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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

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

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

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

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

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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1 PB C ... van ..., blz. ....
2 PB C ... van..., blz. ....
3 PB C ... van ..., blz. ....

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten 
op de interne markt
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (10003/2006 – C6-0000/2006),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0002)2 ,

– inzake het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2006)0160)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2006),

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

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

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 30
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(30) Er bestaat reeds een uitgebreide 
communautaire wetgeving inzake 
dienstenactiviteiten. Deze richtlijn bouwt 
voor op deze bestaande wetgeving en vult 
deze aldus aan. Strijdigheden tussen deze 
richtlijn en andere communautaire 
instrumenten worden in deze richtlijn 
onderkend en ondervangen, onder meer 
door middel van derogaties. Er dient 
evenwel een regel te worden vastgesteld 
voor eventueel resterende en 
uitzonderlijke gevallen van strijdigheid 
tussen een bepaling van de richtlijn en 
een bepaling van een ander 
communautair instrument. Of er sprake is 
van strijdigheid dient conform de 
Verdragsregels inzake het recht van 
vestiging en het vrije verkeer van diensten 
te worden vastgesteld. 

schrappen

Motivering

Deze overweging moet worden geschrapt, aangezien de tekst van de Raad niets zinnigs 
toevoegt aan de bepalingen van artikel 3 en juridische onzekerheid vermeden moet worden.

Amendement 2
Artikel 1, leden 6 en 7

6. Deze richtlijn laat het arbeidsrecht 
onverlet, dat wil zeggen alle wettelijke of 
contractuele bepalingen betreffende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
met inbegrip van de gezondheid en 
veiligheid op het werk en de betrekkingen 
tussen werkgevers en werknemers, die de 
lidstaten toepassen overeenkomstig 
nationale wettelijke bepalingen die in 
overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht. Evenmin is deze 
richtlijn van invloed op de 
socialezekerheidswetgeving van de 
lidstaten.

6. Deze richtlijn laat het arbeidsrecht 
onverlet, dat wil zeggen alle wettelijke of 
contractuele bepalingen betreffende 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
met inbegrip van de gezondheid en 
veiligheid op het werk en de betrekkingen 
tussen werkgevers en werknemers, die de 
lidstaten toepassen overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de nationale 
wetgevingen en praktijken. Evenmin is 
deze richtlijn van invloed op de 
socialezekerheidswetgeving van de 
lidstaten.
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7. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
uitoefening van de grondrechten zoals die 
zijn erkend door de lidstaten en in het 
Gemeenschapsrecht. Zij doet evenmin 
afbreuk aan het recht om over collectieve
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken die in overeenstemming zijn 
met het Gemeenschapsrecht.

7. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
uitoefening van de grondrechten zoals die 
zijn erkend door de lidstaten en in het 
Gemeenschapsrecht. Zij doet evenmin 
afbreuk aan het recht om over collectieve
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en naleving ervan af te 
dwingen, en om vakbondsacties te voeren 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
en de nationale wetgevingen en 
praktijken, in het bijzonder de regelgeving 
inzake de betrekkingen tussen de sociale 
partners in de lidstaten.

Motivering

Dit amendement laat de nieuwe structuur onverlet, die het gewijzigde Commissievoorstel, dat 
uiteindelijk door de Raad is goedgekeurd, aanbrengt in leden 6 en 7 van artikel 1 (Lid 6 
behandelt het arbeidsrecht en lid 7 de grondrechten). Om echter een zo breed mogelijke steun 
van de burgers van de Europese Unie te verkrijgen moet de tekst hier en daar worden 
aangepast. Daarom laat het amendement ongewijzigd dat er slechts in overweging 15 wordt 
verwezen naar het Handvest van de grondrechten op voorwaarde dat artikel 1 een 
formulering introduceert die letterlijk artikel 28 van het handvest weergeeft. Bovendien moet 
in overeenstemming met artikel 126, lid 2 van het EG-Verdrag, bijzondere aandacht worden 
geschonken aan de nationale wetgevingen en praktijken, in het bijzonder met betrekking tot 
de verantwoordelijkheden van de sociale partners in de lidstaten.

Amendement 3
Artikel 2, lid 2, letter a)

a) niet-economische diensten van algemeen 
belang; 

a) diensten van algemeen belang; 

Motivering

Dit amendement herintroduceert voor een deel het standpunt van het Parlement in eerste 
lezing. Als de tekst van het gewijzigde Commissievoorstel wordt aangehouden zou dit in een 
compromis met het standpunt van de Raad kunnen resulteren.

Amendement 4
Artikel 2, lid 2, letter j)
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j) sociale diensten betreffende sociale 
huisvesting, kinderzorg en ondersteuning 
van gezinnen of personen in permanente of 
tijdelijke nood, die worden verleend door 
de staat, door dienstverrichters die 
hiervoor een opdracht hebben of een 
mandaat gekregen van de staat, of door 
liefdadigheidsinstellingen die als zodanig 
door de staat zijn erkend;

j) sociale diensten betreffende sociale 
huisvesting, kinderzorg en ondersteuning 
van gezinnen of personen in permanente of 
tijdelijke nood alsmede betreffende 
wettelijke regelingen en aanvullende 
socialezekerheidsregelingen die de 
fundamentele levensrisico's dekken, die 
worden verleend door de staat, door 
dienstverrichters of door 
liefdadigheidsinstellingen die als uitvoerend 
orgaan in opdracht van de overheid
werken of als zodanig door de staat zijn 
erkend;

Motivering

Dit amendement gaat uit van de nieuwe tekst van de Raad, die een betere juridische definitie
van sociale diensten geeft en dus meer rechtszekerheid, maar houdt ook rekening met de 
onlangs goedgekeurde Mededeling van de Commissie over sociale diensten van algemeen 
belang (COM(2006)0177 def). Dit amendement loopt niet vooruit op de resultaten van het 
lopend overleg. De Commissie zal beslissen voor welke vorm uiteindelijk gekozen wordt en 
wat de beste benadering is, en overweegt daarbij ook de juridische noodzaak en mogelijkheid 
van een wetsvoorstel.

Amendement 5
Artikel 3

Verband met andere bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht

Verband met andere bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht

1. Indien de bepalingen van deze richtlijn 
strijdig zijn met een bepaling van andere 
communautaire regelgeving die betrekking 
heeft op specifieke aspecten van de toegang 
tot of de uitoefening van een 
dienstenactiviteit in specifieke sectoren of 
voor specifieke beroepen dan heeft de 
bepaling van de andere communautaire 
regelgeving voorrang en is deze van 
toepassing op die specifieke sectoren of 
beroepen. Hieronder wordt begrepen:

1. Indien de bepalingen van deze richtlijn 
strijdig zijn met een bepaling van andere 
communautaire regelgeving die betrekking 
heeft op specifieke aspecten van de toegang 
tot of de uitoefening van een 
dienstenactiviteit in specifieke sectoren of 
voor specifieke beroepen dan heeft de 
bepaling van de andere communautaire 
regelgeving voorrang en is deze van 
toepassing op die specifieke sectoren of 
beroepen. Hieronder wordt met name 
begrepen:

a) Richtlijn 96/71/EG; a) Richtlijn 96/71/EG;

b) Verordening (EEG) nr. 1408/71; b) Verordening (EEG) nr. 1408/71;
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c) Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 
oktober 1989 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten;

c) Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 
oktober 1989 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten;

d) Richtlijn 2005/36/EG. d) Richtlijn 2005/36/EG.

2. Deze richtlijn heeft geen betrekking op
de regels van het internationaal 
privaatrecht, in het bijzonder regels 
betreffende de bepaling van het op 
contractuele en niet-contractuele 
verbintenissen toepasselijke recht, met 
inbegrip van de regels die waarborgen dat 
voor de consumenten de bescherming geldt 
die hen wordt geboden door de regels 
inzake consumentenbescherming die zijn 
neergelegd in de consumentenwetgeving 
die in hun lidstaat van kracht is.

2. Deze richtlijn heeft geen betrekking op
de regels van het internationaal 
privaatrecht, in het bijzonder regels 
betreffende de bepaling van het op 
contractuele en niet-contractuele 
verbintenissen toepasselijke recht, met 
inbegrip van de regels die waarborgen dat 
voor de consumenten de bescherming geldt 
die hen wordt geboden door de regels 
inzake consumentenbescherming die zijn 
neergelegd in de consumentenwetgeving 
die in hun lidstaat van kracht is.

2 bis. Overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht ontneemt deze 
richtlijn de consumenten niet de 
bescherming die hen wordt geboden door 
de consumentenbescherming die in hun 
lidstaat van kracht is. 

3. De lidstaten passen deze richtlijn toe met 
inachtneming van de Verdragsregels over 
de vrijheid van vestiging en het vrije
verkeer van diensten.

3. De lidstaten passen deze richtlijn toe met 
inachtneming van de Verdragsregels over 
de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten.

Motivering

Dit amendement houdt de nieuwe tekst van de Raad van artikel 3 aan. Bovendien beoogt het 
overeenkomstig artikel 153, lid 5 van het EG-Verdrag het gevoelige evenwicht dat het 
Parlement in eerste lezing had gevonden te handhaven.

Amendement 6
Artikel 28, lid 4
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4. Wanneer de lidstaten van de bevoegde 
instanties uit een andere lidstaat een 
verzoek om bijstand ontvangen, zien zij 
erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde
instanties alle informatie verstrekken die 
deze nodig hebben om, met inachtneming 
van hun nationale wetgeving, toezicht op 
hun activiteiten uit te oefenen.

4. Wanneer de lidstaten van de bevoegde 
instanties uit een andere lidstaat een 
verzoek om bijstand ontvangen, zien zij 
erop toe dat op hun grondgebied 
gevestigde dienstverrichters hun bevoegde 
instanties alle informatie verstrekken die 
deze nodig hebben om toezicht op hun 
activiteiten uit te oefenen.

Motivering

Teneinde de helderheid en rechtszekerheid te vergroten schrapt dit amendement in lid 4 de 
verwijzing naar de toepasselijke "nationale wetgeving". In de eerste plaats hoort dit 
onderwerp niet thuis in een artikel over algemene bepalingen, dat voornamelijk ingaat op de 
algemene verplichtingen voor de lidstaten inzake wederzijdse bijstand, en niet op het 
toepasselijke recht. Bovendien is de formulering van lid 4 niet duidelijk genoeg om met 
zekerheid vast te kunnen stellen welk nationaal recht van toepassing is. "Hun nationale
wetgeving"' kan slecht duiden op het nationaal recht van de "lidstaten van vestiging". Dit 
amendement beoogt iedere ambiguïteit te vermijden die zou kunnen leiden tot de interpretatie 
dat het toezicht op de activiteiten van de dienstverrichter slechts conform het nationaal recht 
van de lidstaat van vestiging is.

Amendement 7
Artikel 29, lid 3

3. Zodra de lidstaat van vestiging 
daadwerkelijk kennis heeft gekregen van 
gedragingen of specifieke handelingen van 
een op zijn grondgebied gevestigde 
dienstverrichter die diensten verricht in 
andere lidstaten, die, voor zover hem 
bekend, ernstige schade kunnen berokkenen 
aan de gezondheid of veiligheid van de 
mens of het milieu, stelt hij alle andere 
lidstaten en de Commissie onverwijld 
daarvan in kennis.

3. Zodra de lidstaat van vestiging 
daadwerkelijk kennis heeft gekregen van 
illegale gedragingen met betrekking tot 
een dienstenactiviteit of van ongeacht 
welke specifieke handelingen van een op 
zijn grondgebied gevestigde 
dienstverrichter die diensten verricht in 
andere lidstaten, die, voor zover hem 
bekend, ernstige schade kunnen berokkenen 
aan de gezondheid of veiligheid van de 
mens of het milieu, stelt hij alle andere 
lidstaten en de Commissie onverwijld 
daarvan in kennis.

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaat van vestiging de andere lidstaten in kennis stelt van ongeacht 
welke specifieke handelingen van een aldaar gevestigde dienstverrichter die schade 
veroorzaken aan de gezondheid of veiligheid van mens of milieu. Bovendien houdt dit 
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amendement, dat het standpunt van het Parlement in eerste lezing deels herintroduceert, 
rekening met de mogelijkheid van andere illegale gedragingen van de dienstverrichter, en in 
het bijzonder met het probleem van zwartwerk en onechte zelfstandigen.

Amendement 8
Artikel 30

1. Ten aanzien van gevallen die niet 
onder artikel 31, lid 1, vallen, ziet de
lidstaat van vestiging erop toe dat op de 
naleving van zijn eisen toezicht wordt 
uitgeoefend in overeenstemming met de 
in zijn nationale wetgeving vastgestelde 
toezichtsbevoegdheden, in het bijzonder 
door toezichtsmaatregelen op de plaats van 
vestiging van de dienstverrichter.

1. De lidstaat van vestiging is 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
dienstverrichter op zijn grondgebied, in 
het bijzonder door toezichtsmaatregelen op 
de plaats van vestiging van de 
dienstverrichter.

2. De lidstaat van vestiging ziet niet af van 
toezichts- of handhavingsmaatregelen op 
zijn grondgebied om reden dat de dienst in 
een andere lidstaat is verricht of daar 
schade heeft veroorzaakt.

2. De lidstaat van vestiging ziet niet af van 
toezichts- of handhavingsmaatregelen op 
zijn grondgebied om reden dat de dienst in 
een andere lidstaat is verricht of daar 
schade heeft veroorzaakt.

3. De in lid 1 bedoelde verplichting brengt 
niet met zich mee dat de lidstaat van 
vestiging verplicht is daadwerkelijk 
verificaties en controles te verrichten op 
het grondgebied van de lidstaat waar de 
dienst wordt verricht. Die verificaties en 
controles worden, op verzoek van de 
instanties van de lidstaat van vestiging, in 
overeenstemming met artikel 31, verricht 
door de instanties van de lidstaat waar de 
dienstverrichter tijdelijk actief is.

Motivering

De amendementen op het hoofdstuk inzake administratieve samenwerking handhaven de 
nieuwe structuur die de Raad heeft aangebracht, en die een duidelijk beeld geeft van de taken 
en verplichtingen van de lidstaten van vestiging en de lidstaten van dienstverlening. Dit 
amendement herintroduceert evenwel het standpunt van het Parlement in eerste lezing. 
Volgens dit standpunt is de lidstaat van vestiging verantwoordelijk voor het toezicht op de 
dienstverrichter op zijn grondgebied en kan niet weigeren om op te treden met als motief dat 
de dienst in een andere lidstaat wordt verleend.
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Amendement 9
Artikel 31

1. Ten aanzien van nationale eisen die 
eventueel uit hoofde van artikel 16 of 17 
zijn gesteld, is de lidstaat waar de dienst 
wordt verricht, verantwoordelijk voor het 
toezicht op de activiteiten van de 
dienstverrichter op zijn grondgebied. In 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht:

1. De lidstaat waar de dienst wordt verricht
is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
activiteiten van de dienstverrichter op zijn 
grondgebied. In overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht:

a) neemt de lidstaat waar de dienst wordt 
verricht, alle noodzakelijke maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de dienstverrichter 
zich aan die eisen in verband met de 
toegang tot en de uitvoering van de 
activiteit houdt;

a) neemt de lidstaat waar de dienst wordt 
verricht, alle noodzakelijke maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de dienstverrichter 
zich aan de eisen in verband met de toegang 
tot en de uitvoering van de activiteit houdt;

b) voert die lidstaat de verificaties, 
inspecties en onderzoeken uit die nodig zijn 
om toezicht op de verrichte dienst uit te 
oefenen.

b) voert die lidstaat de verificaties, 
inspecties en onderzoeken uit die nodig zijn 
om toezicht op de verrichte dienst uit te 
oefenen, alsmede die welke gevraagd 
worden door de lidstaat van vestiging.

2. Wanneer een dienstverrichter zich 
tijdelijk naar een andere lidstaat begeeft 
om er een dienst te verrichten zonder er 
gevestigd te zijn, nemen de bevoegde 
instanties van die lidstaat ten aanzien van 
de niet in lid 1 bedoelde eisen, 
overeenkomstig de leden 3 en 4, deel aan 
het toezicht op de dienstverrichter.
3. Op verzoek van de lidstaat van vestiging 
voeren de bevoegde instanties van de 
lidstaat waar de dienst wordt verricht 
verificaties, inspecties en onderzoeken uit, 
die nodig zijn om een doeltreffend toezicht 
door de lidstaat van vestiging te 
waarborgen. De bevoegde instanties 
handelen daarbij binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die zij in hun lidstaat hebben. 
De bevoegde instanties kunnen zelf bepalen 
wat in ieder specifiek geval de meest 
geschikte maatregelen zijn om aan het 
verzoek van de lidstaat van vestiging te 
voldoen.

2. Wanneer de lidstaat van vestiging dit 
vraagt voeren de bevoegde instanties van 
de lidstaat waar de dienst wordt verricht 
verificaties, inspecties en onderzoeken uit, 
die nodig zijn om een doeltreffend toezicht 
door de lidstaat van vestiging te 
waarborgen. De bevoegde instanties 
handelen daarbij binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die zij in hun lidstaat hebben. 
De bevoegde instanties kunnen zelf bepalen 
wat in ieder specifiek geval de meest 
geschikte maatregelen zijn om aan het 
verzoek van de lidstaat van vestiging te 
voldoen.
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4. De bevoegde instanties van de lidstaat 
waar de dienst wordt verricht, kunnen op 
eigen initiatief verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse verrichten, mits
deze niet discrimineren en niet plaatsvinden 
omdat de dienstverrichter in een andere 
lidstaat gevestigd is en ze evenredig zijn.

3. De bevoegde instanties van de lidstaat 
waar de dienst wordt verricht, kunnen 
slechts verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse verrichten indien
deze niet discrimineren en niet plaatsvinden 
omdat de dienstverrichter in een andere 
lidstaat gevestigd is en ze evenredig zijn.

Motivering

De amendementen op het hoofdstuk over administratieve samenwerking brengen geen 
verandering aan in de nieuwe structuur van de Raad, die een duidelijk beeld geeft van de 
taken en verplichtingen van de lidstaten van vestiging en de lidstaten van dienstverlening. Dit 
amendement herintroduceert evenwel het standpunt van het Parlement in eerste lezing. 
Volgens dit standpunt is de lidstaat van vestiging verantwoordelijk voor het toezicht op de 
dienstverrichter op zijn grondgebied terwijl de lidstaat waar de dienst wordt verleend toeziet 
op de dienstverrichter bij de verlening van diensten op zijn grondgebied.

Amendement 10
Artikel 39, lid 5, alinea 3

De Commissie deelt de toegestuurde eisen 
aan de andere lidstaten mede. Die 
mededeling belet de lidstaten niet de 
betrokken bepalingen vast te stellen. De 
Commissie verstrekt daarna op jaarbasis 
analyses en richtsnoeren inzake de 
toepassing van deze bepalingen in het 
kader van deze richtlijn.

De Commissie deelt de toegestuurde eisen 
aan de andere lidstaten mede. Die 
mededeling belet de lidstaten niet de 
betrokken bepalingen vast te stellen. 

Motivering

Deze "analyses en richtsnoeren" scheppen niet de mogelijkheid van een evaluatie of 
voorafgaande raadpleging die de medewetgevende macht van de Raad of het Europees 
Parlement in het geding kunnen brengen. Bovendien blijft de interpretatie van het 
Gemeenschapsrecht tot het domein van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen horen. De rapporteur is van mening dat de Europese Commissie de 
lidstaten altijd kan bijstaan bij het opstellen van een gemeenschappelijke evaluatiemethode, 
ten einde hun verplichtingen met betrekking tot de indiening van een verslag overeenkomstig 
dit artikel na te komen.

Amendement 11
Artikel 41
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De Commissie dient uiterlijk …* en daarna
om de drie jaar bij het Europees Parlement 
en de Raad een uitgebreid verslag in over 
de toepassing van deze richtlijn. In het 
verslag wordt overeenkomstig artikel 16, 
lid 4, met name de toepassing van artikel 16 
behandeld. Tevens wordt nagegaan of 
aanvullende maatregelen nodig zijn voor 
aspecten die van de werkingssfeer van de 
richtlijn zijn uitgesloten. Het verslag gaat in 
voorkomend geval vergezeld van
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn, 
teneinde de interne markt voor diensten te 
voltooien;

De Commissie dient uiterlijk …* en daarna
om de drie jaar bij het Europees Parlement 
en de Raad een uitgebreid verslag in over 
de toepassing van deze richtlijn. In het 
verslag wordt overeenkomstig artikel 16, 
lid 4, met name de toepassing van artikel 16 
behandeld. Tevens wordt nagegaan of 
behalve voor de in artikel 38 genoemde 
onderwerpen aanvullende harmonisatie- of 
andere maatregelen nodig zijn voor 
aspecten die van de werkingssfeer van de 
richtlijn zijn uitgesloten. In 
overeenstemming met artikel 16, lid 4 
wordt tevens nagegaan of 
harmonisatiemaatregelen nodig zijn met 
betrekking tot de dienstactiviteiten die 
onder deze richtlijn vallen. Het verslag 
gaat in voorkomend geval vergezeld van
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn, 
teneinde de interne markt voor diensten te 
voltooien;

Motivering

Dit amendement aanvaardt de nieuwe tekst van de Raad maar beoogt tevens de clausule over 
herziening in overeenstemming te brengen met andere bepalingen in de richtlijn over reeds 
geplande harmonisatiemaatregelen, namelijk artikel 16, lid 4 en artikel 38. Daarnaast wordt 
hier rekening gehouden met artikelen 47 en 95 van het EG-Verdrag waarin bepaald wordt dat 
de medewetgevers de maatregelen vaststellen inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt
betreffen.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Na twee jaar van uitvoerige debatten en onafgebroken arbeid in de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, hechtte het Parlement op 16 februari 2006 zijn goedkeuring aan zijn 
standpunt in eerste lezing.

Het compromis dat dankzij het Parlement tot stand is gekomen heeft de angsten en polemieken 
naar aanleiding van het oorspronkelijke Commissievoorstel tot bedaren kunnen brengen en de 
misverstanden rond de zogenaamde richtlijn Bolkestein kunnen ophelderen.

Zo hebben de 25.000 demonstranten die de straten van Straatsburg vulden tijdens het debat in 
plenaire vergadering ingestemd met de radicale en substantiële wijzigingen die het Parlement in 
het voorstel heeft aangebracht en die de tekst voor de meerderheid aanvaardbaar hebben 
gemaakt. De Commissie en de Raad hebben het compromis van het Parlement als een grote 
stap vooruit erkend, die door het Oostenrijkse voorzitterschap betiteld werd als 'beslissend in 
de geschiedenis van de Europese democratie' en die de basis heeft gelegd voor het politieke 
akkoord over de dienstenrichtlijn. Met dit wetgevingsproces hebben de Europese instellingen 
de noodzaak van een sociaal Europa serieus genomen.

Ook de Raad had onder het Ierse, Nederlandse, Luxemburgse en Britse voorzitterschap veel 
technisch werk verzet sinds de aanneming van het Commissievoorstel. Het politieke akkoord 
dat op 29 mei jl. in de Raad van ministers van mededinging werd bereikt - waar geen enkele 
lidstaat tegenstemde - was een groot succes voor het Oostenrijkse voorzitterschap, één jaar na 
het Franse referendum over het ontwerpverdrag tot invoering van een grondwet voor Europa.

De Commissie en de Raad hebben erkend dat het compromis van het Parlement over gevoelige 
kwesties als het toepassingsgebied, de afschaffing van het beginsel van het land van herkomst, 
de totale uitsluiting van het arbeidsrecht en het internationaal privaatrecht, en het hoofdstuk 
over administratieve samenwerking, zeer broos is en niet ter discussie mag worden gesteld.

De rapporteur begrijpt goed dat ook het politieke akkoord in de Raad een evenwichtig en 
kwetsbaar compromis is, dat inhoudelijk zeer dicht bij het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing komt. Desondanks meent de rapporteur dat een tweede lezing in het Parlement 
noodzakelijk is om de rechtszekerheid en helderheid van de tekst te vergroten, zodat de 
burgers van de Europese Unie hun volledige steun eraan kunnen geven.

Met dat doel voor ogen stelt de rapporteur een beperkt aantal amendementen voor op de 
volgende sleutelterreinen: arbeidsrecht, uitsluiting van sociale dienstverlening, 
consumentenbescherming, administratieve samenwerking, wederzijdse beoordeling en 
herzieningsclausule. De voorgestelde amendementen betreffen in de eerste plaats de artikelen 
en nopen tot andere amendementen op de overwegingen om de samenhang van de tekst te 
verzekeren.

Tenslotte wil de rapporteur de aandacht vestigen op het groot aantal administratieve taken en 
bureaucratische eisen die in de tekst van de Raad zijn geïntroduceerd, zonder deze evenwel te 



PE 376.648v02-00 16/17 PR\629484MRNL.doc

NL

amenderen.

De rapporteur wil tot een akkoord met de Raad komen zodat de richtlijn betreffende diensten 
op de interne markt zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Deze richtlijn brengt immers
echte economische voordelen en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, en tegelijk een hoog 
niveau van bescherming voor de consument.

2. Amendementen die worden voorgesteld door de rapporteur

a) Arbeidsrecht, artikel 1

Er zij gewezen op de consensus binnen de drie Instellingen over de volledige uitsluiting van het 
arbeidsrecht van het toepassingsterrein van de richtlijn, inclusief waar het gedetacheerde
werknemers betreft. Niettemin meent de rapporteur dat enkele kleine aanpassingen in de tekst 
van de Raad noodzakelijk zijn om zich van een zo breed mogelijke steun van de burgers van de 
Europese Unie te verzekeren. Daarom wordt geaccepteerd dat de verwijzing naar het 
Handvest van de grondrechten slechts in de corresponderende overweging wordt gehandhaafd 
mits artikel 1 de exacte formulering van artikel 28 van dit handvest weergeeft. Bovendien moet 
bijzondere aandacht worden gegeven aan de nationale wetgevingen en praktijken, en met name 
inzake de betrekkingen tussen de sociale partners in de lidstaten.

Derhalve stelt het amendement voor de tekst van de Raad te vervangen door de zinsnede 
"overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken", een 
formulering die strookt met het Verdrag en die gebruikt wordt in het handvest en in talloze 
instrumenten met betrekking tot het communautaire arbeidsrecht.

b) Sociale dienstverlening, artikel 2

De juridische definitie van de Raad zorgt voor een grotere rechtszekerheid en lijkt 
aanvaardbaar. Bovendien heeft de Europese Commissie op 26 april 2006 een Mededeling over 
de sociale diensten van algemeen belang aangenomen, waarmee naar behoren rekening moet 
worden gehouden. De rapporteur is van mening dat de richtlijn betreffende diensten op de 
interne markt niet mag vooruitlopen op de resultaten van het lopend overleg dat door de 
mededeling van de Commissie is gelanceerd.

c) Consumentenbescherming, artikel 3

Ook is er een consensus over de noodzaak om in de onderhavige richtlijn werkelijke 
economische voordelen voor het bedrijfsleven te scheppen en tegelijk de bescherming van de 
consument te verbeteren, die over een hoge kwaliteit en een grotere toegankelijkheid van 
aangeboden diensten kunnen beschikken. Derhalve stemt de rapporteur in met de nieuwe tekst 
die de Raad voorstelt voor artikel 3 met betrekking tot de consumentenbescherming. Het 
voorgestelde amendement zorgt voor een juist evenwicht met de bepaling dat overeenkomstig 
artikel 153 van het EG-Verdrag de richtlijn lidstaten niet belet om stringentere maatregelen 
voor consumentenbescherming overeenkomstig het EG-recht te handhaven of in te voeren.

d) Administratieve samenwerking



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

NL

De amendementen op het hoofdstuk over administratieve samenwerking brengen geen 
verandering in de nieuwe structuur van de Raad, die duidelijk zicht geeft op de taken en 
verplichtingen van de lidstaten van vestiging en de lidstaten van dienstverrichting.

Een aantal amendementen moet echter het algemene compromis weerspiegelen dat is bereikt 
binnen de Commissie interne markt en consumentenbescherming, volgens welke de 
mogelijkheden voor toezicht op de activiteit van de dienstverlener door de lidstaat van 
dienstverrichting zijn versterkt. Volgens het standpunt van het Parlement is de lidstaat van 
vestiging verantwoordelijk voor het toezicht op de dienstverrichter op zijn grondgebied, terwijl
de lidstaat van dienstverrichting het toezicht uitoefent op de dienstverlener bij de verlening van 
diensten op zijn grondgebied. Bovendien meent de rapporteur dat het hoofdstuk over 
administratieve samenwerking niet moet verwijzen naar de wet die van toepassing is op de 
dienstverrichter, aangezien dit punt is geregeld in artikel 16 door het schrappen van het 
beginsel van het land van herkomst en de nieuwe bepalingen over de vrije verrichting van 
diensten.

e) Artikel 39, lid 5, analyse en richtsnoeren over de toepassing van artikel 16

De Raad introduceert een rapportageprocedure waarin de lidstaten een verslag indienen bij de 
Commissie over de nationale eisen waarvan de toepassing onder artikel 16, lid 1, derde alinea, 
en artikel 16, lid 3, eerste zin, zou kunnen vallen. De Commissie deelt deze eisen mee aan de 
overige lidstaten en verschaft analyses en richtsnoeren inzake de toepassing van deze 
bepalingen in het kader van deze richtlijn.

De rapporteur meent dat de interpretatie van het Gemeenschapsrecht tot het domein van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijft horen en wenst de institutionele 
rechten van het Europees Parlement en de Raad inzake het te geven gevolg aan evaluaties te 
zeker te stellen.

f) Clausule inzake herziening en harmonisatiemaatregelen, artikel 41

De rapporteur aanvaardt de nieuwe tekst van de Raad. Het amendement beoogt de clausule 
over herziening in overeenstemming te brengen met andere bepalingen in de richtlijn met 
betrekking tot reeds geplande harmonisatiemaatregelen, namelijk artikel 16, lid 4 en artikel 38. 
De rapporteur meent dat afgezien van de onderhavige richtlijn de medewetgevers maatregelen 
moeten vaststellen inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke bepalingen van de 
lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen, conform het Verdrag.

3. Procedures voor wederzijdse beoordeling

De rapporteur is bezorgd over de bureaucratische belasting van de nationale, regionale en 
lokale instanties in de lidstaten, als gevolg van de procedures voor wederzijdse beoordeling die 
de tekst van de Raad introduceert.

Niet alleen moeten de lidstaten een groot aantal nationale wetten aanpassen aan de 
onderhavige richtlijn, maar bovendien moeten zij bij de Commissie een verslag indienen over 
hun vergunningstelsels (artikel 9, lid 2), hun eisen inzake de vrijheid van vestiging (artikel 15) 



PE 376.648v02-00 18/17 PR\629484MRNL.doc

NL

alsmede hun eisen inzake over multidisciplinaire activiteiten (artikel 25, lid 3).

Om echter snel tot een compromis te komen met de Raad heeft de rapporteur besloten de 
beslissing van de lidstaten ongewijzigd te laten en geen amendementen voor te stellen om het 
standpunt van het Parlement in eerste lezing tot afschaffing van deze bureaucratische
rompslomp te herstellen. De rapporteur hoopt dat deze kostbare eisen ten aanzien van de 
nationale instanties de bureaucratische belasting in elk geval tot het minimum kunnen beperken,
alsook de administratieve kosten voor de dienstverrichter.

Naast deze procedures voor wederzijdse beoordeling die oorspronkelijk in het
Commissievoorstel stonden heeft de Raad een nieuwe beoordelingsprocedure ingevoerd met 
betrekking tot de nationale eisen die de lidstaten krachtens artikel 16 kunnen stellen.

De rapporteur beschouwt deze nieuwe informatieverplichting als een cruciaal element in de 
tekst van de Raad, aangezien de lidstaten deze nationale eisen kunnen gebruiken om
grensoverschrijdende dienstverlening te blokkeren. Daarom gaat de rapporteur akkoord met 
deze voorwaarde inzake transparantie, ook al voegt zij meer bureaucratie toe.


