänst utan att vara etablerad där, skall 
de behöriga myndigheterna i denna 
medlemsstat utföra kontrollen av 
tillhandahållaren.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslagen till artikel 16.

Ändringsförslag 139
Artikel 36, punkt 2, stycke 1

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

punkt 1 skall göra de kontroller, 
inspektioner och utredningar på plats som 
krävs. De skall handla inom ramen för de 
befogenheter som de har i den egna 
medlemsstaten.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17.

Ändringsförslag 140
Artikel 36, punkt 2, stycke 2, led a

a) De innebär endast ett konstaterande av 
fakta och medför inga ytterligare åtgärder 
gentemot tillhandahållaren, utom då det 
gäller sådana undantag i enskilda fall 
som avses i artikel 19.

a) De innebär ett konstaterande av fakta.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslagen till artiklarna 16 och 17.

Ändringsförslag 141
Artikel 37

Artikel 37 utgår
Ömsesidigt bistånd vid undantag från 

principen om ursprungsland i enskilda 
fall

1. Om en medlemsstat överväger att vidta 
en sådan åtgärd som avses i artikel 19 
skall förfarandet i punkterna 2-6 i denna 
artikel tillämpas, utan att det påverkar 
rättsliga förfaranden.
2. Den medlemsstat som avses i punkt 1 
skall begära att ursprungsmedlemsstaten 
vidtar åtgärder mot tillhandahållaren av 
tjänsterna i fråga genom att lämna alla 
relevanta upplysningar om tjänsten och 
omständigheterna i ärendet.
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Ursprungsmedlemsstaten skall så snart 
som möjligt kontrollera om 
tillhandahållaren utövar sin verksamhet 
lagenligt samt de omständigheter som 
ligger till grund för begäran. Den skall 
snarast möjligt meddela den medlemsstat 
som gjort begäran om vilka åtgärder som 
har vidtagits eller som övervägs, eller, i 
förekommande fall, varför inga åtgärder 
vidtagits.
3. Sedan ursprungsmedlemsstaten enligt 
punkt 2 andra stycket har underrättat den 
medlemsstat som har gjort begäran skall 
den sistnämnda anmäla sin avsikt att 
vidta åtgärder till kommissionen och till 
ursprungsmedlemsstaten, och därvid 
ange:
a) varför den anser att de åtgärder som 
ursprungsmedlemsstaten vidtagit eller 
överväger är otillräckliga,
b) varför den anser att de åtgärder som 
den överväger att vidta uppfyller villkoren 
i artikel 19.
4. Åtgärderna får vidtas tidigast femton 
arbetsdagar efter att anmälan gjorts i 
enlighet med punkt 3.
5. Utan att det påverkar medlemsstaternas 
möjlighet att vidta ifrågavarande åtgärder 
efter den tidsfrist som fastställs i punkt 4 
skall kommissionen snarast möjligt 
undersöka huruvida de anmälda 
åtgärderna är förenliga med 
gemenskapsrätten.
Om den kommer fram till att åtgärden är 
oförenlig med gemenskapsrätten, skall 
kommissionen i ett beslut begära att 
medlemsstaten i fråga avstår från att vidta 
de övervägda åtgärderna eller skyndsamt 
avbryter vidtagna åtgärder:
6. I brådskande fall får den medlemsstat 
som överväger att vidta en åtgärd göra 
undantag från punkterna 3 och 4. Om så 
är fallet skall åtgärderna anmälas till 
kommissionen och till 
ursprungsmedlemsstaten snarast möjligt
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och medlemsstaten skall ange varför den 
anser att ärendet brådskar.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 16a och även med idén om att 
principen om ursprungsland ersätts av principen om ömsesidigt erkännande. 

Ändringsförslag 142
Artikel 38

Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 42.2 anta de 
tillämpningsföreskrifter som krävs för att 
genomföra bestämmelserna i detta kapitel 
om fastställande av de i artiklarna 35 och 
37 föreskrivna fristerna och de praktiska 
metoderna för utbyte av information på 
elektronisk väg mellan kontaktpunkterna, 
särskilt bestämmelserna om 
informationssystemens interoperabilitet.

Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 42.2 anta de 
tillämpningsföreskrifter som krävs för att 
genomföra bestämmelserna i artikel 35 och 
de praktiska metoderna för utbyte av 
information på elektronisk väg mellan 
kontaktpunkterna, särskilt bestämmelserna 
om informationssystemens 
interoperabilitet.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 37.

Ändringsförslag 143
Artikel 39, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
uppföranderegler som avses i punkt 1 är 
tillgängliga på distans och på elektronisk 
väg och att de översänds till 
kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
uppföranderegler som avses i punkt 1 är 
tillgängliga även på distans och på 
elektronisk väg och att de översänds till 
kommissionen.

Motivering

Det är viktigt att upplysningar till mottagaren inte enbart lämnas på elektronisk väg eftersom 
många konsumenter inte har tillgång till Internet.

Ändringsförslag 144
Artikel 39, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att 3. Medlemsstaterna skall se till att 
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tillhandahållare av tjänster på 
tjänstemottagarens begäran eller i alla 
handlingar där detaljerade uppgifter om 
tjänsterna lämnas anger vilka eventuella 
uppföranderegler som de omfattas av samt 
var dessa regler finns att tillgå elektroniskt 
och på vilka språk.

tillhandahållare av tjänster i alla handlingar 
där detaljerade uppgifter om tjänsterna 
lämnas anger vilka eventuella 
uppföranderegler som de omfattas av samt 
var dessa regler finns att tillgå elektroniskt 
och på vilka språk.

Motivering

Upplysningar bör inte bara lämnas på begäran, utan bör lämnas i samtliga fall.

Ändringsförslag 145
Artikel 39, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall vidta stödåtgärder 
för att uppmuntra 
yrkessammanslutningarna att i sina 
respektive länder genomföra de 
uppföranderegler som antagits på 
gemenskapsnivå.

4. Medlemsstaterna kan vidta stödåtgärder 
för att uppmuntra 
yrkessammanslutningarna att i sina 
respektive länder som minimistandard 
genomföra de uppföranderegler som 
antagits på gemenskapsnivå. Detta skall 
inte hindra att yrkesorganisationer eller 
yrkessammanslutningar tillämpar 
striktare krav för uppförandereglerna.

Motivering

Medlemsstaterna eller yrkesorganisationerna får inte förhindras att utveckla striktare 
uppföranderegler.

Ändringsförslag 146
Artikel 40

Artikel 40 utgår
Kompletterande harmonisering

1. Kommissionen skall senast den [ett år 
efter det att direktivet har trätt i kraft] 
undersöka möjligheten att lägga fram 
förslag till harmoniseringsinstrument 
avseende följande frågor:
a) Villkor för utförande av 
värdetransporter.
b) Spelverksamhet som innebär att 
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insatser med penningvärde görs i 
hasardspel, inbegripet lotterier och 
vadslagningar.
c) Start av verksamhet som innefattar 
indrivning av fordringar.
2. Kommissionen skall undersöka om det 
är nödvändigt för att den inre marknaden 
för tjänster skall kunna fungera 
tillfredsställande att ta ytterligare initiativ 
eller lägga fram förslag till olika 
instrument, i synnerhet avseende följande 
frågor:
a) De frågor som varit föremål för 
undantag i enskilda fall, och där behovet 
av en harmonisering på gemenskapsnivå 
har klarlagts.
b) De frågor som avses i artikel 39 för 
vilka uppförandereglerna antingen inte 
har kunnat genomföras före dagen för 
genomförandet eller är otillräckliga för 
att den inre marknaden skall fungera 
tillfredsställande.
c) De frågor som klarlagts vid den 
ömsesidiga utvärdering som avses i 
artikel 41.
d) Konsumentskydd och 
gränsöverskridande avtal.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 16b och även med idén om att 
principen om ursprungsland ersätts av principen om ömsesidigt erkännande. 

Ändringsförslag 147
Artikel 42, punkt 3a (ny)

3a. På kommissionens initiativ eller på 
begäran från en medlemsstat skall 
kommittén behandla frågor som rör 
Förtydliganden av innehållet i bilagorna 
till detta direktiv.
Kommissionen skall genast underrätta 
Europaparlamentet om varje ändring av 
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bilagorna till detta direktiv.

Motivering

Förteckningarna i bilagorna är vägledande och syftar till att klargöra direktivets 
tillämpningsområde. Därför är det lämpligt att föreskriva möjligheten att se över, ändra eller 
uppdatera dessa förteckningar.

Ändringsförslag 148
Artikel 45, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [två år efter ikraftträdandet]. De 
skall genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [fyra år efter ikraftträdandet]. 
De skall genast överlämna texterna till 
dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv

Motivering

Kommissionens tidsfrist för ikraftsättandet av bestämmelserna i detta direktiv är alltför snäv 
med tanke på de ändringar som behöver göras i medlemsstaternas struktur.

Ändringsförslag 149
Bilaga I A (ny)

Tjänster som avses i artikel 16.1b
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Bilaga I A

AFFÄRSTJÄNSTER

Datatjänster och liknande tjänster

Tjänster inom forskning och utveckling

Fastighetsmäklartjänster

Uthyrnings- och leasingtjänster utan operatör

Övriga affärstjänster

Reklamtjänster
Marknadsundersökningar och tjänster
för undersökning av den allmänna opinionen      
Konsulttjänster på området för företagsledning
Tjänster som sammanhänger med 
konsulttjänster på området för företagsledning
Tekniska provtjänster och analystjänster
Tjänster på jordbruks-, jakt- och skogsbruks-
området
Tjänster på fiskeområdet
Tjänster på gruvområdet  
Tjänster på tillverkningsområdet
Energidistributionstjänster
Tjänster i samband med placering och 
tillhandahållande av personal
Undersökningar och säkerhet
Närstående vetenskapliga tjänster och
tekniska konsulttjänster

Underhåll och reparation av utrustning
(utom sjögående fartyg, flygplan och
annan transportutrustning)
Lokalvårdstjänster
Fotograftjänster
Förpackningstjänster
Trycknings- och publiceringstjänster
Tjänster i samband med sammankomster
Övrigt
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Motivering

Förteckningarna i bilagorna är vägledande och syftar till att klargöra direktivets 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 150
Bilaga I B (ny)

Tjänster som avses i artikel 16.1b

Bilaga I B

BYGGTJÄNSTER OCH LIKNANDE INGENJÖRSTJÄNSTER 

Allmänt anläggningsarbete för byggnader

Allmänt anläggningsarbete för väg- och
vattenbyggnad

Installations- och monteringsarbete

Arbete för färdigställande av byggnader och
slutförande av byggnadsarbete

Övrigt

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER

Kommissionärstjänster

Grosshandelstjänster

Detaljhandelstjänster

Franchising

Övrigt

Motivering

Förteckningarna i bilagorna är vägledande och syftar till att klargöra direktivets 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 151
Bilaga I C (ny)
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Tjänster som avses i artikel 17.1

Bilaga I C

MILJÖTJÄNSTER

Avloppstjänster

Avfallshanteringstjänster

Renhållningstjänster och liknande tjänster

Övrigt

TJÄNSTER I SAMBAND MED TURISM OCH RESOR

Hotell och restauranger (inbegripet catering)

Resebyrå- och researrangörstjänster

Turistguidningstjänster

Övrigt

TJÄNSTER PÅ OMRÅDENA FRITID, KULTUR OCH IDROTT

Idrottstjänster och övriga fritidstjänster

Motivering

Förteckningarna i bilagorna är vägledande och syftar till att klargöra direktivets 
tillämpningsområde.
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MOTIVERING

I. Inledning

Den 11 november 2004 höll utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd en 
offentlig utfrågning om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på 
den inre marknaden. Samtidigt som alla deltagare var överens om att den inre marknaden för 
tjänster måste öppnas ytterligare fanns det stora åsiktsskillnader om vilka styrmedel som skall 
användas. De flesta deltagare, även föredraganden, argumenterade emot onödig 
protektionism. De gav emellertid sitt stöd åt höga kvalitets- och skyddskrav, särskilt på det 
sociala området och på områdena för miljö- och konsumentskydd, för att garantera rättvis 
konkurrens.

Den offentliga utfrågningen tydliggjorde att detta förslag går långt utöver det angivna målet. I 
sin nuvarande form lämnar förslaget många frågor öppna och ger upphov till rättslig 
osäkerhet.

Den 21 december 2004 presenterade föredraganden ett arbetsdokument i vilket följande 
problemområden identifierades: tillämpningsområdet, principen om ursprungsland, kontrollen 
och överensstämmelsen med gemenskapens regelverk. Föredraganden är övertygad om att det 
på dessa områden behövs djupgående ändringar för att en bred samsyn skall kunna uppnås.

För att garantera mer insyn och samarbete skapades en arbetsmetod som är ny för 
Europaparlamentet genom att en ad hoc-arbetsgrupp inrättades. Under föredragandens ledning 
hölls regelbundna möten med ledamöterna av inremarknadsutskottet, särskilt dess 
skuggföredraganden, föredragandena av yttranden och skuggföredragandena i de rådgivande 
utskotten. Dessa möten var till för att mer intensivt diskutera ytterligare detaljer i andra delar 
av förslaget som av tidsskäl inte kunde tas upp vid de ordinarie utskottssammanträdena. Även 
rådets ordförandeskap, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén har utnyttjat möjligheten att redogöra för sina åsikter om förslaget i 
arbetsgruppen. Föredragandens rapportering till utskottet skedde offentligt, så att det inte 
skulle kunna uppstå något intryck av en arbetsprocess bakom stängda dörrar.

Kommissionsledamot McCreevy gjorde vid ett av Europaparlamentets plenarsammanträden 
ett entydigt uttalande om att kommissionen inte kommer att lägga fram något nytt förslag. 
Vidare sade han att kommissionen önskar att lojalt följa medbeslutandeförfarandets förlopp 
och beakta Europaparlamentets privilegier.

Ett ytterligare exempel på samarbete och insyn inom Europaparlamentet har varit utarbetandet 
av en första del av ett förslag till betänkande, för att förenkla och fördjupa diskussionen i 
inremarknadsutskottet och för att utvärdera förslagen till lösningar av de två mest omstridda 
punkterna. I denna första del som lades fram för det ansvariga utskottet den 19 april 2005 
föreslås en första omgång ändringsförslag till de mest omstridda delarna i kommissionens 
förslag – tillämpningsområdet och principen om ursprungsland.

Föreliggande dokument är en konsoliderad version av den första delen av förslaget till 
betänkande tillsammans med kommissionens förslag i sin helhet.
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II. Centrala aspekter i översynen av direktivet

1. Direktivets tillämpningsområde

Direktivets tillämpningsområde måste var tydligt och entydigt. Detta tjänar rättssäkerheten. 
Det är oklart för många tjänsteleverantörer om de tjänster de erbjuder omfattas av det 
föreliggande direktivet eller ej. Vidare måste det dras en tydlig gräns mellan de tjänster som 
omfattas av detta direktiv och tjänster i allmänhetens intresse, vilka bör behandlas i ett 
ramdirektiv som utarbetas separat. Vidare påbjuder rättssäkerheten att det görs en tydlig 
avgränsning mot de tjänster som omfattas eller kommer att omfattas av områdesvisa direktiv –
exempelvis när det gäller de reglerade yrken som omfattas av direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (KOM(2002)0119).

a) Definitionen av begreppet ”tjänst”

Allmänt sett utgör avgränsningen mellan tjänster som faller inom direktivets 
tillämpningsområde och tjänster i allmänhetens intresse ett stort problem. När 
tjänstemarknaden öppnas måste man bevara just det som uppnåtts på området för tjänster i 
allmänhetens intresse, som är en bärande pelare i den europeiska sociala modellen. Det är 
därför absolut nödvändigt att avgränsa direktivets tillämpningsområde utan några som helst 
tvetydigheter.

Kommissionen har åtagit sig att senast i slutet av 2005 lägga fram en rapport om 
genomförbarheten och behovet av en ramlag om tjänster i allmänhetens intresse1. Så länge det 
ännu inte finns någon tydlig gemenskapsram för dessa tjänster – en ram som även anges i 
artikel III-6 i konstitutionsutkastet – är det meningsfullt att undanta dem från 
tillämpningsområdet för förslaget till direktiv.

Det har ofta lagts fram förslag om att skapa en sådan avgränsning genom att upprätta 
negativ- eller positivlistor för enskilda områden. Föredraganden ser ingen möjlighet att göra 
på detta sätt. Att stelbent räkna upp tjänster som för närvarande ligger inom eller utanför 
tillämpningsområdet är ett felaktigt tillvägagångssätt och inte något lämpligt styrmedel för ett 
innovativt område som tjänstesektorn.

Tyvärr är det inte heller möjligt att ge en tydlig gemenskapsdefinition av tjänster i 
allmänhetens intresse. Det är medlemsstaterna som har makten att definiera dessa tjänster. I 
fördraget erkänns visserligen den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har 
för EU, men man har där av subsidiaritetsskäl avstått från att ge en definition (artikel 16 och 
artikel 86.2 i EG-fördraget).

Av denna anledning anser föredraganden att det är lämpligt att tillämpa dels kriterier som 
karaktäriserar de tjänster som faller inom tillämpningsområdet för detta direktiv 
(kommersiella tjänster, det vill säga tjänster mot ersättning enligt traditionella 

  
1 Jämför kommissionens meddelande av den 12 maj 2004, KOM(2004)0374.
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lönsamhetskriterier), dels kriterier som används för att definiera tjänster i allmänhetens 
intresse och som därför motiverar att dessa utesluts från tillämpningsområdet för detta 
direktiv. Föredraganden föreslår också en tydligare åtskillnad mellan ekonomiska tjänster som 
kan tjäna ett allmänt intresse och kommersiella tjänster som endast utförs i lönsamhetssyfte.

I detta betänkande görs ett försök att precisera det kriterium som gäller skyldigheter gentemot 
allmännyttan och det allmänna intresset, som kommissionen redan tagit upp i vitboken om 
tjänster av allmänt intresse1.

b) Uteslutning från tillämpningsområdet

Hälso- och sjukvårdsområdet måste uteslutas från tillämpningsområdet för detta direktiv för 
att förhindra en uppenbar motsättning med den behörighetsfördelning som anges i 
artikel 152.5 i EG-fördraget och som grundas på subsidiariteten.

På grund av överlappningen mellan förslaget till direktiv och bestämmelser på området för 
arbetslagstiftningen, exempelvis utstationeringsdirektivet, bör det klargöras att föreliggande 
direktiv inte påverkar den allmänna arbetslagstiftningen, inbegripet regionala och nationella 
löneavtal, och annan lagstiftning som skall tillämpas på anställningsförhållanden. En 
motsvarande ändring bör föras in i artikel 1, eftersom formuleringen ”Syftet med detta 
direktiv är inte att behandla rena arbetsrättsliga frågor” i skäl 58 inte är tillräcklig.

2. Samstämdheten mellan förslaget till direktiv och befintlig eller kommande 
gemenskapslagstiftning och bestämmelser inom den internationella privaträtten

Eftersom man i tjänstedirektivet i dess nuvarande form föreslår ett områdesövergripande 
tillvägagångssätt för ett stort antal tjänster av mycket olika slag berörs oundvikligen många 
verksamheter av direktivets tillämpningsområde, även om de redan är föremål för 
områdesspecifika åtgärder. Expertutfrågningen den 11 november 2004 och olika konferenser 
har visat att det för närvarande är oklart på vilket sätt förslaget förhåller sig till befintlig 
internationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning samt till planerad EU-lagstiftning. 
Exempel på detta är gemenskapens utstationeringsdirektiv, konventionen Rom I och förslaget 
till förordning Rom II, förslaget till direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer och 
direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling. (Motsvarande redogörelser finns i 
arbetsdokumentet av den 21 december 2004.)

3. Införandet av principen om ursprungsland

En central punkt i förslaget till direktiv är införandet av den så kallade principen om
ursprungsland (artikel 16), enligt vilken tjänsteleverantörer endast omfattas av 
bestämmelserna i sin ursprungsmedlemsstat. Ursprungsmedlemsstaten ansvarar för kontrollen 
av tjänsteleverantören och de tjänster denne utför, även om tjänstemottagaren använder sig av 
tjänsterna i en annan medlemsstat. Undantag från principen om ursprungsland tillåts i första 

  
1 Jämför kommissionens meddelande av den 12 maj 2004, KOM(2004)0374, bilaga 1: ”Begreppet ”tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse” används i artikel 16 och artikel 86.2 i fördraget. Det definieras inte i fördraget 
eller i sekundärlagstiftningen. I gemenskapens praxis råder dock bred enighet om att begreppet avser 
ekonomiska tjänster som medlemsstaterna eller gemenskapen bedömer vara av allmänt intresse och därför skall 
kopplas till särskilda skyldigheter.”
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hand på de områden där det redan finnas områdesvisa harmoniseringsåtgärder på 
gemenskapsnivå.

I detta sammanhang måste det påpekas att ”principen om ursprungsland”, som kommissionen 
inte på något ställe i sitt förslag till motivering ifrågasätter eller diskuterar, egentligen inte är 
någon självständig princip. Principen om ursprungsland nämns inte uttryckligen i fördragen, 
och det rör sig inte heller om någon rättslig princip på högre nivå än fördragen som man 
måste hålla sig till i gemenskapslagstiftningen. Därför är också rubriken till artikel 16 i 
förslaget till direktiv vilseledande. Det finns dessutom en allvarlig motsättning mellan denna 
”princip” och artikel 50 i EG-fördraget, som återkommer som artikel III-145 i 
Europakonstitutionen. Enligt ursprungslandsprincipen, så som den definieras i kommissionens 
förslag, är ett företag som tillhandahåller en tjänst i vilken som helst av gemenskapens 
medlemsstater underkastat lagstiftningen endast i sin hemstat, och behöver inte rätta sig efter 
annan nationell lagstiftning som eventuellt kan vara mer begränsande. Inte desto mindre 
understryks i artikel 50 i EG-fördraget att den som tillhandahåller tjänster har rätt att bli 
underkastad samma villkor som mottagarlandet uppställer för sina egna medborgare. Det är 
således uppenbart att ursprungslandsprincipen strider mot principen om lika behandling, 
vilken slås fast i fördragen. Dessutom är ursprungslandsprincipen tvärt emot andan i 
Europeiska unionens uppbyggnad som bygger på samordning av medlemsstaternas 
bestämmelser, vilket understryks i artikel 47.2 i EG-fördraget.

Således föreslår föredraganden att ursprungslandskriteriet ersätts av principen om ömsesidigt 
erkännande som grundar sig på idén om ”lika värde”. Enligt EG-domstolens domar kan 
villkor enligt lagstiftningen i destinationsstaten inte tillämpas samtidigt som liknande villkor i 
ursprungsstaten redan är uppfyllda.

Under Europaparlamentets utfrågning framfördes allt intensivare invändningar mot att 
generellt skriva in principen om ursprungsland i ett tjänstedirektiv. Dessa invändningar 
beskrivs utförligt i arbetsdokumentet av den 21 december 2004.

4. Inrättande av en gemensam kontaktpunkt

Föredraganden är särskilt positiv till förenklingen av de administrativa rutinerna, särskilt 
inrättandet av en gemensam kontaktpunkt, då det i första hand gynnar små och medelstora 
företag. Föredraganden anser att en gemensam kontaktpunkt bör inrättas för det två 
grundläggande friheterna.

Inom ramen för det fria tillhandahållandet av tjänster bör den gemensamma kontaktpunkten 
ha hand om genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande, enligt det förfarande som 
beskrivs i den nya artikel 16. När problem uppstår finns det inget gemensamt angreppssätt för 
att utvärdera likvärdigheten avseende skyddsnivåer, och det finns inget förfarande som gör det 
möjligt för en tjänsteleverantör att överklaga ett förbud att tillhandahålla tjänster på en 
nationell marknad. Således kan en gemensam kontaktpunkt bidra till att det ömsesidiga 
erkännandet av tjänster fungerar bättre. Dessutom borde tjänsteleverantörerna ges möjlighet 
att elektroniskt, med automatisk verkan, tillfälligt registrera sig vid den gemensamma 
kontaktpunkten.
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Denna registrering skulle alltså möjliggöra att leverantörerna av gränsöverskridande tjänster 
underkastas under samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i destinationsstaten, 
särskilt landets uppförandekoder. Destinationsstaten bör bli ordentligt informerad om 
tillhandahållandet av tjänsten så att tjänstekvaliteten kan bedömas och mottagarna av tjänsten 
bör ges möjlighet att klaga hos den gemensamma kontaktpunkten.
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