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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes 
af de berørte tekniske tjenestegrene.
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1 EUT C ## af ##, s. ##.
2 EUT C ## af ##, s. ##.
3 EUT C ## af ##, s. ##.

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om tjenesteydelser i det indre marked
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (10003/2006 – C6-0000/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0002)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0160)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 30
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(30) Den gældende fællesskabsret om 
servicevirksomhed er allerede meget 
omfattende. Dette direktiv bygger på og 
kompletterer derved gældende 
fællesskabsret. Konflikter mellem dette 
direktiv og andre fællesskabsinstrumenter
er identificeret og omhandlet i dette 
direktiv, bl.a. ved hjælp af undtagelser. 
Det er dog nødvendigt at fastsætte en 
regel for eventuelle yderligere tilfælde og 
undtagelsestilfælde, hvor der er en 
konflikt mellem en bestemmelse i dette 
direktiv og en bestemmelse i et andet 
fællesskabsinstrument. Eksistensen af en 
sådan konflikt bør konstateres i 
overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser om etableringsret og fri 
bevægelighed for tjenesteydelser.

udgår

Begrundelse

Eftersom Rådets tekst ikke tilfører bestemmelserne i artikel 3 yderligere værdi og for at undgå
retlig usikkerhed, bør pågældende betragtning udgå.

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 6 og 7

6. Dette direktiv berører ikke de 
arbejdsretlige regler, dvs. enhver form for 
retlige eller kontraktretlige bestemmelser 
vedrørende ansættelsesvilkår, 
arbejdsforhold, herunder sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, og forholdet 
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, som 
medlemsstaterne anvender i 
overensstemmelse med national ret, der 
respekterer fællesskabsretten. Dette 
direktiv berører heller ikke 
medlemsstaternes lovgivning om social 
sikring.

6. Dette direktiv berører ikke de 
arbejdsretlige regler, dvs. enhver form for 
retlige eller kontraktretlige bestemmelser 
vedrørende ansættelsesvilkår, 
arbejdsforhold, herunder sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, og forholdet 
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, som 
medlemsstaterne anvender i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
og national ret og praksis. Dette direktiv 
berører heller ikke medlemsstaternes 
lovgivning om social sikring.
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7. Dette direktiv berører ikke udøvelsen af 
grundlæggende rettigheder, som er 
anerkendt i medlemsstaterne og 
fællesskabsretten. Det berører heller ikke 
retten til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive aftaler og retten til at gennemføre 
faglige aktioner i overensstemmelse med 
national ret og praksis, der respekterer 
fællesskabsretten.

7. Dette direktiv berører ikke udøvelsen af 
grundlæggende rettigheder, som er 
anerkendt i medlemsstaterne og 
fællesskabsretten. Det berører heller ikke 
retten til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive aftaler og retten til at gennemføre 
faglige aktioner i overensstemmelse med 
fællesskabsretten og national ret og 
praksis, særligt reglerne om forholdet 
mellem arbejdsmarkedets parter i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag respekterer den nye struktur for artikel 1, stk. 6 og 7, i Kommissionens 
ændrede forslag, som Rådet efterfølgende har vedtaget (De arbejdsretlige regler er behandlet 
i stk. 6, mens stk. 7 omhandler de grundlæggende rettigheder). For at opnå den størst mulige 
støtte fra EU-borgerne, er det imidlertid nødvendigt at foretage nogle justeringer i teksten.
Ændringsforslaget respekterer, at der kun i betragtning 15 henvises til chartret om 
grundlæggende rettigheder, idet der dog i artikel 1 er indarbejdet en formulering, der ordret 
afspejler chartrets artikel 28. I henhold til EF-traktatens artikel 126, stk. 2, skal der desuden 
lægges særlig vægt på national ret og praksis og navnlig reglerne om forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 2, litra a

a) ikke-økonomiske tjenesteydelser af 
almen interesse

a) tjenesteydelser af almen interesse

Begrundelse

Dette ændringsforslag genopfører delvis Parlamentets holdning under førstebehandlingen. 
Det synes at rumme et kompromis med Rådets holdning, idet ordlyden af Kommissionens 
ændrede forslag er genindsat.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 2, litra j
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j) sociale tjenesteydelser i forbindelse med 
socialt boligbyggeri, børnepasning og støtte 
til familier og enkeltpersoner, som har 
permanent eller midlertidig behov herfor, 
udført af staten, af tjenesteydere med 
opdrag fra staten eller af statsanerkendte
velgørende organisationer

j) sociale tjenesteydelser i forbindelse med 
socialt boligbyggeri, børnepasning og støtte 
til familier og enkeltpersoner, som har 
permanent eller midlertidig behov herfor,
og obligatoriske og supplerende sociale 
beskyttelsesordninger, som dækker de 
største risici, udført af staten, af 
tjenesteydere eller velgørende 
organisationer med opdrag fra eller 
anerkendt af staten 

Begrundelse

Selv om dette ændringsforslag overtager Rådets nye tekst, der sikrer en bedre juridisk 
definition af sociale tjenesteydelser og dermed mere retssikkerhed, tager det ligeledes højde 
for den meddelelse om socialydelser af almen interesse (KOM(2006) 177 endelig udg.), 
Kommissionen vedtog for nylig. Dette ændringsforslag hverken foregriber eller fastlægger på
forhånd resultaterne af den igangværende høring. Kommissionen afgør, hvad der videre skal 
ske i sagen, og fastlægger, hvilken strategi der skal følges. Kommissionen overvejer bl.a., om 
der er behov for et lovforslag, og vurderer de juridiske muligheder for at fremsætte et sådant.

Ændringsforslag 5
Artikel 3

1. Hvis bestemmelserne i dette direktiv 
strider mod en bestemmelse i en anden 
fællesskabsretsakt om særlige aspekter af 
adgangen til eller udøvelsen af 
servicevirksomhed inden for særlige 
områder eller særlige erhverv, har 
bestemmelsen i den anden 
fællesskabsretsakt forrang og finder 
anvendelse på disse særlige områder eller 
erhverv. Det drejer sig bl.a. om følgende 
retsakter:

1. Hvis bestemmelserne i dette direktiv 
strider mod en bestemmelse i en anden 
fællesskabsretsakt om særlige aspekter af 
adgangen til eller udøvelsen af 
servicevirksomhed inden for særlige 
områder eller særlige erhverv, har 
bestemmelsen i den anden 
fællesskabsretsakt forrang og finder 
anvendelse på disse særlige områder eller 
erhverv. Det drejer sig bl.a. om følgende 
retsakter:

a) direktiv 96/71/EF a) direktiv 96/71/EF

b) forordning (EØF) nr. 1408/71 b) forordning (EØF) nr. 1408/71

c) Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. 
oktober 1989 om samordning af visse love 
og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed

c) Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. 
oktober 1989 om samordning af visse love 
og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed

d) direktiv 2005/36/EF. d) direktiv 2005/36/EF.
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2. Dette direktiv berører ikke den 
internationale privatret, særlig reglerne om 
lovvalg i forbindelse med kontraktlige og 
ikke-kontraktlige forpligtelser, herunder de 
regler, der sikrer, at forbrugerne er 
beskyttet efter 
forbrugerbeskyttelsesreglerne i den 
forbrugerlovgivning, der gælder i deres 
medlemsstat.

2. Dette direktiv berører ikke den 
internationale privatret, særlig reglerne om 
lovvalg i forbindelse med kontraktlige og 
ikke-kontraktlige forpligtelser, herunder de 
regler, der sikrer, at forbrugerne er 
beskyttet efter 
forbrugerbeskyttelsesreglerne i den 
forbrugerlovgivning, der gælder i deres 
medlemsstat.

2a. Dette direktiv fratager ikke 
forbrugerne den beskyttelse, som den 
forbrugerbeskyttelseslovgivning, der 
gælder i deres medlemsstat, i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
sikrer dem.

3. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i dette direktiv under 
overholdelse af traktatens regler om 
etableringsretten og den frie bevægelighed 
for tjenesteydelser.

3. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i dette direktiv under 
overholdelse af traktatens regler om 
etableringsretten og den frie bevægelighed 
for tjenesteydelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag respekterer Rådets nye tekst til artikel 3. I overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 153, stk. 5, søger ændringsforslaget desuden at opretholde den følsomme 
balance, som Parlamentet fandt frem til under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 6
Artikel 28, stk. 4

4. En medlemsstat, der modtager en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national lovgivning.

4. En medlemsstat, der modtager en 
anmodning om bistand fra de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat, 
sørger for, at tjenesteydere etableret på
dens område meddeler dens kompetente 
myndigheder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for tilsynet med deres 
virksomhed.

Begrundelse

For at skabe større klarhed og retssikkerhed sletter dette ændringsforslag i stk. 4 
henvisningen til gældende "national lovgivning". Dette spørgsmål burde i første omgang ikke 
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være behandlet i artiklen om de almindelige bestemmelser, der navnlig omhandler de 
almindelige forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne, når de anmoder om gensidig bistand, 
og ikke gældende ret. Ordlyden af stk. 4 er desuden ikke tilstrækkelig klar, således at det med 
sikkerhed kan fastslås, hvilken national lovgivning der finder anvendelse. "National 
lovgivning" kan kun henvise til "etableringsmedlemsstaternes" nationale lovgivning. Formålet 
med dette ændringsforslag er at fjerne enhver uklarhed, der kunne bestå i, at man kunne få
den opfattelse, at kontrollen med tjenesteyderens virksomhed udelukkende er i 
overensstemmelse med etableringsmedlemsstatens nationale lovgivning.

Ændringsforslag 7
Artikel 29, stk. 3

3. Hvis etableringsmedlemsstaten får faktisk 
kendskab til, at en tjenesteyder etableret på
dens område, som udfører tjenesteydelser i 
andre medlemsstater, har en adfærd eller 
udfører specifikke handlinger, der, så vidt 
det er den bekendt, kan forårsage alvorlige 
skader på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller på miljøet, underretter den 
hurtigst muligt alle de øvrige medlemsstater 
og Kommissionen.

3. Hvis etableringsmedlemsstaten får faktisk 
kendskab til, at en tjenesteyder etableret på
dens område, som udfører tjenesteydelser i 
andre medlemsstater, har en ulovlig adfærd
vedrørende udøvelse af servicevirksomhed
eller udfører andre specifikke handlinger, 
der, så vidt det er den bekendt, kan 
forårsage alvorlige skader på menneskers 
sundhed og sikkerhed eller på miljøet, 
underretter den hurtigst muligt alle de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Begrundelse

Det er vigtigt, at etableringsmedlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater om alle
specifikke handlinger, en tjenesteyder etableret på dens område udfører, og som kan 
forårsage skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet. Ændringsforslaget, 
hvori Parlamentets holdning ved førstebehandlingen delvis er genopført, tager desuden højde 
for de eventuelle øvrige former for ulovlig adfærd fra tjenesteyderens side og navnlig 
problemet med sort arbejde og "falske selvstændige erhvervsdrivende".

Ændringsforslag 8
Artikel 30
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1. Hvad angår tilfælde, der ikke er 
omfattet af artikel 31, stk. 1, påser 
etableringsmedlemsstaten, at der føres 
tilsyn med overholdelsen af dens krav i 
overensstemmelse med de 
tilsynsbeføjelser, der er fastsat i dens 
nationale lovgivning, navnlig ved hjælp af 
tilsynsforanstaltninger på tjenesteyderens 
etableringssted.

1. Etableringsmedlemsstaten er ansvarlig 
for at føre kontrol med tjenesteyderen på
sit område, navnlig ved hjælp af 
tilsynsforanstaltninger på tjenesteyderens 
etableringssted.

2. Etableringsmedlemsstaten afstår ikke fra 
at træffe tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger på sit område 
med den begrundelse, at tjenesteydelsen er 
udført eller har forvoldt skade i en anden 
medlemsstat.

2. Etableringsmedlemsstaten afstår ikke fra 
at træffe tilsyns- eller 
håndhævelsesforanstaltninger på sit område 
med den begrundelse, at tjenesteydelsen er 
udført eller har forvoldt skade i en anden 
medlemsstat.

3. Kravet i stk. 1 indebærer ikke, at 
etableringsmedlemsstaten er forpligtet til 
at kontrollere faktiske forhold på den 
medlemsstats område, hvor 
tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
tjenesteyderen midlertidigt opererer, på
anmodning af myndighederne i 
etableringsmedlemsstaten, jf. artikel 31.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslagene til kapitlet om administrativt samarbejde er i overensstemmelse med den 
nye struktur, Rådet har fastlagt, og som giver et klart billede af de opgaver og forpligtelser, 
der påhviler etableringsmedlemsstaterne og de medlemsstater, hvor tjenesteydelsen udføres. I 
ændringsforslaget genopføres dog den holdning, Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. 
Ifølge Parlamentets holdning er etableringsmedlemsstaten således ansvarlig for at føre 
kontrol med tjenesteyderen på sit område og kan ikke afstå fra at træffe foranstaltninger med 
den begrundelse, at tjenesteydelsen er udført i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 9
Artikel 31
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1. Med hensyn til nationale krav, der kan 
gøres gældende i henhold til artikel 16 
eller 17, er den medlemsstat, hvor 
tjenesteydelsen udføres, ansvarlig for at 
føre tilsyn med tjenesteyderens aktiviteter 
på sit område. Den medlemsstat, hvor 
tjenesteydelsen udføres, træffer i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
følgende foranstaltninger:

1. Den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
udføres, er ansvarlig for at føre tilsyn med 
tjenesteyderens aktiviteter på sit område. 
Den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
udføres, træffer i overensstemmelse med 
fællesskabsretten følgende foranstaltninger:

a) alle nødvendige tiltag til at sikre, at 
tjenesteyderen overholder de pågældende 
krav med hensyn til adgangen til at optage 
og udøve servicevirksomheden

a) alle nødvendige tiltag til at sikre, at 
tjenesteyderen overholder kravene med 
hensyn til adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomheden

b) de kontroller, inspektioner og 
undersøgelser, som er nødvendige for at 
føre tilsyn med den udførte tjenesteydelse.

b) de kontroller, inspektioner og 
undersøgelser, som er nødvendige for at 
føre tilsyn med den udførte tjenesteydelse, 
bl.a. efter anmodning fra 
etableringsmedlemsstaten.

2. I tilfælde, hvor en tjenesteyder 
midlertidigt flytter til en anden 
medlemsstat for at udføre en 
tjenesteydelse uden at være etableret dér, 
deltager denne medlemsstats kompetente 
myndigheder i tilsynet med tjenesteyderen 
i overensstemmelse med stk. 3 og 4, for så
vidt angår andre krav end de i stk. 1 
omhandlede.

udgår

3. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, 
foretager efter anmodning fra
etableringsmedlemsstaten de kontroller, 
inspektioner og undersøgelser, der er 
nødvendige for at sikre 
etableringsmedlemsstatens faktiske tilsyn. 
De handler i den forbindelse inden for 
rammerne af de beføjelser, der er tillagt 
dem i deres egen medlemsstat. De 
kompetente myndigheder kan afgøre, hvilke 
foranstaltninger der i det enkelte tilfælde er 
bedst egnede til at imødekomme 
etableringsmedlemsstatens anmodning.

3. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, 
foretager, når etableringsmedlemsstaten
anmoder herom, de kontroller, 
inspektioner og undersøgelser, der er 
nødvendige for at sikre 
etableringsmedlemsstatens faktiske tilsyn. 
De handler i den forbindelse inden for 
rammerne af de beføjelser, der er tillagt 
dem i deres egen medlemsstat. De 
kompetente myndigheder kan afgøre, hvilke 
foranstaltninger der i det enkelte tilfælde er 
bedst egnede til at imødekomme 
etableringsmedlemsstatens anmodning.
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4. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, 
kan på eget initiativ foretage kontroller, 
inspektioner og undersøgelser på stedet, 
forudsat at disse foranstaltninger ikke er 
diskriminerende, ikke er begrundet i, at 
tjenesteyderen er etableret i en anden 
medlemsstat, og er proportionelle i forhold 
til det tilsigtede mål.

4. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, 
kan foretage kontroller, inspektioner og 
undersøgelser på stedet, forudsat at disse 
foranstaltninger ikke er diskriminerende, 
ikke er begrundet i, at tjenesteyderen er 
etableret i en anden medlemsstat, og er 
proportionelle i forhold til det tilsigtede 
mål.

Begrundelse

Ændringsforslagene til kapitlet om administrativt samarbejde er i overensstemmelse med den 
nye struktur, Rådet har fastlagt, og som giver et klart billede af de opgaver og forpligtelser, 
der påhviler etableringsmedlemsstaterne og de medlemsstater, hvor tjenesteydelsen udføres. I 
ændringsforslaget genopføres dog den holdning, Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. 
Ifølge Parlamentets holdning er etableringsmedlemsstaten således ansvarlig for at føre 
kontrol med tjenesteyderen på sit område, mens den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
udføres, fører tilsyn med tjenesteyderen, når denne udfører servicevirksomhed på dens 
område. 

Ændringsforslag 10
Artikel 39, stk. 5, afsnit 4

Kommissionen udarbejder en gang om 
året analyser af og retningslinjer for 
anvendelsen af sådanne bestemmelser i 
forbindelse med dette direktiv.

udgår

Begrundelse

Disse "analyser og retningslinjer" muliggør ikke en evaluering eller forudgående høring, der 
kunne drage Rådets og Europa-Parlamentets beføjelser til i fællesskab at fastsætte lovgivning 
i tvivl. Fortolkning af fællesskabslovgivningen henhører desuden fortsat under De 
Europæiske Fællesskabers Domstol. Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen kan 
bistå medlemsstaterne ved at udarbejde en fælles evalueringsmetode, således at de kan 
opfylde deres forpligtelser og forelægge en rapport i overensstemmelse med denne artikel. 

Ændringsforslag 11
Artikel 41
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Kommissionen forelægger senest den ...* og 
derefter hvert tredje år en omfattende 
rapport om anvendelsen af dette direktiv for 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
omhandler i overensstemmelse med 
artikel 16, stk. 4, navnlig anvendelsen af 
artikel 16. Den behandler også behovet for 
supplerende foranstaltninger vedrørende 
områder, der er udelukket fra dette 
direktivs anvendelsesområde. Den ledsages 
om nødvendigt af forslag om ændringer af 
dette direktiv med henblik på
virkeliggørelse af det indre marked for 
tjenesteydelser.

Kommissionen forelægger senest den ...* og 
derefter hvert tredje år en omfattende 
rapport om anvendelsen af dette direktiv for 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
omhandler i overensstemmelse med 
artikel 16, stk. 4, navnlig anvendelsen af 
artikel 16. Ud over de emner, der er 
omhandlet i artikel 38, behandler
rapporten også behovet for supplerende
harmoniseringsforanstaltninger eller 
andre supplerende foranstaltninger 
vedrørende områder, der er udelukket fra 
dette direktivs anvendelsesområde.
Rapporten behandler ligeledes behovet for 
harmoniseringsforanstaltninger for de 
former for servicevirksomhed, der er 
omfattet af dette direktiv, jf. artikel 16, 
stk. 4. Den ledsages om nødvendigt af 
forslag om ændringer af dette direktiv med 
henblik på virkeliggørelse af det indre 
marked for tjenesteydelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at sikre sammenhængen mellem revisionsklausulen og de øvrige 
bestemmelser i direktivet, hvor der allerede er fastsat harmoniseringsforanstaltninger, dvs. 
artikel 16, stk. 4, og artikel 38, samtidig med at den nye tekst, Rådet har fremlagt, godkendes. 
Ændringsforslaget tager desuden højde for EF-traktatens artikel 47 og 95, hvori det er 
fastsat, at lovgivningsmyndighedens to grene vedtager de foranstaltninger med henblik på
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører 
det indre markeds oprettelse og funktion.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Efter langvarige drøftelser og en utrættelig arbejdsindsats, der strakte sig over to år i Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, vedtog Europa-Parlamentet den 16. februar 
2006 sin holdning ved førstebehandlingen.

Med det kompromis, Parlamentet nåede frem til, er det lykkedes at dæmpe de bekymringer og 
den polemik, som Kommissionens oprindelige forslag gav anledning til, samt klarlægge de 
misforståelser, der har omgærdet det berygtede "Bolkestein-direktiv".

De 25 000 demonstranter, der demonstrerede i Strasbourgs gader under plenardebatten, var
således positive over for de væsentlige og gennemgribende ændringer, Parlamentet har 
foretaget, og som indebar, at et flertal blandt medlemmerne kunne tilslutte sig forslaget. 
Kommissionen og Rådet anerkendte Parlamentets kompromis som et meget stort fremskridt, 
der af det østrigske formandskab blev betegnet som "en milepæl i det europæiske demokratis 
historie" og dannede grundlag for den politiske aftale om "servicedirektivet". Med denne 
lovgivningsproces har EU-institutionerne taget hensyn til behovet for at etablere et socialt 
Europa.

Efter vedtagelsen af Kommissionens forslag havde Rådet ligeledes udført et stort stykke 
arbejde af teknisk karakter under irsk, nederlandsk, luxembourgsk og britisk formandskab. Den 
politiske aftale, der blev indgået i Rådet (konkurrencespørgsmål) den 29. maj 2006, og som 
ingen medlemsstat stemte imod, var et bemærkelsesværdigt resultat fra det østrigske 
formandskabs side, der blev opnået et år efter den franske afstemning om udkastet til traktat 
om en forfatning for Europa.

Kommissionen og Rådet har indrømmet, at det kompromis, der blev opnået i Parlamentet på
følsomme punkter som anvendelsesområde, oprindelseslandsprincippets bortfald, fuldstændig 
udelukkelse af arbejdsmarkedslovgivning og international privatret eller kapitlet om 
administrativt samarbejde, er meget skrøbeligt og ikke bør drages i tvivl.

Ordføreren forstår godt, at Rådets politiske aftale ligeledes udgør et afbalanceret og skrøbeligt 
kompromis, som i sin substans ligger meget tæt på Parlamentets holdning under 
førstebehandlingen. Ordføreren er dog ligeledes overbevist om behovet for en andenbehandling 
i Parlamentet for at bibringe teksten større retssikkerhed og større klarhed og for at sikre en 
fuldstændig støtte fra borgerne i Den Europæiske Union.

På denne baggrund foreslår ordføreren et begrænset antal ændringsforslag på følgende 
nøgleområder: arbejdsretlige regler, udelukkelse af sociale tjenesteydelser, 
forbrugerbeskyttelse, administrativt samarbejde, gensidig evaluering og revisionsklausul. De 
foreslåede ændringer er centreret om artiklerne og nødvendiggør, af hensyn til sammenhængen, 
andre ændringer af de pågældende betragtninger.

Ordføreren vil afslutningsvis ligeledes henlede opmærksomheden på de talrige administrative 
byrder og bureaukratiske krav, der er indført i Rådets tekst, selv om der ikke stilles nogen 
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ændringsforslag hertil.

Ordføreren bestræber sig på at nå frem til en aftale med Rådet, således at direktivet om 
tjenesteydelser i det indre marked, der medfører konkrete økonomiske fordele for 
virksomhederne og åbner nye muligheder for disse, samtidig med at der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, kan vedtages snarest muligt.

2. Ændringer foreslået af ordføreren

a) Arbejdsretlige regler, artikel 1

Enigheden mellem de tre institutioner for så vidt angår den fuldstændige udelukkelse af 
arbejdsretlige regler fra direktivets anvendelsesområde, herunder hvad angår udstationering af 
arbejdstagere, bør understreges. For at sikre størst mulig støtte fra borgerne i Den Europæiske 
Union mener ordføreren dog, at det er afgørende at foretage visse mindre justeringer i den 
tekst, Rådet har foreslået. Samtidig med at henvisningen til chartret om grundlæggende 
rettigheder kun bibeholdes i den tilsvarende betragtning, bør artikel 1 gengive den nøjagtige 
ordlyd af dette charters artikel 28. Der bør desuden lægges særlig vægt på national ret og 
praksis og navnlig reglerne om forholdet mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne.

Ændringen går derfor ud på at erstatte Rådets tekst med udtrykket "i overensstemmelse med 
fællesskabsretten og national ret og praksis", en formulering, der er i overensstemmelse med 
traktaten, og som anvendes i chartret og mange andre retsakter vedrørende EU's arbejdsret.

b) Sociale tjenesteydelser, artikel 2

Rådets juridiske definition sikrer større retssikkerhed og synes acceptabel. Den 26. april 2006 
vedtog Kommissionen desuden en meddelelse om socialydelser af almen interesse, som der bør 
tages behørigt hensyn til. Ordføreren er af den opfattelse, at direktivet om tjenesteydelser i det 
indre marked ikke bør foregribe resultaterne af den igangværende høring, der er iværksat med 
Kommissionens meddelelse. 

c) Forbrugerbeskyttelse, artikel 3

Der er ligeledes enighed om behovet for i dette direktiv at skabe reelle økonomiske fordele for 
virksomhederne, samtidig med at beskyttelsen af forbrugerne styrkes. Forbrugerne vil således 
kunne drage fordel af udbudte tjenesteydelser af høj kvalitet og større adgang hertil. 
Ordføreren glæder sig derfor over den nye tekst, Rådet har foreslået til artikel 3 vedrørende 
forbrugerbeskyttelse. Den foreslåede ændring tilvejebringer desuden en rimelig ligevægt ved at 
sikre, at direktivet ikke hindrer nogen medlemsstat i at opretholde eller fastsætte strengere 
foranstaltninger på forbrugerbeskyttelsesområdet i overensstemmelse med fællesskabsretten, jf. 
EF-traktatens artikel 153.

d) Administrativt samarbejde

Ændringsforslagene til kapitlet om administrativt samarbejde er i overensstemmelse med den 
nye struktur, Rådet har fastlagt, og som giver et klart billede af de opgaver og forpligtelser, der 
påhviler etableringsmedlemsstaterne og de medlemsstater, hvor tjenesteydelsen udføres.



PR\629484DA.doc 17/17 PE 376.648v02-00

DA

Der er dog behov for visse ændringer for at afspejle det samlede kompromis, der er opnået i 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, hvor mulighederne for, at den 
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, kan føre tilsyn med tjenesteyderens virksomhed, er 
blevet styrket. Ifølge Parlamentets holdning er etableringsmedlemsstaten således ansvarlig for 
at føre kontrol med tjenesteyderen på sit område, mens den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen 
udføres, er ansvarlig for tilsynet, når tjenesteyderen udfører tjenesteydelser på dens område. 
Ordføreren er desuden af den opfattelse, at der i kapitlet om administrativt samarbejde ikke bør 
henvises til den lov, der finder anvendelse på tjenesteyderen, idet dette spørgsmål er reguleret i 
artikel 16 takket være udeladelsen af oprindelseslandsprincippet og de nye bestemmelser om fri 
udveksling af tjenesteydelser.

e) Artikel 39, stk. 5, analyser og retningslinjer for anvendelsen af artikel 16

Rådet indfører en bestemmelse, hvorefter medlemsstaterne skal forelægge en rapport for 
Kommissionen om de nationale krav, hvis anvendelse kunne være omfattet af artikel 16, stk. 1, 
tredje afsnit, og artikel 16, stk. 3. Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater disse krav 
og udarbejder analyser og retningslinjer for anvendelsen af sådanne bestemmelser i forbindelse 
med direktivet.

Ordføreren mener, at det fortsat tilkommer De Europæiske Fællesskabers Domstol at fortolke 
fællesskabsretten, og hun ønsker at bevare Europa-Parlamentets og Rådets institutionelle 
rettigheder med hensyn til, hvad der videre skal foretages på grundlag af evalueringsprocessen.

f) Revisionsklausul og harmoniseringsforanstaltninger, artikel 41

Ordføreren tilslutter sig den nye tekst, Rådet har foreslået. Den foreslåede ændring skal sikre 
sammenhængen mellem "revisionsklausulen" og de øvrige bestemmelser i direktivet, hvor der 
allerede er fastsat harmoniseringsforanstaltninger, dvs. artikel 16, stk. 4, og artikel 38. 
Ordføreren mener, at lovgivningsmyndighedens to grene ud over det foreliggende direktiv i 
overensstemmelse med traktaten vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.

3. Procedurerne for gensidig evaluering

Ordføreren vil gerne give udtryk for sine bekymringer med hensyn til de administrative byrder 
for medlemsstaternes forvaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, som de procedurer for 
gensidig evaluering, der er indført i Rådets forslag, vil skabe.

Ud over det store antal nationale love, der skal tilpasses for at opfylde bestemmelserne i det 
foreliggende direktiv, skal medlemsstaterne således meddele Kommissionen deres 
tilladelsesordninger (artikel 9, stk. 2), deres krav vedrørende fri etableringsret (artikel 15) samt 
deres krav vedrørende virksomhed på flere områder (artikel 25, stk. 3).

For at nå til et hurtigt kompromis med Rådet har ordføreren dog besluttet at respektere 
medlemsstaternes afgørelse og ikke stille ændringsforslag med henblik på at genopføre 
Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, hvor Parlamentet havde fjernet disse
omfattende administrative byrder. Ordføreren håber, at disse byrdefulde krav til de nationale 
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forvaltninger i det mindste vil kunne begrænse den administrative byrde og de administrative 
omkostninger for tjenesteyderne til et minimum.

Ud over disse procedurer for gensidig evaluering, der oprindelig var fastsat i Kommissionens 
forslag, har Rådet indført en ny evalueringsprocedure for de nationale krav, som 
medlemsstaterne kan pålægge i henhold til artikel 16.

Ordføreren erkender, at denne nye forpligtelse til at meddele oplysninger er et afgørende 
element i Rådets tekst, da medlemsstaterne ville kunne anvende disse nationale krav med 
henblik på at sætte en stopper for den grænseoverskridende servicevirksomhed. Ordføreren 
accepterer derfor dette krav om gennemskuelighed, selv om dette skaber mere bureaukrati.
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