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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns 
skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa 
förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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1 EGT C …, ..., s. … .
2 EGT C …, ..., s. … .
3 EGT C …, ..., s. … .

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tjänster på den inre marknaden
(10003/2006 – C6-…/2006 – 2004/0001(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10003/2006 – C6-…/2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0002)2,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2006)0160)3,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 30
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(30) Tjänsteverksamhet är redan föremål 
för omfattande gemenskapslagstiftning. 
Detta direktiv bygger vidare på
gemenskapens regelverk och kompletterar 
det således. I de fall då det har 
konstaterats att detta direktiv strider mot 
andra gemenskapsinstrument åtgärdas 
det direktivet, bl.a. i form av undantag. 
Det är emellertid nödvändigt att införa en 
bestämmelse för de eventuella 
kvarstående undantagsfall då en 
bestämmelse i detta direktiv strider mot en 
bestämmelse i något annat 
gemenskapsinstrument. Förekomsten av 
en sådan motstridighet bör fastställas i 
överensstämmelse med fördragets 
bestämmelser om etableringsrätt och fri 
rörlighet för tjänster.

utgår

Motivering

Eftersom rådets text inte tillför något mervärde till bestämmelserna i artikel 3 och i syfte att 
undanröja rättslig osäkerhet bör detta skäl utgå.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkterna 6 och 7

6. Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, 
dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade 
bestämmelser om anställningsvillkor, 
arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, som 
medlemsstaterna tillämpar i enlighet med 
nationell lagstiftning med iakttagande av 
gemenskapsrätten. Detta direktiv påverkar 
inte heller medlemsstaternas lagstiftning om 
social trygghet.

6. Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, 
dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade 
bestämmelser om anställningsvillkor, 
arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, som 
medlemsstaterna tillämpar i enlighet med 
gemenskapsrätten samt nationell 
lagstiftning och praxis. Detta direktiv 
påverkar inte heller medlemsstaternas 
lagstiftning om social trygghet.
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7. Detta direktiv påverkar inte utövandet av 
sådana grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
gemenskapsrätten. Det påverkar inte heller 
rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis med iakttagande av 
gemenskapsrätten.

7. Detta direktiv påverkar inte utövandet av 
sådana grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
gemenskapsrätten. Det påverkar inte heller 
rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i 
enlighet med gemenskapsrätten och 
nationell lagstiftning och praxis, i synnerhet 
bestämmelser som avser förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Motivering

Detta ändringsförslag beaktar den nya struktur som introduceras genom kommissionens 
förslag till ändring av punkterna 6 och 7 i artikel 1 (punkt 6 behandlar arbetsrätten och 
punkt 7 grundläggande rättigheter), som senare antagits av rådet. För att texten skall vinna 
stöd hos så många EU-medborgare som möjligt är det nödvändigt att den justeras på vissa 
punkter. I ändringsförslaget tas det hänsyn till faktumet att hänvisning till Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna endast skall göras i skäl 15, förutsatt att
det i artikel 1 används en formulering som ordagrant återger artikel 28 i stadgan. Därutöver 
bör, i enlighet med artikel 126.2 i EG-fördraget, särskild uppmärksamhet fästas vid nationell 
lagstiftning och praxis, i synnerhet vad avser förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare i medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 2, led a

a) Icke-ekonomiska tjänster av allmänt 
intresse.

a) Tjänster av allmänt intresse.

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar delvis parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och 
förefaller att utgöra en kompromiss i förhållande till rådets ståndpunkt genom att 
ordalydelsen i kommissionens ändrade förslag återtas .

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 2, led j
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j) Sociala tjänster som rör subventionerat 
boende, barnomsorg och stöd till permanent 
eller tillfälligt behövande familjer och 
enskilda, som tillhandahålls av staten, 
tjänsteleverantörer på uppdrag av staten
eller av staten erkända
välgörenhetsorganisationer.

j) Sociala tjänster som rör subventionerat 
boende, barnomsorg och stöd till permanent 
eller tillfälligt behövande familjer och 
enskilda, samt lagstadgade och 
kompletterande sociala trygghetssystem,
som täcker de största riskerna i livet, som 
tillhandahålls av staten, tjänsteleverantörer 
eller välgörenhetsorganisationer på
uppdrag av eller som erkänts av staten.

Motivering

Detta ändringsförslag återtar rådets nya text, som ger en bättre definition av sociala tjänster 
och således bättre rättssäkerhet, och samtidigt beaktar kommissionens meddelande om 
Sociala tjänster av allmänt intresse (KOM(2006)0177). Ändringsförslaget föregriper inte 
eller utgör inte något förhandsomdöme om utgången av de pågående samråden. 
Kommissionen kommer att besluta om hur detta förfarande skall fortlöpa och om hur frågan 
på bästa sätt skall behandlas och bl.a. utreda behovet av och den eventuella rättsliga grunden 
för ett lagförslag.

Ändringsförslag 5
Artikel 3

1. Om bestämmelserna i detta direktiv 
stridet mot en bestämmelse i en annan 
gemenskapsrättsakt som reglerar specifika 
frågor rörande start och utövande av en 
tjänsteverksamhet inom särskilda områden 
eller för särskilda yrken, skall bestämmelsen 
i den andra gemenskapsrättsakten ges 
företräde och tillämpas på dessa särskilda 
områden eller yrken. Detta inbegriper 
följande rättsakter:

1. Om bestämmelserna i detta direktiv 
stridet mot en bestämmelse i en annan 
gemenskapsrättsakt som reglerar specifika 
frågor rörande start och utövande av en 
tjänsteverksamhet inom särskilda områden 
eller för särskilda yrken, skall bestämmelsen 
i den andra gemenskapsrättsakten ges 
företräde och tillämpas på dessa särskilda 
områden eller yrken. Detta inbegriper 
följande rättsakter, nämligen:

a) Direktiv 96/71/EG. a) Direktiv 96/71/EG.

b) Förordning (EEG) nr 1408/71. b) Förordning (EEG) nr 1408/71.

c) 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.

c) 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.

d) Direktiv 2005/36/EG. d) Direktiv 2005/36/EG.
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2. Detta direktiv rör inte den internationella 
privaträtten, i synnerhet de regler som styr 
vilken lag som skall tillämpas på
avtalsförpliktelser och utomobligatoriska 
förpliktelser, inbegripet sådana som 
garanterar att konsumenter omfattas av det 
konsumentskydd som fastställs i gällande 
konsumentlagstiftning i deras 
medlemsstater.

2. Detta direktiv rör inte den internationella 
privaträtten, i synnerhet de regler som styr 
vilken lag som skall tillämpas på
avtalsförpliktelser och utomobligatoriska 
förpliktelser, inbegripet sådana som 
garanterar att konsumenter omfattas av det 
konsumentskydd som fastställs i gällande 
konsumentlagstiftning i deras 
medlemsstater.

2a. Detta direktiv berövar inte 
konsumenterna det skydd som respektive 
medlemsstats kosumentlagstiftning 
tillhandahåller i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

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

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

Motivering

Detta ändringsförslag beaktar rådets nya ordalydelse i artikel 3. Därutöver, i enlighet med 
artikel 153.5 i EG-fördraget, eftersträvar ändringsförslaget att upprätthålla den känsliga 
balans som parlamentet lyckats skapa vid första behandlingen. 

Ändringsförslag 6
Artikel 28, punkt 4

4. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat skall medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium lämnar deras 
behöriga myndigheter alla uppgifter som 
krävs för att deras verksamhet skall kunna 
övervakas i enlighet med deras nationella 
lagstiftning.

4. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat skall medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium lämnar deras 
behöriga myndigheter alla uppgifter som 
krävs för att deras verksamhet skall kunna 
övervakas. 

Motivering

För att skapa större klarhet och rättsäkerhet tas hänvisningen till tillämplig nationell 
lagstiftning bort i punkt 4. Hänvisningar till nationell lagstiftning bör inte göras i en artikel 
om allmänna bestämmelser, som huvudsakligen behandlar de allmänna skyldigheter som 
ankommer på medlemsstaterna när dessa begär ömsesidigt bistånd, och inte tillämplig
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lagstiftning. Vidare är ordalydelsen i punkt 4 inte tillräckligt klar för att man med säkerhet 
skall kunna fastsälla vilken nationell lagstiftning som är tillämplig. Begreppet ”deras 
nationella lagstiftning” kan enbart avse nationell lagstiftning i etableringsmedlemsstaten. 
Detta ändringsförslag syftar till att undanröja all oklarhet som skulle kunna ge intryck av att 
övervakningen av tjänsteleverantörers verksamhet enbart faller under 
etableringsmedlemsstatens nationella lagstiftning. 

Ändringsförslag 7
Artikel 29, punkt 3

3. Etableringsmedlemsstaten skall, om den 
får kännedom om att en tjänsteleverantör 
som är etablerad på dess territorium och 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater har uppträtt eller agerat på
ett sätt, som enligt medlemsstatens 
kännedom skulle kunna orsaka allvarlig 
skada på människors hälsa eller säkerhet 
eller på miljön, så snart som möjligt 
underrätta alla andra medlemsstater och 
kommissionen.

3. Etableringsmedlemsstaten skall, om den 
får kännedom om att en tjänsteleverantör 
som är etablerad på dess territorium och 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater har uppträtt olagligt i
samband med tillhandahållandet av 
tjänster eller agerat på ett sätt, som enligt 
medlemsstatens kännedom skulle kunna 
orsaka allvarlig skada på människors hälsa 
eller säkerhet eller på miljön, så snart som 
möjligt underrätta alla andra medlemsstater 
och kommissionen.

Motivering

Det är väsentligt att en etableringsmedlemsstat underrättar övriga medlemsstater om alla de 
handlingar som en tjänsteleverantör, som är etablerad på dess territorium, begår och som 
orsakar skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön. Därutöver tar detta 
ändringsförslag till en viss del upp parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och 
beaktar även andra former av olagligt agerande från tjänsteleverantörens sida, i synnerhet 
problemet med odeklarerat arbete och ”falska egenföretagare”.

Ändringsförslag 8
Artikel 30

1. När det gäller fall som inte omfattas av 
artikel 31.1 skall etableringsmedlemsstaten 
säkerställa att överensstämmelsen med 
dess krav övervakas i enlighet med de 
tillsynsbehörigheter som föreskrivs i dess 
nationella lagstiftning, särskilt genom 
tillsynsåtgärder på den plats där 
tjänsteleverantören är etablerad.

1. Etableringsmedlemsstaten skall ansvara 
för tillsynen av tjänsteleverantören på det 
egna territoriet, särskilt genom 
tillsynsåtgärder på den plats där 
tjänsteleverantören är etablerad.
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2. Etableringsmedlemsstaten skall inte avstå
från att vidta tillsyns- eller 
genomförandeåtgärder på det egna 
territoriet med hänvisning till att tjänsten
tillhandahållits eller orsakat skada i en 
annan medlemsstat.

2. Etableringsmedlemsstaten skall inte avstå
från att vidta tillsyns- eller 
genomförandeåtgärder på det egna 
territoriet med hänvisning till att tjänsten 
tillhandahållits eller orsakat skada i en 
annan medlemsstat.

3. Den skyldighet som fastställs i punkt 1 
skall inte innebära någon plikt för 
etableringsmedlemsstaten att genomföra 
faktiska undersökningar och kontroller 
på den medlemsstats territorium där 
tjänsten tillhandahålls. Sådana 
undersökningar och kontroller skall 
utföras av myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören 
tillfälligt är verksam på begäran av 
myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten, i enlighet med 
artikel 31.

Motivering

De ändringsförslag som avser det administrativa samarbetet tar hänsyn till den nya struktur 
som rådet inför, vilken klarlägger vilka skyldigheter och rättigheter som 
etableringsmedlemsstaterna och den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls har. Detta 
ändringsförslag återtar den ståndpunkt som parlamentet antog vid första behandlingen. 
Parlamentet anser således att etableringsmedlemsstaten inom sitt territorium skall ansvara 
för tillsynen av tjänsteleverantören och således inte kan vägra att vidta åtgärder med 
hänvisning till att tjänsten tillhandahållits i en annan medlemsstat. 

Ändringsförslag 9
Artikel 31

1. När det gäller de nationella krav som 
kan ställas enligt artikel 16 eller artikel 17 
är den medlemsstat där tjänsten utförs 
ansvarig för tillsynen av 
tjänsteleverantörens verksamhet på dess 
territorium. I enlighet med 
gemenskapsrätten skall den medlemsstat 
där tjänsten tillhandahålls

1. Den medlemsstat där tjänsten utförs är
ansvarig för tillsynen av 
tjänsteleverantörens verksamhet på dess 
territorium. I enlighet med 
gemenskapsrätten skall den medlemsstat 
där tjänsten tillhandahålls

a) vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
försäkra sig om att tjänsteleverantörer följer 
de kraven när det gäller tillträde till och 
utövande av tjänsteverksamhet,

a) vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
försäkra sig om att tjänsteleverantörer följer 
kraven när det gäller tillträde till och 
utövande av tjänsteverksamhet,
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b) göra de kontroller, inspektioner och 
utredningar som krävs för att utöva tillsyn 
över den tillhandahållna tjänsten.

b) göra de kontroller, inspektioner och 
utredningar som krävs för att utöva tillsyn 
över den tillhandahållna tjänsten, även de 
tjänster som begärts av 
etableringsmedlemsstaten.

2. Om en tjänsteleverantör tillfälligt 
förflyttar sig till en annan medlemsstat 
för att tillhandahålla en tjänst utan att 
vara etablerad där, skall de behöriga 
myndigheterna i denna medlemsstat när 
det gäller andra krav än de som avses i 
punkt 1 medverka vid tillsynen av 
tjänsteleverantören i enlighet med 
punkterna 3 och 4.

3. På etableringsmedlemsstatens begäran
skall de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
genomföra de kontroller, inspektioner och 
utredningar som krävs för att se till att 
etableringsmedlemsstatens tillsyn 
genomförs på ett effektivt sätt. De skall 
därvid handla inom ramen för de 
befogenheter som de har i den egna 
medlemsstaten. De behöriga myndigheterna 
får besluta om vilka åtgärder som är 
lämpligast i varje enskilt fall för att 
efterkomma etableringsmedlemsstatens 
begäran.

3. Då etableringsmedlemsstaten begär 
detta skall de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
genomföra de kontroller, inspektioner och 
utredningar som krävs för att se till att 
etableringsmedlemsstatens tillsyn 
genomförs på ett effektivt sätt. De skall 
därvid handla inom ramen för de 
befogenheter som de har i den egna 
medlemsstaten. De behöriga myndigheterna 
får besluta om vilka åtgärder som är 
lämpligast i varje enskilt fall för att 
efterkomma etableringsmedlemsstatens 
begäran.

4. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls får 
på eget initiativ genomföra kontroller, 
inspektioner och utredningar på plats på
villkor att de inte är diskriminerande, att de 
inte motiveras av att tjänsteleverantören är 
etablerad i en annan medlemsstat och att de 
står i proportion till det syfte som 
eftersträvas.

4. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls får 
genomföra kontroller, inspektioner och 
utredningar på plats på villkor att de inte är 
diskriminerande, att de inte motiveras av att 
tjänsteleverantören är etablerad i en annan 
medlemsstat och att de står i proportion till 
det syfte som eftersträvas.

Motivering

De ändringsförslag som avser det administrativa samarbetet tar hänsyn till den nya struktur 
som rådet inför, vilken klarlägger vilka skyldigheter och rättigheter som 
etableringsmedlemsstaterna och den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls har. Detta 
ändringsförslag återtar den ståndpunkt som parlamentet antog vid första behandlingen. 
Parlamentets anser således att etableringsmedlemsstaten inom sitt territorium skall ansvara 
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för tillsynen av tjänsteleverantören, medan den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls utför 
tillsynen när denne tillhandahåller tjänster på sitt territorium.

Ändringsförslag 10
Artikel 39, punkt 5, stycke 3

Kommissionen skall underrätta övriga 
medlemsstater om de översända kraven. En 
sådan översändning skall inte hindra 
medlemsstaterna från att anta 
bestämmelserna i fråga. Kommissionen 
skall därefter varje år tillhandahålla 
analyser och riktlinjer avseende 
tillämpningen av dessa bestämmelser 
inom ramen för detta direktiv.

Kommissionen skall underrätta övriga 
medlemsstater om de översända kraven. En 
sådan översändning skall inte hindra 
medlemsstaterna från att anta 
bestämmelserna i fråga. 

Motivering

Dessa ”analyser och riktlinjer” erbjuder ingen möjlighet till en förhandsutvärdering eller till 
ett föregående samråd, vilket skulle kunna leda till att rådets och parlamentets befogenhet att 
lagstifta tillsammans ifrågasätts. Vidare är det Europeiska gemenskapernas domstols uppgift
att uttolka gemenskapslagstiftningen. Föredraganden anser att kommissionen alltid kan bistå
medlemsstaterna med att utarbeta en gemensam utvärderingsmetod för att dessa skall kunna 
uppfylla sin skyldighet att lägga fram en rapport i enlighet med denna artikel. 

Ändringsförslag 11
Artikel 41



PE 376.648v02-00 14/17 PR\629484SV.doc

SV

Kommissionen skall senast den ... och vart 
tredje år därefter lägga fram en 
övergripande rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv. Rapporten 
skall i enlighet med artikel 16.4 särskilt ta 
upp tillämpningen av artikel 16. Den skall
också utreda behovet av ytterligare 
åtgärder för frågor som faller utanför det 
här direktivets tillämpningsområde. Den 
skall vid behov åtföljas av förslag till 
ändring av det här direktivet för att 
komplettera den inre marknaden för 
tjänster.

Kommissionen skall senast den ... och vart 
tredje år därefter lägga fram en 
övergripande rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv. Rapporten 
skall i enlighet med artikel 16.4 särskilt ta 
upp tillämpningen av artikel 16. Utöver de 
frågor som avses i artikel 38 skall den
också utreda behovet av ytterligare 
harmoniserande eller andra åtgärder för 
frågor som faller utanför det här direktivets 
tillämpningsområde. Enligt artikel 16.4 
skall kommissionen dessutom utreda 
lämpligheten av harmoniserade åtgärder 
för tjänsteverksamhet som redan omfattas 
av detta direktiv. Den skall vid behov 
åtföljas av förslag till ändring av det här 
direktivet för att komplettera den inre 
marknaden för tjänster.

Motivering

Detta ändringsförslag söker skapa samstämmighet mellan översynsklausulen och övriga 
bestämmelser i direktivet eller de harmoniseringsåtgärder som redan är förskrivna i 
artikel 16.4 och i artikel 38, samtidigt som den nya text som rådet lagt fram beaktas. Vidare 
tar ändringsförslaget hänsyn till artiklarna 47 och 95 i EG-fördraget, som föreskriver att 
medlagstiftarna beslutar om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och 
andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få
den att fungera.
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MOTIVERING

1. Inledning

Efter två års långa diskussioner och idogt arbete i utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd antog Europaparlamentet den 16 februari 2006 sin ståndpunkt vid första 
behandlingen. 

Den kompromiss som parlamentet lyckats åstadkomma bidrog till att dämpa de farhågor och 
den polemik, som kommissionens ursprungliga förslag resulterat i, och till reda ut de 
missförstånd som omgärdat det illa omtalade Bolkesteindirektivet. 

De 25 000 demonstranter som intog gatorna i Strasbourg i samband med debatten i kammaren 
välkomnade de omfattande och radikala ändringar som parlamentet tillfört förslaget och som 
gjort lagtexten mer godtagbar för den stora allmänheten. Kommissionen och rådet har medgivit 
att parlamentets kompromissförslag utgör ett anmärkningsvärt framsteg, som av det 
österrikiska ordförandeskapet betecknats som ”avgörande i den europeiska demokratins 
historia” och som utgörande grundval för den politiska överenskommelsen om
tjänstedirektivet. I detta lagstiftningsförfarande har EU:s institutioner tagit hänsyn till 
nödvändigheten av ett socialt Europa.

Under de irländska, holländska, luxemburgska och brittiska ordförandeskapen utförde rådet 
även omfattande arbeten av teknisk karaktär, efter det att kommissionens förslag antogs. Den 
politiska överenskommelse som nåddes vid rådsmötet (konkurrensfrågor) den 29 maj 2006, 
utan att någon medlemsstat röstade emot, utgjorde en enastående framgång för det österrikiska 
ordförandeskapet, och detta ett år efter den franska folkomröstningen om förslaget till en 
konstitution för Europa. 

Kommissionen och rådet medgav att den kompromiss som parlamentet nått om känsliga frågor 
som exempelvis direktivets tillämpningsområde, borttagande av principen om ursprungsland, 
totalt uteslutande av arbetsrätten och av internationell privaträtt, samt kapitlet om 
administrativt samarbete är mycket bräcklig och bör inte ifrågasättas.

Föredraganden är väl medveten att rådets politiska överenskommelse är en balanserad och 
bräcklig kompromiss, som innehållsmässigt ligger mycket nära parlamentets ståndpunkt vid 
första behandlingen. Föredraganden anser dock att det är nödvändigt med en andra behandling 
i parlamentet för att skapa större rättssäkerhet och tydlighet i texten i syfte att tillförsäkra sig 
om ett fullständigt stöd från EU-medborgarna. 

Mot denna bakgrund föreslår föredraganden ett begränsat antal ändringar inom följande 
nyckelområden: arbetsrätt, uteslutande av sociala tjänster, komsumentskydd, administrativt 
samarbete, ömsesidigt utvärderingsförfarande och översynsklausul. De föreslagna ändringarna 
inriktar sig på artiklarna och kräver, för att skapa samstämmighet, andra ändringar i 
motsvarande skäl.
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Slutligen önskar föredraganden rikta uppmärksamheten mot den omfattande administrativa 
börda och de byråkratiska skyldigheter som införts genom rådets text, trots att ingen ändring 
gjorts i detta avseende. 

Föredraganden bemödar sig om att få till stånd en överenskommelse med rådet för att så snart 
som möjligt kunna anta direktivet om tjänster på den inre marknaden, som kommer att medföra 
verkliga ekonomiska fördelar och erbjuda nya möjligheter för företagen, samtidigt som en hög 
nivå av konsumentskydd garanteras.

2. Ändringsförslag från föredraganden

a) Arbetsrätt, artikel 1

Det bör påpekas att när det gäller frågan om att undanta arbetsrätten från tjänstedirektivet, 
vilket även innebär att arbetstagarna undantas, råder det för närvarande fullständig enighet 
mellan de tre institutionerna. För att säkerställa största möjliga stöd från EU-medborgarna 
anser dock föredraganden att det är absolut nödvändigt att göra vissa smärre justeringar av den 
text som föreslagits av rådet. Samtidigt som hänvisningen till stadgan om de grundläggande 
rättigheterna enbart bibehålls i motsvarande skäl bör artikel 1 återge den exakta ordalydelsen i 
artikel 28 i stadgan. Därutöver bör särskild uppmärksamhet fästas vid de nationella lagarna och 
nationell praxis, i synnerhet förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i 
medlemsstaterna.

Således förslås i ändringsförslaget att ordalydelsen i rådets text ersätts med följande ”i enlighet 
med gemenskapsrätten samt nationell lagstiftning och praxis”, en formulering som 
överensstämmer med fördraget och som används i stadgan, samt i många andra instrument som 
avser gemenskapens arbetsrätt. 

b) Sociala tjänster, artikel 2

Rådets rättsdefinition ger större rättssäkerhet och förefaller att vara godtagbar. Vidare antog 
kommissionen den 26 april 2006 ett meddelande om sociala tjänster av allmänt intresse, som 
även bör beaktas. Fördraganden anser att direktivet om tjänster på den inre marknaden inte bör 
föregripa eller på förhand avge ett omdöme om utgången av de samråd som pågår och som 
initierats genom kommissionens meddelande. 

c) Konsumentskydd, artikel 3

Det råder även enighet om nödvändigheten av att i detta direktiv skapa verkliga ekonomiska 
fördelar för företagen samtidigt som konsumentskyddet stärks. På så sätt kan konsumenterna 
åtnjuta en hög kvalitet och få en större tillgång till tillgängliga tjänster. Föredraganden 
välkomnar således rådets förslag till omskrivningen av artikel 3 om konsumentskydd. 
Ändringsförslaget skapar en bra balans och garanterar, i enlighet med artikel 153 i 
EG-fördraget, att ingen medlemsstat förhindras att upprätthålla eller införa striktare åtgärder 
för konsumentskydd i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

d) Administrativt samarbete



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

SV

De ändringsförslag som rör det administrativa samarbetet tar hänsyn till den nya struktur som 
rådet inför, vilken klarlägger vilka skyldigheter och rättigheter som etableringsmedlemsstaterna 
och den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls har. 

Det krävs dock vissa ändringar för att återge den allmänna kompromiss som nåddes i utskottet 
för den inre marknaden och konsumentskydd och medlemsstaternas ökade möjligheter när det 
gäller tillsyn av tjänsteleverantörens verksamhet på den plats där tjänsten tillhandahålls. Enligt 
parlamentets ståndpunkt är etableringsmedlemsstaten ansvarig för tillsynen av 
tjänsteleverantören på det egna territoriet, medan den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
utför tillsynen när denne tillhandahåller tjänster på sitt territorium. Vidare anser föredraganden
att man i kapitlet om administrativt samarbete inte bör hänvisa till den lag som gäller för 
tjänsteleverantören, med hänsyn till att denna fråga regleras i artikel 16 genom att principen om 
ursprungsland slopats och att nya bestämmelser antagits om friheten att tillhandahålla tjänster.

e) Artikel 39.5, analyser och riktlinjer avseende tillämpningen av artikel 16

Rådet introducerar ett förfarande enligt vilket medlemsstaterna ska lägga fram en rapport till 
kommissionen om de nationella krav vars tillämpning skulle falla under artikel 16.1, 
tredje strecksatsen och artikel 16.3. Kommissionen meddelar dessa krav till övriga 
medlemsstater och tillhandahåller analyser och riktlinjer om tillämpningen av dessa inom ramen 
för direktivet.

Vidare anser föredraganden att det åligger Europeiska gemenskapernas domstol att uttolka 
gemenskapslagstiftningen och önskar att parlamentets och rådets institutionella befogenheter 
bevaras när det gäller att besluta om vad utvärderingsförfarandet skall leda till. 

f) Översynsklausul och harmoniseringsåtgärder, artikel 41

Föredraganden godtar den nya text som föreslagits av rådet. Den föreslagna ändringen syftar 
till att skapa samstämmighet mellan översynsklausulen och övriga bestämmelser i direktivet 
eller harmoniseringsåtgärder som redan är föreskriva i artikel 16.4 och artikel 38. 
Föredraganden anser att, utanför ramarna för detta direktiv, är det medlagstiftarnas sak att
vidta åtgärder för att tillnärma nationella bestämmelser som syftar till att upprätta den inre 
marknaden och få den att fungera i enlighet med fördraget. 

3. Förfaranden för ömsesidig utvärdering

Föredraganden önskar framföra sin oro över den byråkrati, som de förfaranden för ömsesidig 
utvärdering som införs genom rådets text, kommer att skapa för medlemsstaternas 
administration på nationell, regional och lokal nivå.

Utöver det stora antalet nationella lagar som måste anpassas för att överensstämma med detta 
direktiv måste medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina tillståndsförfaranden (artikel 
9.2), sina krav för fri etableringsrätt (artikel 15) och för verksamhet på flera olika områden 
(artikel 25.3).
För att få till stånd en snabb kompromiss med rådet har föredraganden beslutat att respektera 
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medlemsstaternas beslut att inte föreslå några ändringar, som syftar till att återinföra 
parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, och enligt vilka denna byråkrati avskaffades. 
Föredraganden hoppas att dessa, för de nationella förvaltningarna kostsamma kraven, 
åtminstone kommer att leda till att byråkratin och de administrativa kostnaderna för 
tjänsteleverantörerna minskar.

Utöver de ömsesidiga utvärderingsförfaranden som föreskrevs i kommissionens ursprungliga 
förslag har rådet infört ett nytt utvärderingsförfarande för de nationella krav som 
medlemsstaterna kan införa i enlighet med artikel 16.

Föredraganden medger att den nya informationsskyldigheten utgör en väsentlig faktor i rådets 
text, eftersom medlemsstaterna skulle kunna hävda sina nationella krav för att hindra 
gränsöverskridande verksamhet. Av denna anledning accepterar föredraganden detta krav på
insyn även om det medför ökad byråkrati.
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