
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/123/EG

av den 12 december 2006

om tjänster på den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna
och artikel 55,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
téns yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1) Europeiska gemenskapen har som mål att skapa allt star-
kare band mellan de europeiska staterna och folken och
att säkerställa ekonomiska och sociala framsteg. I enlighet
med artikel 14.2 i fördraget innebär den inre marknaden
ett område utan inre gränser där den fria rörligheten för
tjänster garanteras. I enlighet med artikel 43 i fördraget
garanteras etableringsfrihet. I artikel 49 i fördraget fastställs
rätten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.
Undanröjandet av hindren för utvecklingen av tjänsteverk-
samhet mellan medlemsstaterna är ett viktigt medel för att
stärka integrationen mellan de europeiska folken samt
främja en balanserad och hållbar ekonomisk och social
utveckling. När sådana hinder undanröjs är det viktigt att
se till att utvecklingen av tjänsteverksamhet bidrar till full-
görandet av uppgiften i artikel 2 i fördraget, nämligen att
främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av
näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i
fråga om sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mel-
lan kvinnor och män, en hållbar och icke-inflatorisk till-
växt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk
konvergens, en hög nivå i fråga om miljöskydd och för-
bättring av miljöns kvalitet, en höjning av levnadsstandar-
den och livskvaliteten samt ekonomisk och social
sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

(2) En konkurrenskraftig tjänstemarknad är av avgörande
betydelse för att främja den ekonomiska tillväxten och
skapa nya arbetstillfällen i Europeiska unionen. För närva-
rande finns det ett stort antal hinder på den inre markna-
den som hindrar tjänsteleverantörer, särskilt små och
medelstora företag, från att växa över de nationella grän-
serna och dra full nytta av den inre marknaden. Detta för-
svagar den globala konkurrenskraften hos Europeiska
unionens tjänsteleverantörer. En fri marknad där medlems-
staterna är skyldiga att undanröja hinder för den gränsö-
verskridande handeln med tjänster skulle, tillsammans
med ökad öppenhet och konsumentupplysning, ge kon-
sumenterna ett större utbud och bättre tjänster till lägre
pris.

(3) I kommissionens rapport om tillståndet på den inre
marknaden för tjänster anges ett stort antal hinder som
står i vägen för eller bromsar utvecklingen av tjänsteverk-
samhet mellan medlemsstaterna, särskilt sådan som
bedrivs av små och medelstora företag, vilka dominerar
tjänstesektorn. I rapporten konstateras att det ännu ett
årtionde efter att den inre marknaden borde ha varit full-
bordad finns stora skillnader mellan visionen om en inte-
grerad ekonomi för Europeiska unionen och den
verklighet som EU:s medborgare och tjänsteleverantörer
lever i. De hinder som räknas upp berör många olika
tjänsteverksamheter och alla led i en tjänsteleverantörs
verksamhet, och de har många gemensamma drag, bl.a.
det faktum att de ofta uppstår på grund av administra-
tiva bördor, den rättsliga osäkerhet som omger gränsö-
verskridande verksamhet och bristen på ömsesidigt
förtroende mellan medlemsstaterna.

(4) Eftersom tjänstesektorn är drivkraften bakom den ekono-
miska tillväxten och svarar för 70 % av BNP och syssel-
sättningen i de flesta medlemsstaterna, inverkar denna
uppsplittring av den inre marknaden negativt på hela den
europeiska ekonomin, särskilt de små och medelstora
företagens konkurrenskraft och arbetstagarnas rörlighet,
och hindrar konsumenterna från att få tillgång till ett
större urval av tjänster till konkurrenskraftiga priser. Det
är viktigt att påpeka att tjänstesektorn är en nyckelsektor
för sysselsättningen, särskilt för kvinnor, och att kvin-
norna därför har mycket att vinna på de nya möjligheter
som erbjuds genom att den inre marknaden för tjänster
fullbordas. Europaparlamentet och rådet har betonat att
undanröjandet av rättsliga hinder för etableringen av en
verklig inre marknad är ett av de viktigaste leden i genom-
förandet av det mål som fastställdes av Europeiska rådets
möte i Lissabon den 23 och24 mars 2000 om att för-

(1) EUT C 221, 8.9.2005, s. 113.
(2) EUT C 43, 18.2.2005, s. 18.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 februari 2006 (ännu ej offent-
liggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 juli 2006
(EUT C 270 E, 7.11.2006, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt
av den 15 November 2006. Rådets beslut av den 11 December 2006.
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bättra sysselsättningen och den sociala sammanhåll-
ningen och uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt för att
senast år 2010 göra Europeiska unionen till världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade
ekonomi med fler och bättre arbetstillfällen. Att undan-
röja dessa hinder, utan att göra avkall på den ambitiösa
europeiska sociala modellen, är således en grundläggande
förutsättning för att lösa svårigheterna med att genom-
föra Lissabonstrategin och för att få fart på den europe-
iska ekonomin, i synnerhet när det gäller sysselsättningen
och investeringarna. Det är därför viktigt att åstadkomma
en inre marknad för tjänster där det råder rätt balans mel-
lan en öppning av marknaderna och bevarandet av offent-
liga tjänster, sociala rättigheter och konsumenters
rättigheter.

(5) Det är därför nödvändigt att undanröja hindren för tjäns-
televerantörernas etableringsfrihet i medlemsstaterna och
för den fria rörligheten för tjänster mellan medlemssta-
terna samt att garantera tjänstemottagare och tjänsteleve-
rantörer den rättsliga säkerhet som krävs för att de i
praktiken skall kunna utöva dessa två grundläggande fri-
heter i fördraget. Eftersom hindren för tjänsterna på den
inre marknaden berör såväl de aktörer som önskar eta-
blera sig i andra medlemsstater som dem som tillhanda-
håller en tjänst i en annan medlemsstat utan att etablera
sig där, är det nödvändigt att ge tjänsteleverantörerna möj-
lighet att utveckla sin tjänsteverksamhet på den inre mark-
naden antingen genom att etablera sig i en medlemsstat
eller genom att använda sig av den fria rörligheten för
tjänster. Tjänsteleverantörerna borde kunna välja mellan
dessa två friheter, beroende på vilken tillväxtstrategi de har
i varje medlemsstat.

(6) Det är inte möjligt att undanröja dessa hinder endast
genom en direkt tillämpning av artiklarna 43 och 49 i för-
draget, dels eftersom det skulle vara synnerligen
komplicerat för medlemsstaternas och gemenskapens
institutioner att genomföra överträdelseförfaranden mot
de berörda medlemsstaterna i varje enskilt fall, särskilt efter
utvidgningen, dels eftersom många hinder inte kan undan-
röjas utan föregående samordning av de nationella lagstift-
ningarna, bl.a. genom administrativt samarbete. Som
Europaparlamentet och rådet har konstaterat möjliggör en
gemenskapsrättsakt att en verklig inre marknad för tjäns-
ter kan uppnås.

(7) I detta direktiv fastställs en allmän rättslig ram, som kom-
mer ett stort antal tjänsteverksamheter till godo, samti-
digt som hänsyn tas till de utmärkande dragen hos varje
form av verksamhet eller yrke och det sätt på vilket de
regleras. Denna ram är grundad på en dynamisk och selek-
tiv strategi, som består i att först undanröja sådana hinder
som snabbt kan tas bort och därefter för övriga hinder
inleda en process med utvärdering, samråd och ytterligare
harmonisering på särskilda områden, vilket kommer att
möjliggöra en gradvis och samordnad modernisering av
de nationella systemen för reglering av tjänsteverksamhet,
något som är absolut nödvändigt för att en verklig inre
marknad för tjänster skall kunna fullbordas senast år
2010. En välavvägd kombination av åtgärder bör vidtas

som innefattar målinriktad harmonisering, administrativt
samarbete, bestämmelsen om friheten att tillhandahålla
tjänster och uppmuntran till utarbetande av uppförande-
koder på vissa områden. Denna samordning av de natio-
nella lagstiftningarna bör säkerställa en hög grad av rättslig
integration på gemenskapsnivå och en hög skyddsnivå när
det gäller mål av allmänintresse, särskilt konsumentskyd-
det, vilket är absolut nödvändigt för att skapa förtroende
mellan medlemsstaterna. I det här direktivet tas också hän-
syn till andra mål av allmänintresse, inklusive skyddet av
miljön, den allmänna säkerheten och folkhälsan samt kra-
vet på att arbetsrättslig lagstiftning följs.

(8) De bestämmelser i detta direktiv som rör etableringsfrihe-
ten och den fria rörligheten för tjänster bör endast tilläm-
pas om den berörda verksamheten är öppen för
konkurrens, så att medlemsstaterna inte tvingas att libera-
lisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, att privati-
sera offentliga enheter som tillhandahåller sådana tjänster
eller att avskaffa existerande monopol för andra verksam-
heter eller vissa distributionstjänster.

(9) Detta direktiv är endast tillämpligt på krav som påverkar
tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet. Det
är därför inte tillämpligt på krav som t.ex. vägtrafikbe-
stämmelser, bestämmelser om markanläggning eller mark-
användning, fysisk planering, byggstandarder eller
administrativa sanktioner för åsidosättande av sådana
bestämmelser vilka inte särskilt reglerar eller särskilt påver-
kar tjänsteverksamheten men som måste följas av tjänste-
leverantörer vid utövandet av deras ekonomiska
verksamhet på samma sätt som av enskilda som agerar i
egenskap av privatpersoner.

(10) Detta direktiv gäller inte krav i samband med tillgång till
offentliga medel för vissa tjänsteleverantörer. Sådana krav
omfattar särskilt de krav genom vilka villkoren för tjäns-
televerantörers rätt till offentliga medel fastställs, bl.a. sär-
skilda avtalsvillkor, och inte minst olika kvalitetsnormer
som måste iakttas för att kunna erhålla offentliga medel,
t.ex. för sociala tjänster.

(11) Detta direktiv påverkar inte sådana åtgärder som medlems-
staterna vidtar i överensstämmelse med gemenskapsrät-
ten i samband med skydd för eller främjande av den
kulturella och språkliga mångfalden och mångfalden i
medierna, eller finansieringen av sådana åtgärder. Detta
direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa sina
grundläggande regler och principer om pressfrihet och ytt-
randefrihet. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas
lagar om förbud mot diskriminering på grund av nationa-
litet eller av sådana skäl som anges i artikel 13 i fördraget.
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(12) Syftet med detta direktiv är att skapa en rättslig ram för
att säkerställa etableringsfrihet och fri rörlighet för tjäns-
ter mellan medlemsstaterna och inte att harmonisera eller
påverka straffrätten. Medlemsstaterna bör emellertid inte
kunna begränsa friheten att tillhandahålla tjänster genom
att tillämpa straffrättsliga bestämmelser som särskilt påver-
kar tillträdet till eller utövandet av tjänsteverksamhet
genom att kringgå bestämmelserna i detta direktiv.

(13) Det är även viktigt att detta direktiv fullt ut är förenligt
med de gemenskapsinitiativ som antagits med stöd av arti-
kel 137 i fördraget och i syfte att uppnå målen i arti-
kel 136 i detta avseende främjande av sysselsättning och
förbättrade levnads- och arbetsvillkor.

(14) Detta direktiv påverkar inte sådana arbets- och anställ-
ningsvillkor, t.ex. längsta arbetstid och kortaste vilotid,
minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön samt
hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen, som medlems-
staterna tillämpar i enlighet med gemenskapsrätten, och
det påverkar inte heller förbindelserna mellan arbetsmark-
nadens parter, inbegripet rätten att förhandla om och ingå
kollektivavtal, rätten att strejka och vidta stridsåtgärder i
enlighet med nationell lagstiftning och nationell praxis i
överensstämmelse med gemenskapsrätten, och direktivet
är inte tillämpligt på tjänster som tillhandahålls av beman-
ningsföretag. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas
lagstiftning om social trygghet.

(15) I detta direktiv respekteras utövandet av de grundläg-
gande rättigheter som är tillämpliga i medlemsstaterna,
och som erkänns i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna med åtföljande förklaringar,
och sammanjämkar dem med de grundläggande friheter
som fastställs i artiklarna 43 och 49 i fördraget.
De grundläggande rättigheterna omfattar rätten att vidta
stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och
nationell praxis i överensstämmelse med för
gemenskapsrätten.

(16) Detta direktiv gäller endast tjänsteleverantörer som är eta-
blerade i en medlemsstat och omfattar inte externa aspek-
ter. Det gäller inte förhandlingar i internationella
organisationer om handel med tjänster, särskilt inom
ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

(17) Detta direktiv omfattar endast sådana tjänster som utförs
mot ekonomisk ersättning. Tjänster av allmänt intresse
omfattas inte av definitionen i artikel 50 i fördraget och
faller därför inte inom detta direktivs tillämpningsområde.
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som
utförs mot ekonomisk ersättning och därför omfattas av
detta direktiv. Vissa tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, t.ex. sådana som kan finnas på transportområ-
det, har dock undantagits från detta direktivs tillämpnings-

område, och vissa andra tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, t.ex. sådana som kan finnas på postområdet,
omfattas av undantag från bestämmelsen i detta direktiv
om friheten att tillhandahålla tjänster. Direktivet gäller inte
finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
och inte heller medlemsstaternas stödsystem, t.ex. på det
sociala området, i enlighet med gemenskapens konkur-
rensregler. I direktivet behandlas inte uppföljningen av
kommissionens vitbok om tjänster av allmänt intresse.

(18) Finansiella tjänster bör uteslutas från direktivets tillämp-
ningsområde, eftersom denna verksamhet omfattas av sär-
skild gemenskapslagstiftning vilken, liksom detta direktiv,
syftar till att genomföra en verklig inre marknad för tjäns-
ter. Detta undantag bör således omfatta alla finansiella
tjänster som banktjänster och tjänster som avser krediter,
försäkringar och återförsäkringar, tjänstepensioner och
individuellt pensionssparande, värdepapper, investerings-
fonder, betalningar och investeringsrådgivning, inbegripet
de övriga tjänster som anges i bilaga I till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (1).

(19) År 2002 antogs ett antal rättsakter rörande nät och tjäns-
ter för elektronisk kommunikation, liksom anknytande
resurser och tjänster, genom vilka man inrättade ett
regelverk för att underlätta tillträdet till dessa verksam-
heter inom den inre marknaden, särskilt genom att de
flesta individuella tillståndsförfaranden avskaffades, vil-
ket gör det nödvändigt att undanta de frågor som omfat-
tas av dessa rättsakter från detta direktivs
tillämpningsområde.

(20) Undantagen från detta direktivs tillämpningsområde i
fråga om sådana elektroniska kommunikationstjänster
som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till
och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät
och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (2), Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars
2002 om auktorisation för elektroniska kommunikations-
nät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirek-
tiv) (3), Europaparlamentets och rådets direktiv

(1) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
(3) EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
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2002/21/EGav den 7 mars 2002 om ett gemensamt regel-
verk för elektroniska kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster (ramdirektiv) (1), Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter
avseende elektroniska kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjäns-
ter) (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av per-
sonuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elek-
tronisk kommunikation (direktiv om integritet och
elektronisk kommunikation) (3) bör gälla både frågor som
särskilt behandlas i dessa direktiv och frågor för vilka
direktiven uttryckligen ger medlemsstaterna möjlighet att
anta vissa åtgärder på nationell nivå.

(21) Transporttjänster, inklusive lokaltrafik, taxi och ambulan-
ser samt hamntjänster, bör undantas från detta direktivs
tillämpningsområde.

(22) Undantaget för hälso- och sjukvård från detta direktivs til-
lämpningsområde bör omfatta sådana tjänster inom hälso-
och sjukvård och läkemedelstjänster som utförs av yrkes-
verksamma inom hälso- och sjukvården för att bedöma,
bibehålla eller återställa patienters hälsotillstånd, där dessa
verksamheter är förbehållna ett reglerat vårdyrke i den
medlemsstat där tjänsterna tillhandahålls.

(23) Detta direktiv påverkar inte ersättningen för hälso- och
sjukvård som tillhandahålls i en annan medlemsstat än den
där vårdmottagaren är bosatt. Domstolen har vid åtskil-
liga tillfällen behandlat denna fråga och erkänt patienter-
nas rättigheter. Det är viktigt att behandla denna fråga
inom ramen för en annan gemenskapsrättsakt för att få
ett klart och tydligt rättsläge, i den mån frågan inte redan
behandlats i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den
14 juni 1971 om tillämpningen av system för social trygg-
het när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyt-
tar inom gemenskapen (4).

(24) Audiovisuella tjänster, oavsett sändningssätt, inbegripet
sådana som tillhandahålls på biografer, bör också undan-
tas från detta direktivs tillämpningsområde. Direktivet bör
inte heller tillämpas på sådant statligt stöd från medlems-
staterna till den audiovisuella sektorn som omfattas av
gemenskapens konkurrensregler.

(25) Spelverksamhet, inbegripet lotterier och vadslagningar, bör
undantas från detta direktivs tillämpningsområde med
tanke på denna verksamhets särdrag som medfört att med-
lemsstaterna har utformat en politik avseende den all-
männa ordningen och konsumentskyddet.

(26) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artikel 45 i
fördraget.

(27) Detta direktiv bör inte omfatta sådana sociala tjänster som
rör boende, barnomsorg och stöd till behövande familjer
och enskilda och som på nationell, regional eller lokal nivå
utförs av staten, av tjänsteleverantörer på uppdrag av sta-
ten eller av välgörenhetsorganisationer erkända av staten,
i syfte att ge stöd till personer som tillfälligt eller perma-
nent är särskilt behövande på grund av otillräckliga
inkomster i familjen eller på grund av att de, helt eller del-
vis befinner sig i beroendeställning och till personer som
riskerar att bli marginaliserade. Dessa tjänster är nödvän-
diga för att garantera den grundläggande rätten till mänsk-
lig värdighet och integritet och är ett uttryck för
principerna om social sammanhållning och solidaritet och
bör inte påverkas av detta direktiv.

(28) Detta direktiv behandlar inte finansieringen av, eller stöd-
systemet för, sociala tjänster. Det påverkar inte heller de
kriterier eller villkor som medlemsstaterna fastställt för att
garantera att de sociala tjänsterna verkligen gynnar allmän-
intresset och den sociala sammanhållningen. Detta direk-
tiv bör inte påverka principen om samhällsomfattande
tjänster avseende medlemsstaternas sociala tjänster.

(29) Med hänsyn till att det i fördraget anges särskilda rättsliga
grunder för skattefrågor och att det redan finns antagna
gemenskapsinstrument inom detta område, är det nöd-
vändigt att utesluta skatteområdet från detta direktivs
tillämpningsområde.

(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 i direktivet, bl.a.
i form av undantag. Det är emellertid nödvändigt att införa
en bestämmelse för de eventuella kvarstående undantags-
fall då en bestämmelse i detta direktiv strider mot en
bestämmelse i något annat gemenskapsinstrument. Före-
komsten av en sådan motstridighet bör fastställas i över-
ensstämmelse med fördragets bestämmelser om
etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster.

(1) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
(2) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
(3) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. Direktivet ändrat genom
direktiv 2006/24/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54).

(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 (EUT L 114,
27.4.2006, s. 1).
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(31) Detta direktiv överensstämmer med och påverkar inte
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner (1). Det behandlar andra frågor än frågor om yrkes-
kvalifikationer, till exempel yrkesansvarsförsäkring,
marknadskommunikation, verksamheter på flera olika
områden och administrativ förenkling. När det gäller till-
fälligt tillhandahållande av tjänster över gränserna innehål-
ler detta direktiv ett undantag från bestämmelsen om
friheten att tillhandahålla tjänster, vilket innebär att avdel-
ning II om friheten att tillhandahålla tjänster i direktiv
2005/36/EG inte påverkas. Därför påverkar bestämmel-
sen om friheten att tillhandahålla tjänster inte någon av
de åtgärder som enligt det direktivet är tillämpliga i den
medlemsstat där en tjänst utförs.

(32) Detta direktiv är förenligt med gemenskapslagstiftning om
konsumentskydd, t.ex. Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot
konsumenter på den inre marknaden (”direktivet om otill-
börliga affärsmetoder”) (2) och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndig-
heter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen
(”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (3).

(33) De tjänster som omfattas av detta direktiv rör ett stort
antal olika verksamheter som ständigt utvecklas, och bland
vilka man finner företagsrelaterade tjänster, såsom kon-
sulttjänster inom ledarskap och förvaltning, certifiering
och testning, viss typ av fastighetsservice (”facilities mana-
gement”), inklusive kontorsunderhåll och annan kontors-
service, reklam, rekryteringstjänster samt handelsagenter.
Direktivet omfattar också tjänster både till företag och
konsumenter, såsom juridisk rådgivning och skatterådgiv-
ning, tjänster som berör fastigheter, t.ex. fastighetsmäk-
leri, byggverksamhet, även arkitektverksamhet,
distribution, mässarrangemang, biluthyrning och reseby-
råverksamhet. Även konsumenttjänster ingår, såsom inom
turism (t.ex. turistguiders arbete), fritidsanläggningar,
idrottsanläggningar och nöjesparker samt, under förutsätt-
ning att de inte är undantagna från direktivets tillämp-
ningsområde, hushållstjänster, t.ex. hemhjälp till äldre.
Dessa verksamheter kan röra både tjänster som kräver att
tjänsteleverantör och tjänstemottagare befinner sig nära
varandra, tjänster där tjänsteleverantören eller tjänstemot-
tagaren förflyttar sig och tjänster som kan tillhandahållas
på distans, t.ex. via Internet.

(34) I enlighet med domstolens rättspraxis bör bedömningen
av huruvida vissa verksamheter, särskilt verksamheter som
är offentligt finansierade eller tillhandahålls av offentliga
enheter, utgör en ”tjänst” göras från fall till fall mot bak-
grund av respektive verksamhets utmärkande drag, sär-
skilt hur de tillhandahålls, organiseras och finansieras i den
berörda medlemsstaten. Domstolen har slagit fast att det
som framför allt utmärker ersättning är att den utgör en
ekonomisk kompensation för en berörd tjänst och att
ersättningskriteriet saknas i sådan verksamhet som utan
ekonomiskt vederlag bedrivs av staten eller för statens räk-
ning inom ramen för dess skyldigheter på det sociala och
det kulturella området samt inom utbildning och rättsvä-
sende, exempelvis kurser som tillhandahålls inom ramen
för det nationella utbildningssystemet eller förvaltningen
av sociala trygghetssystem som inte är inblandade i eko-
nomisk verksamhet. Avgifter som betalas av tjänstemotta-
gare, t.ex. den kursavgift eller inskrivningsavgift som en
studerande betalar för att i viss mån bidra till driftskostna-
derna för ett system, utgör inte i sig någon ersättning efter-
som tjänsten fortfarande till största delen finansieras med
offentliga medel. Dessa verksamheter omfattas därför inte
av definitionen av begreppet tjänst i artikel 50 i fördraget
och omfattas alltså inte av detta direktivs
tillämpningsområde.

(35) Amatöridrottsverksamhet utan vinstsyfte är av mycket stor
betydelse för samhället. Målen för denna verksamhet är
ofta uteslutande sociala eller fritidsorienterade. Den utgör
således inte nödvändigtvis någon ekonomisk verksamhet
i gemenskapsrättslig mening och bör därför inte omfattas
av tillämpningsområdet för detta direktiv.

(36) Begreppet ”tjänsteleverantör” bör omfatta fysiska perso-
ner som är medborgare i en medlemsstat eller juridiska
personer som utövar en tjänsteverksamhet i en medlems-
stat, antingen med åberopande av etableringsfriheten eller
av den fria rörligheten för tjänster. Begreppet ”tjänsteleve-
rantör” bör därför inte endast begränsas till fall där tjäns-
ten tillhandahålls över gränserna inom ramen för den fria
rörligheten för tjänster, utan det bör även omfatta sådana
fall då en aktör etablerar sig i en medlemsstat för att där
utveckla tjänsteverksamhet. Begreppet ”tjänsteleverantör”
bör däremot inte omfatta sådana filialer till bolag från tred-
jeländer i en medlemsstat, eftersom etableringsfriheten och
den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 48 i fördra-
get endast kan gälla för bolag som bildats i enlighet med
lagstiftningen i en medlemsstat och som har sitt säte enligt
bolagsordningen, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet inom gemenskapen. Begreppet ”tjänstemotta-
gare” bör även omfatta tredjelandsmedborgare som redan
har vissa rättigheter genom olika gemenskapsrättsakter,
t.ex. förordning (EEG) nr 1408/71, rådets direktiv
2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgares ställning (4), rådets förord-
ning

(1) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) EUT L 364, 9.12.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom direktiv
2005/29/EG. (4) EUT L 16, 23.1.2004, s. 44.
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(EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av
bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och för-
ordning (EG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje
land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte
omfattas av dessa bestämmelser (1) och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004
om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas
territorier (2). Dessutom kan medlemsstaterna låta begrep-
pet tjänstemottagare omfatta även andra tredjelandsmed-
borgare inom de egna gränserna.

(37) Den ort där en tjänsteleverantör är etablerad bör faststäl-
las i enlighet med domstolens rättspraxis, enligt vilken
begreppet etablering förutsätter ett faktiskt utövande av en
ekonomisk verksamhet genom fast etablering för en obe-
gränsad period. Detta krav kan även anses uppfyllt om ett
företag bildas för en viss period eller om det hyr den bygg-
nad eller anläggning genom vilken det bedriver sin verk-
samhet. Det kan också vara uppfyllt om en medlemsstat
utfärdar tidsbegränsade tillstånd endast för särskilda tjäns-
ter. Etableringen behöver inte ske i form av ett dotterbo-
lag, en filial eller en agentur utan kan bestå av ett kontor
som sköts av tjänsteleverantörens egen personal eller av
någon fristående person som har stående fullmakt att
handla för företagets räkning på samma sätt som skulle
vara fallet med en agentur. Enligt denna definition, som
fordrar att tjänsteleverantören faktiskt bedriver ekonomisk
verksamhet på etableringsorten, utgör enbart en posta-
dress inte en etablering. Om tjänsteleverantörer är etable-
rade på flera orter är det viktigt att avgöra från vilken
etableringsort de tillhandahåller de faktiska tjänster som
avses. Om det är svårt att avgöra från vilken av flera eta-
bleringsorter en viss tjänst tillhandahålls, bör platsen för
tjänsteleverantörens verksamhetscentrum som avser just
denna tjänst utgöra etableringsorten.

(38) Begreppet ”juridisk person” enligt bestämmelserna i för-
draget om etablering ger aktörer möjlighet att fritt välja
den juridiska form de anser vara lämplig för att bedriva
sin verksamhet. Följaktligen omfattar begreppet ”juridisk
person” enligt fördraget alla enheter, oberoende av juri-
disk form, som bildats i enlighet med eller som omfattas
av lagstiftningen i en medlemsstat.

(39) Begreppet ”tillståndförfarande” bör omfatta bl.a. de admi-
nistrativa förfaranden genom vilka tillstånd, licenser, god-
kännanden eller koncessioner beviljas, och även
skyldigheten, för att kunna utöva den berörda verksamhe-
ten, att vara registrerad som tillhörig viss yrkeskategori

eller införd i ett register, en matrikel eller en databas, att
vara officiellt utsedd som medlem i ett organ eller att
inneha en yrkeslegitimation. Ett tillstånd kan beviljas
antingen genom ett formellt beslut eller genom ett indi-
rekt sådant, vilket exempelvis innebär att den behöriga
myndigheten inte uttalar sig eller att den berörda parten
skall vänta på mottagningsbeviset för sin anmälan innan
den berörda verksamheten kan inledas eller betraktas som
laglig.

(40) Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” som
vissa bestämmelser i detta direktiv hänvisar till har utveck-
lats i domstolens rättspraxis rörande artiklarna 43 och 49
i fördraget och kan komma att vidareutvecklas. Enligt
domstolens rättspraxis bör begreppet omfatta åtminstone
följande grunder: allmän ordning, allmän säkerhet och
folkhälsa enligt artiklarna 46 och 55 i fördraget, upprätt-
hållande av ordning i samhället, socialpolitiska mål, skydd
av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd,
inbegripet arbetstagarnas sociala trygghet, djurskydd,
bevarande av finansiell balans i socialförsäkringssystemen,
bedrägeribekämpning, förebyggande av illojal konkurrens,
miljöskydd och skydd av stadsmiljön, inbegripet samhälls-
planering, skydd av långivare, säkrad sund förvaltning av
rättsväsendet, trafiksäkerhet, skydd av immaterialrätten,
kulturpolitiska mål, inbegripet skydd av yttrandefriheten
med avseende på samhällets olika delar, särskilt sociala,
kulturella, religiösa och filosofiska värderingar i samhäl-
let, behovet av att garantera en hög utbildningsnivå, upp-
rätthållande av pressmångfald och främjande av det
nationella språket, bevarande av det nationella historiska
och konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära
frågor.

(41) Begreppet ”allmän ordning” omfattar, enligt
EG-domstolens tolkning, skydd mot ett faktiskt och till-
räckligt allvarligt hot som påverkar något av samhällets
grundläggande intressen och kan särskilt inbegripa frågor
som avser människans värdighet, skydd av minderåriga
och utsatta vuxna samt djurskydd. Likaledes inbegriper
begreppet allmän säkerhet frågor om skydd för männis-
kors liv och hälsa.

(42) Bestämmelserna om administrativa förfaranden bör inte
syfta till att harmonisera administrativa förfaranden utan
till att avlägsna alltför tungrodda tillståndsförfaranden och
formaliteter som hindrar etableringsfriheten och bildan-
det av nya tjänsteföretag.

(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 1.
(2) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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(43) En av de grundläggande svårigheterna, som särskilt små
och medelstora företag stöter på då de vill få tillträde till
och bedriva tjänsteverksamhet, är de komplicerade och
utdragna administrativa förfarandena och den rättsliga
osäkerhet som är förbunden med dessa. Av detta skäl är
det nödvändigt att med utgångspunkt i de initiativ för
modernisering och god förvaltningssed som tagits på
gemenskapsnivå och nationell nivå, fastställa principer för
administrativ förenkling, bl.a. genom att begränsa skyldig-
heten att begära förhandstillstånd till fall där detta är abso-
lut nödvändigt och införa principen om tyst medgivande
från de behöriga myndigheternas sida när en viss tid har
förflutit. Sådana moderniseringsåtgärder har – utan att
påverka kraven på öppenhet och aktuell information om
aktörerna – till syfte att undanröja förseningar, kostnader
och den avskräckande verkan som t.ex. uppstår på grund
av onödiga, alltför komplicerade eller tungrodda förfaran-
den, dubbelarbete, onödigt byråkratiska förfaranden i sam-
band med att dokument lämnas in, behöriga myndigheters
godtyckliga bedömningar, oprecisa eller orimligt långa
tidsfrister för att erhålla svar, beviljade tillstånds begrän-
sade giltighetstid eller orimliga avgifter och sanktioner.
Sådana företeelser verkar särskilt avskräckande på tjänste-
leverantörer som önskar utveckla sin verksamhet i andra
medlemsstater och nödvändiggör en samordnad moderni-
sering inom en utvidgad inre marknad med 25
medlemsstater.

(44) Medlemsstaterna bör där så är lämpligt införa blanketter
som harmoniserats på gemenskapsnivå i enlighet med vad
kommissionen fastställt, och som likställs med certifikat,
intyg eller andra dokument avseende etableringar.

(45) För att utreda om förfarandena och formaliteterna behö-
ver förenklas bör medlemsstaterna särskilt kunna beakta
hur nödvändiga och hur många dessa är, eventuellt dub-
belarbete, kostnader, klarhet och tillgänglighet samt de för-
seningar och praktiska svårigheter som de kan förorsaka
den berörde tjänsteleverantören.

(46) För att underlätta tillträde till och utövande av tjänsteverk-
samhet på den inre marknaden är det nödvändigt att fast-
ställa ett gemensamt mål för alla medlemsstater rörande
administrativ förenkling och införa bestämmelser om bl.a.
rätt till information, förfaranden på elektronisk väg och
upprättande av en ram för tillståndsförfaranden. Andra
åtgärder på nationell nivå för att uppfylla detta mål skulle
kunna bestå i att man minskar antalet förfaranden och
formaliteter som tillämpas på tjänsteverksamhet och
begränsar sådana förfaranden och formaliteter till att
endast omfatta sådana som är väsentliga för att nå ett mål
av allmänintresse och som inte har samma innehåll eller
syfte.

(47) För att administrativ förenkling skall åstadkommas bör det
inte ställas några allmänna formella krav, såsom uppvi-
sande av originalhandlingar, bestyrkta kopior eller aukto-
riserade översättningar, såvida det inte objektivt kan

motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, såsom
skydd av arbetstagare, folkhälsa, miljöskydd eller konsu-
mentskydd. Det är också nödvändigt att se till att ett till-
stånd i regel medger tillträde till eller utövande av en
tjänsteverksamhet på hela det nationella territoriet, såvida
inte tvingande hänsyn till allmänintresset objektivt kan
motivera att man kräver ett nytt tillstånd för varje etable-
ringsställe, t.ex. för etablering av stormarknader, eller ett
tillstånd som är begränsat till en viss del av det nationella
territoriet.

(48) I syfte att ytterligare förenkla de administrativa förfaran-
dena är det lämpligt att säkerställa att alla tjänsteleveran-
törer bara behöver vända sig till en enda instans för att
fullgöra samtliga förfaranden och formaliteter (nedan kal-
lad ”gemensam kontaktpunkt”). Antalet sådana kontakt-
punkter per medlemsstat kan variera efter regionala och
lokala ansvarsområden eller efter vilket verksamhetsom-
råde det rör sig om. Införandet av gemensamma kontakt-
punkter bör inte påverka ansvarsfördelningen mellan de
behöriga myndigheterna inom varje nationellt system. När
flera myndigheter på regional eller lokal nivå är behöriga,
kan en av dem fungera som gemensam kontaktpunkt och
samordnare. Kontaktpunkterna kan inrättas av administra-
tiva myndigheter, men också av handelskammare,
hantverks- och industriföreningar, yrkessammanslutningar
eller privata organ åt vilka medlemsstaten har beslutat att
anförtro denna uppgift. De gemensamma kontaktpunk-
terna spelar en viktig roll som stöd för tjänsteleverantö-
ren, antingen som direkt behörig myndighet som kan
utfärda de dokument som krävs för att få tillträde till en
tjänsteverksamhet eller som mellanhand mellan tjänstele-
verantören och de direkt behöriga myndigheterna.

(49) Den avgift som de gemensamma kontaktpunkterna får
debitera bör stå i proportion till kostnaden för de förfa-
randen och formaliteter som de har att ombesörja. Detta
bör inte hindra medlemsstaterna från att anförtro de
gemensamma kontaktpunkterna uppgiften att ta in andra
administrativa avgifter som t.ex. tillsynsmyndigheternas
avgifter.

(50) Viss slags information måste vara lättillgänglig för tjänste-
leverantörer och tjänstemottagare. Det bör åligga varje
medlemsstat att inom ramen för detta direktiv fastställa
hur informationen meddelas tjänsteleverantörer och tjäns-
temottagare. Medlemsstaternas skyldighet att se till att rele-
vant information är lättillgänglig för tjänsteleverantörer,
och tjänstemottagare och att den är åtkomlig för allmän-
heten utan hinder, kan fullgöras genom att göra informa-
tionen tillgänglig genom en webbplats. All information
bör lämnas på ett klart och entydigt sätt.
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(51) Informationen till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare
bör särskilt omfatta information om förfaranden och for-
maliteter, kontaktuppgifter för de behöriga myndighe-
terna, villkor för tillträde till offentliga register och
databaser, information om hur klagomål kan framföras
och kontaktuppgifter för föreningar och organisationer
som kan bistå tjänsteleverantörer och tjänstemottagare
med praktisk hjälp. De behöriga myndigheternas skyldig-
het att biträda tjänsteleverantörer och tjänstemottagare bör
inte omfatta tillhandahållande av juridisk rådgivning i
enskilda fall. Allmän information om hur kraven vanligen
tolkas eller tillämpas bör dock ges. Frågor som exempel-
vis rör ansvar för oriktiga eller vilseledande uppgifter bör
avgöras av medlemsstaterna.

(52) Att det inom överskådlig tid inrättas ett system för förfa-
randen och formaliteter på elektronisk väg är en absolut
förutsättning för en förenkling av administrationen av det
område som rör tjänsteverksamhet, vilket skulle gynna
såväl tjänsteleverantörer och tjänstemottagare som behö-
riga myndigheter. För att kravet på resultat skall uppnås
kan den nationella lagstiftningen och andra bestämmelser
som gäller tjänster behöva anpassas. Denna skyldighet bör
inte hindra medlemsstaterna från att tillhandahålla även
andra sätt, utöver de elektroniska, att fullgöra sådana för-
faranden och formaliteter. Att dessa förfaranden och for-
maliteter måste kunna fullgöras på distans innebär bl.a. att
medlemsstaterna måste se till att de kan tillhandahållas
över gränserna. Skyldigheten att nå resultat gäller inte för-
faranden eller formaliteter som är av sådant slag att de
inte kan fullgöras på distans. Medlemsstaternas lagstift-
ning om språkanvändning påverkas inte heller.

(53) Beviljandet av licenser för vissa former av tjänsteverksam-
het kan kräva att den behöriga myndigheten intervjuar
sökanden för att bedöma dennes personliga integritet och
lämplighet för att utföra tjänsten i fråga. I sådana fall kan
fullgörandet av formaliteterna på elektronisk väg vara
olämpliga.

(54) Möjligheten att få tillträde till en tjänsteverksamhet bör
omfattas av krav på tillstånd från de behöriga myndighe-
terna endast om beslutet i fråga är icke-diskriminerande,
nödvändigt och proportionellt. Detta innebär framför allt
att ett tillståndsförfarande är godtagbart endast om en
efterhandskontroll skulle vara verkningslös på grund av
att man i efterhand inte kan avgöra om de berörda
tjänsterna har brister, samtidigt som hänsyn tas till de
eventuella risker och faror som kan uppstå om en
förhandskontroll inte utförs. Dessa bestämmelser i

direktivet kan emellertid inte åberopas för att rättfärdiga
tillståndsförfaranden som är förbjudna enligt andra
gemenskapsinstrument som Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om
ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1) eller
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av
den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informa-
tionssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den
inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (2). Resul-
taten från den ömsesidiga utvärderingen kommer att göra
det möjligt att bestämma på gemenskapsnivå vilka
verksamhetsformer som inte bör omfattas av
tillståndsförfaranden.

(55) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas möjlig-
het att återkalla tillstånd i efterhand om villkoren för det
beviljade tillståndet inte längre är uppfyllda.

(56) Enligt domstolens rättspraxis utgör folkhälsan, konsu-
mentskyddet, djurhälsan och skyddet av stadsmiljön tving-
ande hänsyn till allmänintresset. Sådana tvingande hänsyn
kan motivera tillämpningen av tillståndsförfaranden och
andra restriktioner. Sådana tillståndsförfaranden eller res-
triktioner bör dock inte innebära någon diskriminering på
grund av nationalitet. Dessutom bör nödvändighets- och
proportionalitetsprinciperna alltid respekteras.

(57) Bestämmelserna om tillståndsförfaranden i detta direktiv
bör gälla sådana fall då de aktörernas tillträde till eller utö-
vande av tjänsteverksamhet kräver ett beslut av en behö-
rig myndighet. Detta gäller varken beslut av behöriga
myndigheter att inrätta en offentlig eller privat enhet för
att tillhandahålla en viss tjänst eller behöriga myndighe-
ters ingående av avtal för tillhandahållandet av en viss
tjänst som regleras av bestämmelserna om offentlig upp-
handling, eftersom detta direktiv inte gäller bestämmelser
om offentlig upphandling.

(58) För att underlätta tillträde till och utövande av tjänsteverk-
samheter är det viktigt att utvärdera och rapportera om
tillståndsförfarandena och vilket syfte de tjänar. Denna
rapporteringsskyldighet rör endast förekomsten av till-
ståndsförfaranden och inte kriterier och villkor för att
bevilja ett tillstånd.

(1) EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.
(2) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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(59) Tillståndet bör i regel göra det möjligt för tjänsteleveran-
tören att få tillträde till tjänsteverksamheten eller utöva
denna på hela landets territorium, såvida inte en territori-
ell begränsning motiveras av tvingande hänsyn till allmän-
intresset. Exempelvis miljöskyddet kan motivera att det
ställs krav på tillstånd för varje enskild anläggning på det
nationella territoriet. Denna bestämmelse bör inte påverka
regionala eller lokala befogenheter för tillståndsgivning
inom medlemsstaterna.

(60) Detta direktiv, särskilt bestämmelserna om tillståndsförfa-
randen och det territoriella tillämpningsområdet för ett
tillstånd, bör inte påverka den regionala och lokala behö-
righetsfördelningen i de enskilda medlemsstaterna, inbe-
gripet regionalt och lokalt självstyre och användningen av
officiella språk.

(61) Bestämmelsen om att villkoren för beviljande av tillstånd
inte skall överlappa varandra bör inte hindra medlemssta-
terna från att tillämpa egna villkor som preciseras i till-
ståndsförfarandet. Det enda som bör krävas är att de
behöriga myndigheterna då de överväger om den sökande
uppfyller dessa krav, beaktar de likvärdiga villkor som den
sökande redan har uppfyllt i en annan medlemsstat. Denna
bestämmelse bör inte innebära att villkoren för att till-
stånd skall beviljas enligt en annan medlemsstats till-
ståndsförfarande måste tillämpas.

(62) Om antalet tillstånd för en viss verksamhet är begränsat
på grund av brist på naturresurser eller teknisk kapacitet,
bör ett förfarande för att välja mellan flera potentiella
sökande inrättas, för att man genom fri konkurrens skall
kunna förbättra kvaliteten på och villkoren för de tjänster
som erbjuds användarna. Ett sådant förfarande bör ge
garantier för öppenhet och opartiskhet, och ett tillstånd
som utfärdats på detta sätt bör varken ha en orimligt lång
giltighetstid eller förnyas automatiskt och får inte inne-
bära någon fördel för den tjänsteleverantör vars tillstånd
nyligen har upphört att gälla. Framför allt bör det utfär-
dade tillståndets giltighetstid fastställas så att det inte
inskränker eller begränsar den fria konkurrensen mer än
vad som är nödvändigt för att investeringarna skall hinna
skrivas av och investerat kapital ge skälig avkastning.
Denna bestämmelse bör inte hindra medlemsstaterna från
att begränsa antalet tillstånd av andra skäl än brist på
naturresurser eller teknisk kapacitet. Dessa tillstånd bör
under alla omständigheter även i fortsättningen omfattas
av övriga bestämmelser om tillståndsgivning i detta
direktiv.

(63) I avsaknad av andra arrangemang bör tillståndet anses
beviljat om inget annat meddelats inom en angiven tids-
frist. Andra arrangemang kan dock tillämpas när det gäl-
ler viss verksamhet, om det är objektivt motiverat av

tvingande hänsyn till allmänintresset, bland annat tredje
parts legitima intresse. Sådana andra arrangemang skulle
kunna inbegripa bestämmelser i medlemsstaterna, enligt
vilka ansökan i avsaknad av ett svar från den behöriga
myndigheten skall anses vara avslagen, och avslaget kan
överklagas till domstol.

(64) För att inrätta en verklig inre marknad för tjänster är det
nödvändigt att undanröja de begränsningar av etablerings-
friheten och av den fria rörligheten för tjänster som ännu
finns inskrivna i vissa medlemsstaters lagstiftning och som
strider mot artiklarna 43 eller 49 i fördraget. De otillåtna
begränsningarna påverkar särskilt den inre marknaden för
tjänster och bör undanröjas systematiskt och så snart som
möjligt.

(65) Etableringsfriheten grundar sig särskilt på principen om
likabehandling enligt vilken inte endast diskriminering på
grund av nationalitet är förbjuden, utan även all indirekt
diskriminering på andra grunder som kan leda till samma
resultat. Det bör alltså inte ställas några krav på att man
skall ha en viss etableringsort, hemvist, bosättningsort eller
huvudsaklig verksamhetsort för att få tillträde till eller
utöva tjänsteverksamhet i en medlemsstat, vare sig det rör
sig som en huvudverksamhet eller biverksamhet. Dessa
kriterier bör dock inte omfatta krav enligt vilka tjänstele-
verantören eller en av dennes anställda eller ett ombud
måste vara närvarande vid utövandet av tjänsteverksam-
heten när detta är motiverat av tvingande hänsyn till all-
mänintresset. Vidare bör en medlemsstat inte heller
begränsa ett företags rättskapacitet eller rätt att väcka talan,
om det har bildats enligt lagstiftningen i en annan med-
lemsstat och det har sin huvudsakliga etablering där. Inte
heller bör en medlemsstat kunna gynna de tjänsteleveran-
törer som har en särskild koppling till en nationell eller
lokal socioekonomisk miljö, eller på grund av leverantö-
rens etableringsort kunna inskränka dennes rätt att för-
värva, utnyttja eller överlåta rättigheter och varor eller att
få tillträde till olika former av krediter eller lokaler om
dessa möjligheter underlättar för leverantören att få till-
träde till eller utöva verksamheten.

(66) Tillträde till eller utövande av en tjänsteverksamhet på en
medlemsstats territorium bör inte vara beroende av en
ekonomisk prövning. Förbudet mot att göra en ekono-
misk prövning till en förutsättning för beviljande av till-
stånd bör omfatta den ekonomiska prövningen i sig, och
inte de andra krav som objektivt kan motiveras av tving-
ande hänsyn till allmänintresset, såsom skyddet av stads-
miljön, socialpolitik och folkhälsa. Detta förbud bör
inte påverka utövandet av befogenheter när det gäller de
myndigheter som ansvarar för tillämpningen av
konkurrenslagstiftningen.
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(67) När det gäller finansiell säkerhet eller försäkring bör för-
budet mot krav endast gälla skyldigheten att den begärda
finansiella säkerheten eller försäkringen måste komma från
ett finansinstitut som är etablerat i den berörda
medlemsstaten.

(68) I fråga om förhandsregistrering bör förbudet mot krav
endast gälla skyldigheten att tjänsteleverantören före eta-
bleringen skall ha varit förhandsregistrerad under en viss
period i ett register i den berörda medlemsstaten.

(69) För att moderniseringen av nationella bestämmelser skall
kunna samordnas så att de uppfyller den inre marknadens
krav är det nödvändigt att göra en utvärdering av vissa
nationella krav som inte är diskriminerande men som på
grund av sin karaktär kan komma att avsevärt inskränka
eller till och med förhindra tillträdet till eller bedrivandet
av en verksamhet som omfattas av etableringsfriheten.
Denna utvärderingsprocess bör begränsas till att under-
söka om kraven är förenliga med de kriterier som dom-
stolen redan har fastställt för etableringsfriheten. Den bör
inte avse tillämpningen av gemenskapens konkurrenslag-
stiftning. Om sådana krav är diskriminerande, inte objek-
tivt motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset
eller om de inte står i proportion till det eftersträvade syf-
tet måste de upphävas eller ändras. Resultatet av utvärde-
ringen kommer att variera beroende på verksamhetens art
och det berörda allmänintresset. I synnerhet kan sådana
krav vara helt motiverade när de avser socialpolitiska mål.

(70) Tjänster får, i den mening som avses i detta direktiv och
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 i
EG-fördraget, i detta direktiv betraktas som tjänster av all-
mänt ekonomiskt intresse endast om de tillhandahålls för
att uppfylla en särskild uppgift av allmänt intresse som
den berörda medlemsstaten anförtrott tjänsteleverantören.
Uppdraget bör tilldelas tjänsteleverantören genom en eller
flera rättsakter av ett slag som den berörda medlemssta-
ten beslutar om och där den särskilda uppgiftens art bör
preciseras.

(71) Det förfarande för ömsesidig utvärdering som föreskrivs i
detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas frihet att
i sina lagstiftningar fastställa en hög skyddsnivå för all-
männa intressen, särskilt för att uppnå socialpolitiska mål.
Dessutom är det nödvändigt att det vid den ömsesidiga
utvärderingen tas full hänsyn till den särskilda karaktären
hos tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de sär-
skilda uppgifter som de fyller. Detta kan motivera vissa
inskränkningar i etableringsfriheten, särskilt om de syftar
till att skydda folkhälsan och socialpolitiska mål och om
de uppfyller kraven i artikel 15.3 a, b och c. När det gäller
skyldigheten att ha en särskild juridisk form för att utöva

vissa tjänster på det sociala området, har domstolen t.ex.
redan funnit att det kan vara motiverat att underkasta
tjänsteleverantören ett krav att verka utan vinstsyfte.

(72) Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse avser viktiga upp-
gifter som rör social och territoriell sammanhållning. Utfö-
randet av dessa uppgifter bör inte hindras som ett resultat
av det utvärderingsförfarande som föreskrivs i detta direk-
tiv. Krav som är nödvändiga för att dessa uppgifter skall
kunna fullgöras bör inte påverkas av detta förfarande, men
man bör samtidigt ta itu med omotiverade begränsningar
av etableringsfriheten.

(73) Bland de krav som bör granskas finns nationella regler
som, av andra skäl än den som gäller yrkeskvalifikationer,
förbehåller rätten att starta viss verksamhet åt vissa tjäns-
televerantörer. Dessa krav inbegriper även skyldighet för
tjänsteleverantörer att ha en viss juridisk form, t.ex. kra-
vet att vara en juridisk person, en enskild firma, en ideell
förening eller ett företag som ägs enbart av fysiska perso-
ner, eller krav som rör aktieinnehav i ett företag, särskilt
skyldigheten att hålla ett minimikapital för viss slags verk-
samhet eller särskilda yrkeskvalifikationer för att inneha
aktiekapital eller leda vissa företag. Utvärderingen av huru-
vida fasta minimi- och/eller maximiavgifter är förenliga
med etableringsfriheten gäller bara avgifter som sätts av
behöriga myndigheter särskilt för tillhandahållandet av
vissa tjänster och inte, till exempel, allmänna regler om
prissättning, exempelvis vid uthyrning av bostäder.

(74) Den ömsesidiga utvärderingen innebär att medlemssta-
terna under införlivandeperioden först måste göra en
genomgång av sin lagstiftning i syfte att ta reda på om
några av de ovannämnda kraven återfinns i deras rättssys-
tem. Senast vid införlivandeperiodens slut bör medlems-
staterna utarbeta en rapport om resultatet av
genomgången. Varje rapport överlämnas till alla andra
medlemsstater och berörda parter. Medlemsstaterna har
därefter sex månader på sig för att lämna sina synpunkter
på rapporterna. Senast ett år efter dagen för införlivandet
av detta direktiv bör kommissionen utarbeta en samman-
fattande rapport, vid behov åtföljd av förslag till ytterli-
gare initiativ. Om det är nödvändigt kan kommissionen i
samarbete med medlemsstaterna bistå dem med att
utforma en gemensam metod.

(75) Att det i detta direktiv anges ett antal krav som medlems-
staterna måste upphäva eller utvärdera under införlivan-
deperioden påverkar inte möjligheten att inleda
överträdelseförfarande mot en medlemsstat som inte upp-
fyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 43 eller 49 i
fördraget.
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(76) Detta direktiv rör inte tillämpningen av artiklarna 28-30 i
fördraget avseende den fria rörligheten för varor. De
begränsningar som förbjuds med hänvisning till bestäm-
melsen om friheten att tillhandahålla tjänster avser krav
som gäller tillträde till eller utövande av tjänsteverksam-
het, men inte de krav som gäller varorna i sig.

(77) När en aktör förflyttar sig till en annan medlemsstat för
att där utöva tjänsteverksamhet bör man skilja mellan
omständigheter som omfattas av etableringsfriheten och
sådana som omfattas av den fria rörligheten för tjänster,
beroende på om verksamheten är av tillfällig art eller inte.
När det gäller skillnaden mellan etableringsfriheten och
den fria rörligheten för tjänster är, enligt domstolens rät-
tspraxis, den viktigaste faktorn frågan om huruvida de
aktörerna är etablerade eller inte i den medlemsstat där de
tillhandahåller den berörda tjänsten. Om de är etablerade
i den medlemsstat där de tillhandahåller sina tjänster bör
de omfattas av etableringsfriheten. Om de aktörerna däre-
mot inte är etablerade i den medlemsstat där tjänsten till-
handahålls bör deras verksamhet omfattas av den fria
rörligheten för tjänster. I enlighet med domstolens rätts-
praxis bör verksamhetens tillfälliga art bedömas inte bara
på grundval av tjänstens varaktighet, utan också med hän-
syn till dess frekvens, periodiska karaktär eller kontinui-
tet. Det faktum att tjänsten är av tillfällig art bör inte under
några omständigheter innebära att tjänsteleverantören i
den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls inte kan skaffa
sig en viss infrastruktur, t.ex. ett kontor eller en byrå av
något slag, som är nödvändig för att kunna utföra tjäns-
ten i fråga.

(78) För att säkerställa ett effektivt genomförande av den fria
rörligheten för tjänster, och för att tjänstemottagarna och
tjänsteleverantörerna skall kunna dra nytta av och erbjuda
tjänster i hela gemenskapen utan att behöva ta hänsyn till
några gränser, är det nödvändigt att det klargörs i vilken
utsträckning kraven i den medlemsstat där tjänsten till-
handahålls är tillämpliga. Det är avgörande att se till att
bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster inte
hindrar den medlemsstat där tjänsten utförs från att til-
lämpa särskilda krav, i enlighet med principerna i arti-
kel 16.1 a–c, av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet
eller folkhälso- eller miljöskydd.

(79) I enlighet med domstolens rättspraxis har en medlemsstat
rätt att vidta åtgärder för att förhindra att tjänsteleveran-
törer otillbörligen utnyttjar principerna om den inre mark-
naden. Huruvida en tjänsteleverantör har gjort sig skyldig
till missbruk bör avgöras från fall till fall.

(80) Det är nödvändigt att se till att tjänsteleverantörerna kan
ta med sig den utrustning som behövs för att utföra tjäns-
ten när de reser till en annan medlemsstat för att tillhan-
dahålla tjänster. Det är särskilt viktigt att undvika fall där
tjänsten inte kan utföras utan utrustningen eller där tjäns-
televerantörer ådrar sig merkostnader på grund av att de
måste hyra eller förvärva annan utrustning än den de van-
ligtvis använder eller väsentligt tvingas ändra det sätt på
vilket de vanligtvis bedriver sin verksamhet.

(81) Med begreppet ”utrustning” avses inte fysiska föremål som
antingen tillhandahålls av tjänsteleverantören till kunden
eller blir en del av ett fysiskt föremål som ett resultat av
tjänsteverksamheten, t.ex. byggnadsmaterial eller reservde-
lar, eller som förbrukas eller lämnas kvar på platsen i sam-
band med tillhandahållandet av tjänsten, t.ex. bränslen,
sprängämnen, fyrverkerier, bekämpningsmedel, gifter eller
mediciner.

(82) Bestämmelserna i detta direktiv bör inte utesluta att en
medlemsstat tillämpar bestämmelser om arbets- och
anställningsvillkor. Bestämmelser i lagar och andra författ-
ningar bör i enlighet med fördraget vara motiverade av
skäl som rör skydd för arbetstagare och vara icke-
diskriminerande, nödvändiga och proportionerliga, enligt
domstolens tolkning, samt överensstämma med annan
relevant gemenskapsrätt.

(83) Det är nödvändigt att säkerställa att bestämmelsen om fri-
heten att tillhandahålla tjänster får frångås endast på de
områden som omfattas av undantag. Dessa undantag är
nödvändiga för att hänsyn skall kunna tas till hur långt
integrationen kommit på den inre marknaden eller till
vissa gemenskapsinstrument avseende tjänster där det
föreskrivs att en tjänsteleverantör skall omfattas av ett
annat lands lagstiftning än etableringsmedlemsstatens.
Vidare bör vissa åtgärder i undantagsfall vidtas mot en viss
tjänsteleverantör, om det sker i enstaka fall och på vissa
strikta formella och materiella villkor. Eventuella begräns-
ningar av den fria rörligheten för tjänster bör tillåtas i
undantagsfall och endast om de är förenliga med de
grundläggande rättigheter som utgör en integrerad del av
de allmänna gemenskapsrättsliga principerna.

(84) Undantaget från bestämmelsen om friheten att tillhanda-
hålla tjänster när det gäller posttjänster bör omfatta både
verksamheter som är förbehållna tjänsteleverantören av
samhällsomfattande tjänster och andra posttjänster.
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(85) Det undantag från bestämmelsen om friheten att tillhan-
dahålla tjänster som består i indrivning av fordringar och
hänvisningen till ett eventuellt framtida harmoniseringsin-
strument bör gälla endast tillträde till och utövande av
verksamhet som företrädesvis består av att väcka talan vid
domstol i samband med indrivning av fordringar.

(86) Detta direktiv bör inte påverka arbets- och anställnings-
villkor som i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstatio-
nering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av
tjänster (1) gäller för arbetstagare som utstationerats för att
tillhandahålla en tjänst på en annan medlemsstats territo-
rium. I sådana fall är tjänsteleverantören enligt direktiv
96/71/EG skyldig att uppfylla gällande arbets- och anställ-
ningsvillkor på ett antal angivna områden i den medlems-
stat där tjänsten tillhandahålls. Dessa områden är följande:
längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda
semesterdagar per år, minimilön, inbegripet övertidsersätt-
ning, villkor för personaluthyrning, särskilt genom beman-
ningsföretag, hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen,
skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställnings-
villkoren för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen
fött barn samt för barn och unga, lika behandling av kvin-
nor och män samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling. Detta gäller inte enbart
arbets- och anställningsvillkor som är fastställda i lag utan
även sådana som finns i kollektivavtal eller skiljedomar
som officiellt förklarats ha allmän giltighet eller i prakti-
ken har allmän giltighet i den mening som avses i direktiv
96/71/EG. Detta direktiv bör heller inte hindra medlems-
staterna från att tillämpa arbets- och anställningsvillkor på
andra områden än dem som anges i artikel 3.1
i direktiv 96/71/EG av skäl som rör den allmänna
ordningen.

(87) Detta direktiv bör inte heller påverka arbets- och anställ-
ningsvillkoren då den arbetstagare som anställts för att
tillhandahålla en gränsöverskridande tjänst rekryterats i
den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. Vidare bör
inte detta direktiv påverka rätten för de medlemsstater där
tjänsten tillhandahålls att besluta huruvida det föreligger
ett anställningsförhållande och avgöra skillnaden mellan
egenföretagare och anställda, inklusive ”falska egenföreta-
gare”. I detta hänseende bör det väsentliga särdraget för
ett anställningsförhållande i den mening som avses i arti-
kel 39 i fördraget vara att en person under en viss tid, för
någon annans räkning och enligt dennes anvisningar, utför

tjänster i utbyte mot ersättning; varje verksamhet som en
person utövar utanför ett underordnat förhållande måste
betraktas som en verksamhet som personen bedriver i
egenskap av egenföretagare i enlighet med artik-
larna 43 och 49 i fördraget.

(88) Bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster bör
inte gälla i de fall då en verksamhet i enlighet med gemen-
skapsrätten är förbehållen ett särskilt yrke i en medlems-
stat, exempelvis krav om att tillhandahållande av juridisk
rådgivning är förbehållen advokater.

(89) Det undantag från bestämmelsen om friheten att tillhan-
dahålla tjänster som gäller vid registrering av fordon som
leasats i en annan medlemsstat än den där fordonet
används följer av domstolens rättspraxis, enligt vilken en
medlemsstat får fastställa en sådan skyldighet i fråga om
fordon som används inom det egna territoriet om detta
står i proportion till det eftersträvade syftet. Undantaget
gäller inte enstaka eller tillfälliga uthyrningar.

(90) Avtalsförhållanden mellan tjänsteleverantör och kund
samt mellan arbetsgivare och arbetstagare bör inte omfat-
tas av detta direktiv. Vilken lagstiftning som är tillämplig
på tjänsteleverantörens avtalsförpliktelser eller utomobli-
gatoriska förpliktelser bör fastställas i enlighet med inter-
nationell privaträtt.

(91) Medlemsstaterna måste ges möjlighet att, under särskilda
omständigheter och i enskilda fall, av hänsyn till tjänster-
nas säkerhet, göra undantag från bestämmelsen om frihe-
ten att tillhandahålla tjänster för en tjänsteleverantör som
är etablerad i en annan medlemsstat. En sådan möjlighet
bör dock endast få utnyttjas om harmonisering saknas på
gemenskapsnivå.

(92) Begränsningar av den fria rörligheten för tjänster i strid
mot detta direktiv kan bero dels på åtgärder som vidtas
gentemot tjänsteleverantören, dels på en rad olika hinder
för tjänstemottagarnas, särskilt konsumenternas, möjlig-
het att utnyttja tjänsterna. I detta direktiv ges exempel på
olika begränsningar för tjänstemottagare som vill utnyttja
en tjänst som erbjuds av en tjänsteleverantör etablerad i
en annan medlemsstat. Detta inbegriper även fall där tjäns-
temottagarna är skyldiga att erhålla tillstånd från eller
underrätta sina behöriga myndigheter för att få ta emot
en tjänst från en tjänsteleverantör som är etablerad i en
annan medlemsstat. Det gäller inte allmänna tillståndsför-
faranden som även är tillämpliga på tjänster utförda av en
tjänsteleverantör som är etablerad i samma medlemsstat.(1) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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(93) Begreppet ”ekonomiska bidrag” för användning av en sär-
skild tjänst bör varken omfatta system för stöd som bevil-
jas av medlemsstaterna, särskilt på det sociala området
eller inom den kulturella sektorn, och som omfattas av
gemenskapens konkurrensregler, eller allmänna ekono-
miska bidrag som inte är kopplade till användning av en
särskild tjänst, t.ex. studiebidrag eller studielån.

(94) Enligt fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjäns-
ter är det förbjudet att diskriminera en tjänstemottagare
på grund av dennes nationalitet eller på grund av i vilket
land eller på vilken ort han eller hon är bosatt. Sådan dis-
kriminering kan utgöra en skyldighet som gäller endast de
som är bosatta i en annan medlemsstat att lämna in ori-
ginalhandlingar, bestyrkta kopior, ett intyg om medbor-
garskap eller auktoriserade översättningar av handlingarna
för att kunna utnyttja en tjänst eller förmånliga priser. För-
budet mot diskriminerande krav bör emellertid inte hin-
dra att vissa tjänstemottagare kan få rätt till förmåner,
särskilt när det gäller avgifter, om förmånerna grundar sig
på objektiva motiverade kriterier.

(95) Principen om icke-diskriminering på den inre marknaden
innebär att tjänstemottagare, i synnerhet konsumenter,
inte får vägras tillträde till en tjänst som erbjuds allmän-
heten eller att tillträdet inte får begränsas på grund av att
de allmänna villkor som erbjuds allmänheten innehåller
krav på tjänstemottagarens nationalitet eller bosättnings-
ort. Detta påverkar inte möjligheten att inom ramen för
dessa allmänna villkor tillämpa olika avgifter, priser och
villkor för tillhandahållandet av en tjänst, om detta är
motiverat av objektiva faktorer som kan variera länderna
emellan, som högre faktiska kostnader på grund av
avstånd, tekniska detaljer i samband med tillhandahållan-
det, olika marknadsvillkor, exempelvis säsongspåverkad
högre eller lägre efterfrågan, olika semesterperioder i med-
lemsstaterna och olika konkurrenters prissättning eller
större risktagande på grund av att bestämmelserna skiljer
sig från dem i etableringsmedlemsstaten. Det innebär inte
heller att en tjänst som inte tillhandahålls en konsument
på grund av avsaknad av nödvändiga immateriella rättig-
heter på ett visst territorium skulle utgöra olaglig
diskriminering.

(96) Tjänsteleverantörer bör åläggas att ange e-postadress och
webbplats som ett sätt att göra de upplysningar som de
är skyldiga att lämna lättillgängliga för tjänstemottagaren.
Skyldigheten för tjänsteleverantörerna att lämna vissa upp-
lysningar i de handlingar där de ger en ingående presen-
tation av sina tjänster bör inte omfatta allmän

marknadskommunikation, t.ex. reklam, utan bör snarare
avse broschyrer där det ges en ingående beskrivning av de
tjänster som erbjuds, även dokument på webbplatser.

(97) Det är nödvändigt att i detta direktiv fastställa vissa
bestämmelser om hög kvalitet på tjänster och i synnerhet
garantera krav på information och öppenhet. Dessa
bestämmelser bör tillämpas både för gränsöverskridande
tjänster mellan medlemsstaterna och tjänster som tillhan-
dahålls i en medlemsstat av en tjänsteleverantör som är
etablerad där, utan att lägga onödiga bördor på små och
medelstora företag. Bestämmelserna bör inte på något sätt
hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med detta
direktiv och annan gemenskapsrätt, tillämpa ytterligare
eller andra kvalitetskrav.

(98) Aktörer som tillhandahåller tjänster som utgör en direkt
och särskild hälso- eller säkerhetsrisk eller ekonomisk risk
för tjänstemottagaren eller en tredje person bör, i princip,
omfattas av en yrkesansvarsförsäkring eller en likvärdig
eller jämförbar garanti, vilket särskilt innebär att en sådan
aktör i regel bör vara tillräckligt försäkrad för de tjänster
som tillhandahålls i en eller flera andra medlemsstater än
etableringsmedlemsstaten.

(99) Försäkringen eller garantin bör vara anpassad till riskens
art och omfattning. Därför måste tjänsteleverantörerna ha
gränsöverskridande försäkringsskydd endast om de fak-
tiskt tillhandahåller tjänster i andra medlemsstater. Med-
lemsstaterna bör inte fastställa mer detaljerade regler om
försäkringsskyddet och fastställa till exempel miniminivåer
för försäkringsbeloppet eller begränsningar när det gäller
undantag från försäkringsskyddet. Tjänsteleverantörer och
försäkringsbolag bör även fortsättningsvis ha tillräcklig
flexibilitet för att förhandla fram försäkringsavtal som är
exakt avpassade efter riskens art och omfattning. Dess-
utom är det inte nödvändigt att genom lag fastställa en
skyldighet i fråga om skäligt försäkringsskydd. Det bör
vara tillräckligt om en försäkringsskyldighet ingår i de
etiska regler som fastställs av yrkesorganisationer. Försäk-
ringsbolagen bör heller inte vara skyldiga att tillhandahålla
försäkringsskydd.

(100) Det är nödvändigt att upphöra med totalförbudet mot
marknadskommunikation från reglerade yrken, inte
genom att ta bort förbud mot innehållet i marknadskom-
munikationen utan snarare sådana förbud som innebär att
ett visst yrke generellt sett inte får sända ut marknadskom-
munikation av ett visst eller av vissa slag, såsom all form
av reklam via ett visst medium eller vissa medier. I fråga
om marknadskommunikationens innehåll och utformning
måste tjänsteleverantörerna uppmanas att på gemenskaps-
nivå utarbeta uppförandekoder som är förenliga med
gemenskapsrätten.
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(101) Det är nödvändigt och i tjänstemottagarnas, särskilt kon-
sumenternas, intresse att se till att tjänsteleverantörerna
har möjlighet att erbjuda tjänster på flera olika områden
parallellt och att begränsningar i detta hänseende
inskränks till vad som är nödvändigt för att garantera
opartiskheten, oberoendet och integriteten hos de regle-
rade yrkena. Detta påverkar inte sådana begränsningar och
förbud mot att utföra viss verksamhet som syftar till att
garantera oberoende om en medlemsstat anförtror en
tjänsteleverantör en särskild uppgift, i synnerhet när det
gäller stadsutveckling, och det bör inte heller påverka til-
lämpningen av konkurrensregler.

(102) För att förbättra öppenheten och verka för att de bedöm-
ningar av kvaliteten på de tjänster som erbjuds och utförs
för tjänstemottagarens räkning görs utifrån jämförbara kri-
terier, är det viktigt att upplysningar om innebörden av
kvalitetsmärkning och andra kvalitetstecken för dessa
tjänster är lättillgängliga. Denna skyldighet att visa öppen-
het är särskilt viktig inom exempelvis turism, i synnerhet
hotellnäringen, där bruket av klassificeringssystem är
mycket utbrett. Vidare bör man undersöka i vilken
utsträckning den europeiska standardiseringen kan använ-
das för att förbättra överensstämmelsen och kvaliteten på
tjänsterna. De europeiska standarderna utarbetas av de
europeiska standardiseringsorganen, den europeiska stan-
dardiseringsorganisationen (CEN), Europeiska kommittén
för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europe-
iska institutet för telestandarder (ETSI). Om så är lämpligt
kan kommissionen i enlighet med de förfaranden som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfa-
rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjäns-
ter (1) utfärda ett mandat för utarbetandet av särskilda
europeiska standarder.

(103) För att lösa eventuella problem med att följa ett domstols-
beslut bör det föreskrivas att medlemsstaterna skall
erkänna likvärdiga garantier som ställts av institut eller
organ som banker, försäkringsgivare eller andra leveran-
törer av finansiella tjänster som är etablerade i en annan
medlemsstat.

(104) Inrättandet av ett nätverk av medlemsstaternas konsu-
mentskyddsmyndigheter, som behandlas i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004
kompletterar det samarbete som föreskrivs i detta direk-
tiv. Tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen i
gränsöverskridande fall, särskilt när det gäller utvecklingen
av nya marknadsförings- och försäljningsmetoder, liksom
behovet av att undanröja vissa specifika hinder för samar-
betet på detta område, nödvändiggör en högre grad av
samarbete mellan medlemsstaterna. Framför allt är det
nödvändigt att på detta område se till att medlemsstaterna

kräver att aktörer på deras territorium som riktar sig till
konsumenter i en annan medlemsstat upphör med olag-
liga metoder.

(105) Administrativt samarbete är väsentligt för att den inre
marknaden för tjänster skall fungera väl. Brist på samar-
bete mellan medlemsstaterna resulterar i en ökning av
antalet regler som är tillämpliga på tjänsteleverantörer eller
dubbelarbete när det gäller kontroller av verksamhet över
gränserna, och kan även utnyttjas av mindre seriösa eko-
nomiska aktörer som vill komma undan kontroller eller
kringgå gällande nationella regler om tjänster. Det är där-
för väsentligt att föreskriva tydliga rättsligt bindande skyl-
digheter för medlemsstaterna att samarbeta effektivt.

(106) I kapitlet om administrativt samarbete bör ”tillsyn” omfatta
sådan verksamhet som övervakning och undersökning,
problemlösning, verkställighet och införande av sanktio-
ner samt därpå följande uppföljningsverksamhet.

(107) Under normala förhållanden bör ömsesidigt bistånd ske
genom direktkontakt mellan de behöriga myndigheterna.
De kontaktpunkter som har utsetts av medlemsstaterna
bör vara skyldiga att underlätta förfarandet endast då det
uppstår svårigheter, t.ex. om det behövs hjälp för att klar-
göra vilken relevant myndighet som är behörig.

(108) Vissa skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd bör gälla
alla frågor som omfattas av detta direktiv, inklusive då en
tjänsteleverantör etablerar sig i en annan medlemsstat.
Andra skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd bör
endast gälla när tjänster tillhandahålls över gränserna, då
bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster är til-
lämplig. Ett antal ytterligare skyldigheter bör gälla i samt-
liga fall då tjänster tillhandahålls över gränserna, även
inom områden som inte omfattas av bestämmelsen om
friheten att tillhandahålla tjänster. Tjänster som tillhanda-
hålls över gränserna bör även omfatta sådana fall då tjäns-
ter tillhandahålls på distans och då mottagaren reser till
tjänsteleverantörens etableringsmedlemsstat för att motta
tjänsten.

(109) Om en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar sig till en annan
medlemsstat än etableringsmedlemsstaten är det nödvän-
digt att dessa båda medlemsstater inleder ett samarbete,
så att den förra kan genomföra kontroller, inspektioner
och utredningar på etableringsmedlemsstatens begäran,
eller kontroller på eget initiativ om det enbart rör sig om
kontroll av fakta.

(110) Medlemsstaterna bör inte kunna kringgå bestämmelserna
i detta direktiv, däribland bestämmelsen om friheten att
tillhandahålla tjänster, genom diskriminerande eller opro-
portionerliga kontroller, inspektioner eller utredningar.

(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt.
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(111) Bestämmelserna i detta direktiv om utbyte av information
om tjänsteleverantörens anseende bör inte ersätta initiativ
inom polissamarbete och straffrättsligt samarbete, särskilt
sådana som rör utbyte av information mellan medlemssta-
ternas brottsbekämpande myndigheter och
kriminalregister.

(112) Samarbete mellan medlemsstaterna kräver ett väl fung-
erande elektroniskt informationssystem, så att behöriga
myndigheter lätt kan identifiera sina relevanta samarbets-
partner i andra medlemsstater och kommunicera på ett
effektivt sätt.

(113) Det är nödvändigt att föreskriva att medlemsstaterna i
samarbete med kommissionen har skyldighet att upp-
mana berörda parter att utarbeta uppförandekoder på
gemenskapsnivå, som särskilt syftar till att främja kvalite-
ten på tjänsterna med beaktande av de enskilda yrkenas
särdrag. Dessa uppförandekoder bör vara förenliga med
gemenskapsrätten, särskilt konkurrensreglerna. De bör
vara förenliga med rättsligt bindande regler för yrkesetik
och uppförande i medlemsstaterna.

(114) Medlemsstaterna bör uppmuntra särskilt yrkesorganisatio-
ner, yrkessammanslutningar och andra branschorganisa-
tioner på gemenskapsnivå att utarbeta uppförandekoder.
Dessa uppförandekoder bör innehålla bestämmelser för
marknadskommunikation för reglerade yrken utifrån de
enskilda yrkenas särdrag, samt yrkesetiska bestämmelser
och förhållningsregler för reglerade yrken med syfte att
garantera oberoende, opartiskhet och tystnadsplikt. Dess-
utom bör de villkor som gäller för fastighetsmäklares verk-
samhet ingå i uppförandekoderna. Medlemsstaterna bör
vidta stödåtgärder för att uppmuntra yrkesorganisationer,
yrkessammanslutningar och andra branschorganisationer
att i sina respektive länder tillämpa uppförandekoder som
antagits på gemenskapsnivå.

(115) Syftet med uppförandekoder på gemenskapsnivå är att
fastställa miniminormer för uppförande vilka utgör ett
komplement till medlemsstaternas lagstadgade krav. De
hindrar inte medlemsstaterna från att i enlighet med
gemenskapsrätten införa strängare rättsliga regler eller
nationella yrkesorganisationer från att föreskriva mer
omfattande skydd i sina nationella uppförandekoder.

(116) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att avskaffa
hindren för tjänsteleverantörernas etableringsfrihet i med-
lemsstaterna och den fria rörligheten för tjänster mellan
medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan upp-
nås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgär-
dens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå,

kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidia-
ritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med pro-
portionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa
mål.

(117) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1).

(118) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet
om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att
för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna
tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmel-
sen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt
att offentliggöra dessa tabeller,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1. I detta direktiv fastställs de allmänna bestämmelser som
skall underlätta utövandet av etableringsfriheten för tjänsteleve-
rantörer och den fria rörligheten för tjänster, samtidigt som tjäns-
ternas höga kvalitetsnivå bibehålls.

2. I detta direktiv behandlas inte liberaliseringen av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse som är förbehållna offentliga eller
privata enheter, och inte heller privatiseringen av offentliga enhe-
ter som tillhandahåller tjänster.

3. I detta direktiv behandlas inte avskaffandet av monopol för
tillhandahållande av tjänster och inte heller statligt stöd från med-
lemsstater vilket omfattas av gemenskapens konkurrensregler.

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas frihet att i enlig-
het med gemenskapsrätten definiera vad de anser vara tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse, hur dessa tjänster bör organise-
ras och finansieras i enlighet med bestämmelserna om statligt
stöd samt vilka särskilda krav de bör underställas.

4. Detta direktiv påverkar inte de åtgärder på gemenskaps-
nivå eller nationell nivå som vidtas i överensstämmelse med
gemenskapsrätten för att skydda eller främja den kulturella eller
språkliga mångfalden eller mångfalden i medierna.

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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5. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas straffrätts-
liga bestämmelser. Medlemsstaterna får dock inte begränsa frihe-
ten att tillhandahålla tjänster genom att tillämpa straffrättsliga
bestämmelser som särskilt reglerar eller påverkar tillträdet till eller
utövandet av en tjänsteverksamhet genom att kringgå bestäm-
melserna i detta direktiv.

6. Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, dvs. sådana rätts-
liga eller avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor,
arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplat-
sen, samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som
medlemsstaterna tillämpar i enlighet med nationell lagstiftning
som respekterar gemenskapsrätten. Detta direktiv påverkar inte
heller medlemsstaternas lagstiftning om social trygghet.

7. Detta direktiv påverkar inte utövandet av sådana grundläg-
gande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och i gemen-
skapsrätten. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå
och tillämpa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i enlig-
het med nationell lagstiftning och praxis som respekterar
gemenskapsrätten.

Artikel 2

Tillämpningsområde

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

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på följande verksamheter:

a) Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.

b) Finansiella tjänster såsom banktjänster och tjänster som avser
krediter, försäkringar och återförsäkringar, tjänstepensioner
och individuellt pensionssparande, värdepapper, investe-
ringsfonder, betalningar och investeringsrådgivning inbegri-
pet tjänster som förtecknas i bilaga I till direktiv
2006/48/EG.

c) Elektroniska kommunikationstjänster och kommunikations-
nät och därmed förbundna resurser och tjänster när det gäl-
ler frågor som omfattas av direktiv 2002/19/EG,
2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG och 2002/58/EG.

d) Tjänster på transportområdet, inbegripet hamntjänster, som
omfattas av avdelning V i EG-fördraget.

e) Tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag.

f) Hälso- och sjukvårdstjänster, oavsett om de tillhandahålls via
sjukvårdsinrättningar eller inte, och oavsett hur de är orga-
niserade och finansierade på nationell nivå eller om de är
offentliga eller privata.

g) Audiovisuella tjänster, inbegripet cinematografiska tjänster,
oavsett produktions-, distributions- och sändningsmetoder
och radiosändningar.

h) Spelverksamhet som innebär att insatser med penningvärde
görs i hasardspel, t.ex. lotterier, kasinospel och
vadslagningar.

i) Verksamhet som har samband med utövandet av offentlig
makt enligt artikel 45 i fördraget.

j) Sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg
och stöd till permanent eller tillfälligt behövande familjer
och enskilda, som tillhandahålls av staten, tjänsteleverantö-
rer på uppdrag av staten eller av staten erkända
välgörenhetsorganisationer.

k) Privata säkerhetstjänster.

l) Tjänster som tillhandahålls av officiellt utnämnda notarier
och utmätningsmän.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på skatteområdet.

Artikel 3

Förhållande till andra bestämmelser i gemenskapsrätten

1. Om bestämmelserna i detta direktiv stridet mot en bestäm-
melse i en annan gemenskapsrättsakt som reglerar specifika frå-
gor rörande tillträde till och utövande av en tjänsteverksamhet
inom särskilda områden eller för särskilda yrken, skall bestäm-
melsen i den andra gemenskapsrättsakten ges företräde och til-
lämpas på dessa särskilda områden eller yrken. Detta inbegriper
följande rättsakter:

a) Direktiv 96/71/EG.

b) Förordning (EEG) nr 1408/71.

c) Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om sam-
ordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemssta-
ternas lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television (1).

d) Direktiv 2005/36/EG.

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

(1) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997,
s. 60).
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3. Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i detta
direktiv i enlighet med bestämmelserna i fördraget om etable-
ringsrätt och fri rörlighet för tjänster.

Artikel 4

Definitioner

I detta direktiv används följande definitioner:

1. tjänst: all förvärvsverksamhet som egenföretagare utövar, i
regel mot ekonomisk ersättning, enligt artikel 50 i fördraget.

2. tjänsteleverantör: en fysisk person som är medborgare i en
medlemsstat eller en juridisk person enligt artikel 48 i för-
draget och som är etablerad i en medlemsstat och som erbju-
der eller tillhandahåller en tjänst.

3. tjänstemottagare: en fysisk person som är medborgare i en
medlemsstat eller som har rättigheter i kraft av gemenskaps-
rättsakter eller en juridisk person enligt artikel 48 i fördra-
get som är etablerad i en medlemsstat och av yrkesskäl eller
andra skäl använder eller vill använda sig av en tjänst.

4. etableringsmedlemsstat: den medlemsstat inom vars territo-
rium den berörda tjänsteleverantören är etablerad.

5. etablering: tjänsteleverantörens faktiska utövande av en eko-
nomisk verksamhet enligt artikel 43 i fördraget under en
obegränsad tid och genom en stabil infrastruktur varifrån
näringsverksamhet för att tillhandahålla tjänster faktiskt
bedrivs.

6. tillståndsförfarande: förfarande som innebär att en tjänsteleve-
rantör eller tjänstemottagare måste vända sig till en behörig
myndighet för att erhålla ett formellt eller ett indirekt beslut
om att få tillträde till eller utöva en tjänsteverksamhet.

7. krav: skyldighet, förbud, villkor eller begränsning som före-
skrivs i medlemsstaternas lagar eller andra författningar eller
som följer av rättspraxis, administrativt förfarande, regler
från yrkesorganisationer eller kollektiva regler som yrkes-
sammanslutningar eller andra branschorganisationer har
antagit som ett led i utövandet av sitt rättsliga oberoende;
regler som fastställts i kollektivavtal som arbetsmarknadens
parter förhandlat fram skall inte uppfattas som krav i den
mening som avses i detta direktiv.

8. tvingande hänsyn till allmänintresset: hänsyn som domstolen i
sin rättspraxis bedömt som tvingande på grund av allmän-
intresset, t.ex. följande: allmän ordning, allmän säkerhet,
skydd för människors liv och hälsa, folkhälsa, bibehållen

ekonomisk jämvikt i det sociala trygghetssystemet, konsu-
mentskydd och skydd av såväl tjänstemottagare som arbets-
tagare, rättvisa handelstransaktioner, kamp mot bedrägerier,
skydd av miljö och stadsmiljö, djurhälsa, immateriella rättig-
heter, bevarande av det nationella historiska och konstnär-
liga kulturarvet, socialpolitiska och kulturpolitiska mål.

9. behörig myndighet: alla organ eller instanser som i en med-
lemsstat har till uppgift att kontrollera eller reglera tjänste-
verksamheter, särskilt administrativa myndigheter, inbegripet
domstolar som agerar som sådana, yrkesorganisationer eller
de yrkessammanslutningar eller andra branschorganisatio-
ner som inom ramen för sitt rättsliga oberoende kollektivt
reglerar möjligheten att få tillträde till och utöva
tjänsteverksamhet.

10. medlemsstat där tjänsten tillhandahålls: den medlemsstat där
tjänsten tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etable-
rad i en annan medlemsstat.

11. reglerat yrke: en yrkesverksamhet eller flera yrkesverksamhe-
ter enligt artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG.

12. marknadskommunikation: varje form av meddelande som syf-
tar till att direkt eller indirekt främja varor eller tjänster från
ett företag, en organisation eller en person som bedriver
handels-, industri- eller hantverksverksamhet, eller har ett
reglerat yrke, eller till att direkt eller indirekt främja ovan
nämnda företags, organisations eller persons profil. Följande
utgör i sig inte marknadskommunikation:

a) Information som gör att man direkt kan nå företaget,
organisationen eller personen, exempelvis domännamn
eller en e-postadress.

b) Meddelanden som rör företagets, organisationens eller
personens varor, tjänster eller image och som utarbe-
tats på ett oberoende sätt, i synnerhet när det inte gjorts
i utbyte mot ekonomisk ersättning.

KAPITEL II

ADMINISTRATIV FÖRENKLING

Artikel 5

Förenkling av förfaranden

1. Medlemsstaterna skall granska de förfaranden och formali-
teter som är tillämpliga på tillträde till och utövande av en tjäns-
teverksamhet. Om de förfaranden och formaliteter som granskas
enligt denna punkt inte är tillräckligt enkla skall medlemsstaterna
förenkla dem.

2. Kommissionen får införa harmoniserade blanketter på
gemenskapsnivå i enlighet med förfarandet i artikel 40.2. Dessa
blanketter skall vara likvärdiga med certifikat, intyg eller andra
dokument som krävs av en tjänsteleverantör.
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3. Om medlemsstaterna begär att tjänsteleverantörer eller
tjänstemottagare skall tillhandahålla ett certifikat, ett intyg eller
något annat dokument som visar att de uppfyller ett visst krav,
skall de godta alla dokument från en annan medlemsstat som tjä-
nar ett likvärdigt syfte eller av vilka det klart framgår att det
berörda kravet är uppfyllt. De får inte kräva att dokument från
en annan medlemsstat skall vara i form av ett original, en bestyrkt
kopia eller en auktoriserad översättning, förutom i sådana fall där
det föreskrivs i andra gemenskapsinstrument eller då ett sådant
krav är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbe-
gripet allmän ordning och säkerhet.

Det första stycket skall inte påverka medlemsstaternas rätt att
kräva icke-auktoriserade översättningar av handlingar på något
av deras egna officiella språk.

4. Punkt 3 skall inte tillämpas på de dokument som avses i
artikel 7.2 och artikel 50 i direktiv 2005/36/EG, i artikel 45.3
samt artiklarna 46, 49 och 50 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster (1), i artikel 3.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlät-
tande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan
medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (2), i rådets
första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning
av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i arti-
kel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmän-
nens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna
likvärdiga inom gemenskapen (3) och i rådets elfte direktiv
89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet
i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag
som lyder under lagstiftningen i en annan stat (4).

Artikel 6

Gemensamma kontaktpunkter

1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör kan
fullgöra följande förfaranden och formaliteter genom gemen-
samma kontaktpunkter:

a) Alla förfaranden och formaliteter som är nödvändiga för till-
träde till tjänsteverksamhet, särskilt deklarationer, anmäl-
ningar och ansökningar som är nödvändiga för att erhålla
tillstånd av behöriga myndigheter, inklusive ansökningar om
upptagning i register, matrikel eller databas eller om regist-
rering hos en yrkesorganisation eller en branschorganisation.

b) Alla ansökningar om tillstånd som är nödvändiga för utö-
vandet av tjänsteverksamheten.

2. Inrättandet av gemensamma kontaktpunkter skall inte
påverka funktions- och behörighetsfördelningen mellan myndig-
heterna inom de nationella systemen.

Artikel 7

Rätt till information

1. Medlemsstaterna skall se till att följande uppgifter finns lätt
tillgängliga för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare genom
de gemensamma kontaktpunkterna:

a) De krav som gäller för tjänsteleverantörer som är etablerade
på deras territorium, särskilt sådana som rör förfaranden och
formaliteter som tjänsteleverantörer skall fullgöra för att få
tillträde till och utöva tjänsteverksamhet.

b) Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter så att tjänstele-
verantörer kan kontakta dessa direkt, däribland uppgifter om
myndigheter som ansvarar för frågor om utövande av
tjänsteverksamhet.

c) Information om hur och på vilka villkor man kan få till-
träde till offentliga register och databaser som rör tjänstele-
verantörer och tjänster.

d) Information om vilka möjligheter till rättslig prövning som
i allmänhet står till förfogande vid tvister mellan de behö-
riga myndigheterna och tjänsteleverantörer eller tjänstemot-
tagare, eller mellan en tjänsteleverantör och en
tjänstemottagare, eller mellan olika tjänsteleverantörer.

e) Kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisa-
tioner än de behöriga myndigheterna, där tjänsteleverantö-
ren eller tjänstemottagaren kan få praktisk hjälp.

2. Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörer och
tjänstemottagare på begäran kan få stöd från de behöriga myn-
digheterna i form av information om hur kraven i punkt 1 a bru-
kar tolkas och tillämpas. Dessa råd skall vid behov innehålla en
enkel vägledning i olika steg. Informationen skall uttryckas på
ett klart och begripligt språk.

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

4. Medlemsstaterna skall se till att de gemensamma kontakt-
punkterna och de behöriga myndigheterna så snart som möjligt
besvarar varje begäran om sådan information eller sådan hjälp
som avses i punkterna 1 och 2, och att de i sådana fall då begä-
ran är felaktig eller ogrundad utan dröjsmål underrättar frågestäl-
laren om detta.

(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kom-
missionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005,
s. 28).

(2) EGT L 77, 14.3.1998, s. 36. Direktivet ändrat genom 2003 års anslut-
ningsakt.

(3) EGT L 65, 14.3.1968, s. 8. Direktivet senast ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (EUT L 221, 4.9.2003,
s. 13).

(4) EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.
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5. Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta komplette-
rande åtgärder för att uppmuntra de gemensamma kontaktpunk-
terna att göra den information som avses i denna artikel
tillgänglig på andra gemenskapsspråk. Detta skall inte inkräkta
på medlemsstaternas lagstiftning om språkanvändning.

6. De behöriga myndigheternas skyldighet att bistå tjänstele-
verantörer och tjänstemottagare innebär inte att dessa myndig-
heter är skyldiga att tillhandahålla juridisk rådgivning i enskilda
fall, utan gäller endast allmän information om hur kraven vanli-
gen tolkas eller tillämpas.

Artikel 8

Förfaranden på elektronisk väg

1. Medlemsstaterna skall se till att alla förfaranden och forma-
liteter för att få tillträde till och utöva en tjänsteverksamhet kan
fullgöras enkelt, på distans och på elektronisk väg via den berörda
gemensamma kontaktpunkten och med de behöriga
myndigheterna.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på inspektion av den plats där
tjänsten skall utföras eller av tjänsteleverantörens utrustning eller
på fysisk granskning av tjänsteleverantörens eller dess ansvariga
personals duglighet, eller personliga integritet.

3. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i arti-
kel 40.2, anta närmare föreskrifter för genomförande av punkt 1
i denna artikel för att underlätta informationssystemens drifts-
kompatibilitet och användningen av förfaranden på elektronisk
väg medlemsstaterna emellan, med beaktande av de gemen-
samma standarder som har utformats på gemenskapsnivå.

KAPITEL III

ETABLERINGSFRIHET FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER

AVSNITT 1

Tillstånd

Artikel 9

Tillståndsförfaranden

1. Medlemsstaterna får endast kräva tillstånd för tillträde till
och utövande av tjänsteverksamhet om följande villkor är
uppfyllda:

a) Tillståndsförfarandet diskriminerar inte tjänsteleverantören i
fråga.

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

c) Det eftersträvade målet kan inte uppnås med en mindre
begränsande åtgärd, i synnerhet därför att en efterhandskon-
troll skulle ske för sent för att få någon reell verkan.

2. I den rapport som avses i artikel 39.1 skall medlemssta-
terna beskriva hur deras tillståndsförfarande ser ut och ange skäl
som visar att de är förenliga med punkt 1 i den här artikeln.

3. Detta avsnitt skall inte tillämpas på sådana aspekter i till-
ståndsförfaranden som regleras direkt eller indirekt av andra
gemenskapsinstrument.

Artikel 10

Villkor för tillståndsgivning

1. Tillståndsförfaranden skall grundas på kriterier som hin-
drar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig
bedömning.

2. De kriterier som avses i punkt 1 skall vara

a) icke-diskriminerande,

b) motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset,

c) proportionella i förhållande till detta syfte avseende
allmänintresset,

d) tydliga och entydiga,

e) objektiva,

f) offentliggjorda i förväg,

g) öppna för insyn och tillgängliga.

3. Villkoren för beviljande av tillstånd för en ny etablering får
inte överlappa andra krav och kontroller som är likvärdiga eller i
allt väsentligt har jämförbara syften och som tjänsteleverantören
redan omfattas av i en annan eller samma medlemsstat. De kon-
taktpunkter som avses i artikel 28.2 och tjänsteleverantören skall
bistå den behöriga myndigheten med nödvändiga uppgifter om
dessa krav.

4. Tillståndet skall ge tjänsteleverantören rätt att få tillträde till
eller utöva tjänsteverksamhet på hela landets territorium, t.ex.
genom att upprätta agenturer, dotterbolag, filialer eller kontor,
utom då det av tvingande hänsyn till allmänintresset är motive-
rat att utfärda ett särskilt tillstånd för varje etablering eller
begränsa tillståndet till en viss del av territoriet.

5. Tillståndet skall utfärdas så snart ärendet har granskats och
det har fastställts att villkoren för att få tillståndet är uppfyllda.
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6. Utom när ett tillstånd beviljas skall alla beslut av de behö-
riga myndigheterna, såsom avslag på en ansökan om eller åter-
kallande av ett tillstånd, motiveras fullt ut och skall kunna
överklagas till domstol eller annan instans för överklagande.

7. Denna artikel skall inte påverka behörighetsfördelningen
mellan de myndigheter i medlemsstaterna som på lokal eller
regional nivå utfärdar sådana tillstånd.

Artikel 11

Tillståndets varaktighet

1. Det tillstånd som tjänsteleverantören beviljas får inte vara
tidsbegränsat, utom då

a) tillståndet förnyas automatiskt eller omfattas endast av vill-
koret att kraven skall vara fortsatt uppfyllda,

b) antalet tillgängliga tillstånd är begränsat av tvingande hän-
syn till allmänintresset,

eller

c) en begränsad varaktighet är motiverad av tvingande hänsyn
till allmänintresset.

2. Punkt 1 skall inte gälla för den tidsfrist inom vilken tjäns-
televerantören skall starta sin verksamhet efter att ha erhållit
tillståndet.

3. Medlemsstaterna skall kräva att tjänsteleverantörer under-
rättar den berörda gemensamma kontaktpunkt som avses i arti-
kel 6 om följande förändringar:

a) Bildandet av dotterbolag vars verksamhet omfattas av
tillståndsförfarandet.

b) Förändringar i deras situation som får till följd att villkoren
för tillståndet inte längre är uppfyllda.

4. Denna artikel skall inte påverka medlemsstaternas möjlig-
het att återkalla tillstånd i sådana fall då villkoren för tillstånd
inte längre är uppfyllda.

Artikel 12

Urval mellan flera sökande

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

2. I de fall som avses i punkt 1 skall tillståndet beviljas för en
lämplig begränsad tid och får inte förnyas automatiskt eller inne-
bära några andra fördelar för den tjänsteleverantör vars tillstånd
nyligen har upphört att gälla eller för någon person med särskild
koppling till den tjänsteleverantören.

3. Om inte annat följer av punkt 1 samt artiklarna 9 och 10
får medlemsstaterna när de fastställer reglerna för sina urvalsför-
faranden beakta hänsyn till folkhälsa, socialpolitiska mål, hälsa
och säkerhet för arbetstagare eller egenföretagare, miljöskydd,
bevarande av kulturarvet samt andra tvingande hänsyn till all-
mänintresset, i enlighet med gemenskapsrätten.

Artikel 13

Tillståndsförfaranden

1. Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen
skall vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara utformade så
att de garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objek-
tivt och opartiskt.

2. Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen får
inte verka avskräckande och inte i onödan försvåra eller försena
tillhandahållandet av tjänsten. De skall vara lättillgängliga, och
de eventuella administrativa kostnader som de kan medföra för
de sökande skall vara rimliga och proportionella i förhållande till
kostnaderna för tillståndsförfarandena och får inte överstiga kost-
naden för dessa.

3. Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen
skall garantera de sökande att deras ansökningar behandlas så
snart som möjligt och, under alla omständigheter, inom en rim-
lig tidsfrist som skall fastställas och offentliggöras i förväg. Tids-
fristen skall inte börja löpa förrän alla handlingar lämnats in. Om
det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär, får den
behöriga myndigheten förlänga tidsfristen en gång under en
begränsad tid. Förlängningen och dess varaktighet skall vederbör-
ligen motiveras och meddelas sökanden innan den ursprungliga
tidsfristen har löpt ut.

4. Om inget annat meddelats inom den tidsfrist som fastställts
eller förlängts i enlighet med punkt 3, skall tillståndet anses bevil-
jat. Ett annat förfarande får emellertid tillämpas om det är moti-
verat av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet
tredje parts legitima intresse.

5. För varje ansökan om tillstånd skall ett mottagningsbevis
tillhandahållas så snart som möjligt. På mottagningsbeviset skall
anges

a) vilken tidsfrist som gäller enligt punkt 3,

b) möjligheterna till rättslig prövning,
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c) att tillståndet i förekommande fall får anses beviljat om inget
annat meddelats inom den angivna tidsfristen.

6. Om ansökan är ofullständig skall den sökande så snart som
möjligt underrättas om att ytterligare handlingar behöver sändas
in och om eventuella följder för den tidsfrist som avses i punkt 3.

7. Om en ansökan avslås på grund av att den inte överens-
stämmer med föreskrivna förfaranden eller formaliteter skall den
sökande så snart som möjligt informeras om avslaget.

AVSNITT 2

Otillåtna krav eller krav som skall utvärderas

Artikel 14

Otillåtna krav

Medlemsstaterna får inte ställa något av följande krav för att til-
låta tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet på landets
territorium:

1. Diskriminerande krav som direkt eller indirekt grundar sig
på nationalitet eller, i fråga om företag, platsen för dess säte,
och i synnerhet

a) krav på medborgarskap för tjänsteleverantören, dess
personal, aktie- eller andelsägare eller medlemmar i led-
ning och styrelse,

b) krav på att tjänsteleverantören, dess personal, aktie- eller
andelsägare eller medlemmar i ledning och styrelse skall
vara bosatta på landets territorium.

2. Förbud mot att vara etablerad i flera medlemsstater eller vara
registrerad vid eller vara medlem av en yrkesorganisation
eller en branschorganisation i mer än en medlemsstat.

3. Inskränkningar i tjänsteleverantörens frihet att välja om eta-
bleringen skall avse den huvudsakliga verksamheten eller en
biverksamhet, särskilt skyldighet för tjänsteleverantören att
förlägga sin huvudsakliga verksamhet till landets territorium,
eller inskränkningar i friheten att välja om etableringen skall
ske i form av en agentur, en filial eller ett dotterbolag.

4. Krav på ömsesidighet med den medlemsstat där tjänsteleve-
rantören redan är etablerad, bortsett från de krav på ömse-
sidighet som redan fastställts i gemenskapsinstrument som
rör energi.

5. Tillämpning i enskilda fall av en ekonomisk prövning där
tillståndsgivningen är beroende av att man kan påvisa att det
finns ett ekonomiskt behov eller en efterfrågan på markna-
den, eller av att man utvärderar verksamhetens potentiella
eller aktuella ekonomiska effekter eller bedömer om verk-
samheten stämmer överens med målen i den behöriga myn-
dighetens ekonomiska planering. Detta förbud skall inte avse
planeringskrav som inte rör ekonomiska mål utan tjänar
överordnade syften som rör allmänintresset.

6. Direkt eller indirekt inblandning av konkurrerande aktörer,
även inom rådgivande organ, vid beviljandet av tillstånd eller
då de behöriga myndigheterna antar andra beslut, med
undantag för yrkesorganisationer och yrkessammanslut-
ningar eller andra branschorganisationer som handlar i egen-
skap av behöriga myndigheter. Detta förbud skall inte avse
samråd med organisationer, som till exempel handelskam-
mare eller med arbetsmarknadens parter, i andra frågor än
enskilda ansökningar om tillstånd, eller samråd med
allmänheten.

7. Skyldighet att ställa eller bidra till en ekonomisk säkerhet
eller att ta en försäkring hos tjänsteleverantörer eller organ
som är etablerade på landets territorium. Detta skall inte
påverka medlemsstaternas möjlighet att kräva försäkring
eller finansiell säkerhet i sig och skall inte heller påverka kra-
ven avseende deltagande i en kollektiv ersättningsfond, till
exempel för medlemmar i yrkesorganisationer eller
branschorganisationer.

8. Skyldighet att under en viss tid ha varit förhandsregistrerad
i registren på landets territorium eller att tidigare under en
viss tid ha bedrivit verksamheten där.

Artikel 15

Krav som skall utvärderas

1. Medlemsstaterna skall undersöka om det i deras respektive
rättsordningar finns några krav av det slag som anges i punkt 2
och, om så är fallet, se till att dessa krav uppfyller villkoren i
punkt 3. Medlemsstaterna skall anpassa sina lagar och andra för-
fattningar så att de blir förenliga med de villkoren.

2. Medlemsstaterna skall undersöka om det i deras respektive
rättsordningar föreskrivs att följande icke-diskriminerande krav
skall vara uppfyllda vid tillträde till eller utövande av
tjänsteverksamhet:

a) Kvantitativa eller geografiska begränsningar, särskilt i form
av begränsningar knutna till folkmängd eller ett minsta geo-
grafiskt avstånd mellan olika tjänsteleverantörer.

b) Skyldighet för tjänsteleverantören att ha en viss juridisk
form.

c) Krav som rör företagets kapitalinnehav.
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d) Krav som innebär att endast vissa tjänsteleverantörer på
grund av verksamhetens särskilda karaktär får starta tjänste-
verksamheten i fråga, med undantag för krav rörande områ-
den som omfattas av direktiv 2005/36/EG eller sådana krav
som föreskrivs i andra gemenskapsinstrument.

e) Förbud mot flera etableringar inom samma stats territorium.

f) Krav på ett minsta antal anställda.

g) Fasta minimi- och/eller maximiavgifter som tjänsteleveran-
tören måste tillämpa.

h) Skyldighet för tjänsteleverantören att vid sidan av sin tjänst
tillhandahålla andra specifika tjänster.

3. Medlemsstaterna skall se till att kraven i punkt 2 uppfyller
följande villkor:

a) Icke-diskriminering: kraven får varken vara direkt eller indi-
rekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, i fråga
om företag, var företaget har sitt säte.

b) Nödvändighet: kraven skall vara motiverade av tvingande
hänsyn till allmänintresset.

c) Proportionalitet: kraven skall vara lämpliga för att säkerställa
att det eftersträvade målet uppnås, de får inte gå utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå målet och det skall inte
vara möjligt att ersätta dessa krav med andra, mindre begrän-
sande åtgärder som skulle ge samma resultat.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall gälla lagstiftning om tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse endast i den mån tillämpningen av
dessa punkter inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de sär-
skilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs.

5. I den ömsesidiga utvärderingsrapport som föreskrivs i arti-
kel 39.1 skall medlemsstaterna ange

a) vilka krav de har för avsikt att behålla och varför de anser
att dessa krav uppfyller villkoren i punkt 3,

b) vilka krav som har upphävts eller mildrats.

6. Från och med den 28 december 2006 får medlemsstaterna
införa nya krav av den typ som avses i punkt 2, endast om dessa
krav uppfyller villkoren i punkt 3.

7. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla alla för-
slag till nya lagar och andra författningar i vilka sådana krav som
avses i punkt 6 ingår, samt skälen till dem. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om dessa bestämmelser.
Denna anmälan skall inte hindra medlemsstaterna från att anta
de aktuella bestämmelserna.

Inom tre månader från mottagandet av anmälan skall kommis-
sionen undersöka om de nya kraven är förenliga med gemen-
skapsrätten och vid behov fatta ett beslut om att begära att
medlemsstaten i fråga skall avstå från att anta dem eller upphäva
dem.

Anmälan om ett utkast till nationell lag i enlighet med direktiv
98/34/EG skall innebära uppfyllande av den anmälningsskyldig-
het som föreskrivs i detta direktiv.

KAPITEL IV

FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER

AVSNITT 1

Frihet att tillhandahålla tjänster och därtill knutna undantag

Artikel 16

Frihet att tillhandahålla tjänster

1. Medlemsstaterna skall respektera tjänsteleverantörernas rätt
att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat än den där de
är etablerade.

Den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls skall garantera rät-
ten att fritt få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet inom dess
territorium.

Medlemsstaterna får inte för att tillåta tillträde till eller utövande
av en tjänsteverksamhet på sitt territorium ställa krav som inte
respekterar följande principer:

a) Icke-diskriminering: kravet får varken vara direkt eller indi-
rekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, för
juridiska personer, etableringsmedlemsstat.

b) Nödvändighet: kravet skall motiveras med skäl som avser
allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd.

c) Proportionalitet: kravet skall vara lämpligt för att uppnå det
mål som eftersträvas och får inte gå utöver vad som är nöd-
vändigt för att uppnå målet.
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2. Medlemsstaterna får inte begränsa friheten att tillhandahålla
tjänster när det gäller en tjänsteleverantör som är etablerad i en
annan medlemsstat genom att ställa något av följande krav:

a) Skyldighet för tjänsteleverantören att vara etablerad inom
landets territorium.

b) Skyldighet för tjänsteleverantören att erhålla ett tillstånd från
de behöriga myndigheterna, inklusive inskrivning i ett regis-
ter eller registrering av en yrkesorganisation eller yrkessam-
manslutning på landets territorium, utom i de fall som
föreskrivs i detta direktiv eller i andra gemenskapsrättsakter.

c) Förbud för tjänsteleverantören att skaffa sig viss form eller
typ av infrastruktur inom landets territorium, inbegripet ett
kontor eller en byrå, om tjänsteleverantören behöver det för
att kunna utföra sina tjänster.

d) Tillämpning av ett särskilt avtalsförhållande mellan tjänste-
leverantören och tjänstemottagaren som hindrar eller
begränsar ett oberoende tillhandahållande av tjänster.

e) Skyldighet för tjänsteleverantören att inneha en särskild legi-
timation utfärdad av landets behöriga myndigheter för att få
utöva en viss tjänsteverksamhet.

f) Krav som påverkar användningen av den utrustning och det
material som utgör en integrerande del av tjänstens tillhan-
dahållande, utom då detta är nödvändigt för att garantera
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

g) Begränsningar av den frihet att tillhandahålla tjänster som
avses i artikel 19.

3. Den medlemsstat till vilken tjänsteleverantören förflyttar sig
skall inte förhindras att ställa krav på hur en tjänsteverksamhet
bedrivs, om detta är motiverat av skäl som avser allmän ord-
ning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd och som över-
ensstämmer med punkt 1. Inte heller får en medlemsstat hindras
att, i enlighet med gemenskapsrätten, tillämpa sina regler för
anställningsvillkor, inbegripet regler i kollektivavtal.

4. Senast den 28 december 2011 skall kommissionen, efter
samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna på
gemenskapsnivå, till Europaparlamentet och rådet överlämna en
rapport om tillämpningen av denna artikel, i vilken kommissio-
nen skall beakta behovet av harmoniseringsåtgärder avseende
tjänsteverksamhet som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Ytterligare undantag från friheten att tillhandahålla tjänster

Artikel 16 skall inte tillämpas på följande:

1. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls i
en annan medlemsstat, bl.a. följande:

a) Inom postsektorn, tjänster som omfattas av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den
15 december 1997 om gemensamma regler för utveck-
lingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (1).

b) Inom elsektorn, tjänster som omfattas av Europaparla-
mentet och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni
2003 om gemensamma regler för den inre marknaden
för el (2).

c) Inom gassektorn, tjänster som omfattas av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre
marknaden naturgas (3).

d) Tjänster avseende vattendistribution, vattenförsörjning
och avloppsvatten.

e) Avfallshantering.

2. Områden som omfattas av direktiv 96/71/EG.

3. Områden som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4).

4. Områden som omfattas av rådets direktiv 77/249/EEG av
den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effek-
tivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (5).

5. Verksamhet som består i rättslig indrivning av fordringar.

(1) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förord-
ning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2) EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet senast ändrat genom Kom-
missionens beslut 2006/653/EG (EUT L 270, 29.9.2006, s. 72).

(3) EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet senast ändrat genom för-
ordning (EG) nr 1882/2003.

(5) EGT L 78, 26.3.1977, s. 17. Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt.
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6. Områden som omfattas av avdelning II i direktiv
2005/36/EG samt av krav i den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls vilka innebär att en verksamhet förbehålls en
viss yrkeskategori.

7. Områden som omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71.

8. När det gäller administrativa formaliteter beträffande fri rör-
lighet för personer och deras uppehållsrätt, områden som
omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG i vilka
det fastställs vilka administrativa formaliteter som förmåns-
tagare skall fullgöra hos de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls.

9. Möjligheten för medlemsstaterna att kräva en visering eller
ett uppehållstillstånd för sådana tredjelandsmedborgare som
förflyttar sig till en annan medlemsstat för att tillhandahålla
en tjänst som inte omfattas av den ordning för ömsesidigt
erkännande som fastställs i artikel 21 i konventionen om til-
lämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om grad-
vis avskaffande av kontroller vid de gemensamma
gränserna (1), eller möjligheten att tvinga tredjelandsmedbor-
gare att anmäla sig till de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls, vid ankomsten till
landet eller efter detta.

10. Avfallstransporter, områden som omfattas av rådets förord-
ning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 när det gäller
övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och
från Europeiska gemenskapen (2).

11. Upphovsrätt, närstående rättigheter och rättigheter som
avses i rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986
om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (3)
och i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den
11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (4) samt indu-
striell äganderätt.

12. Handlingar som enligt lag kräver medverkan av en notarie.

13. Områden som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad
revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (5).

14. Registrering av fordon som leasats i en annan medlemsstat.

15. Bestämmelser om avtalsförpliktelser och förpliktelser utan-
för avtalsförhållanden, även avtalsformen, fastställda i enlig-
het med internationell privaträtt.

Artikel 18

Undantag i enskilda fall

1. Genom undantag från artikel 16 får en medlemsstat endast
under särskilda omständigheter vidta åtgärder gentemot en tjäns-
televerantör som är etablerad i en annan medlemsstat om åtgär-
den avser tjänsters säkerhet.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 får vidtas endast om det
sker enligt det förfarande för ömsesidigt bistånd som avses i arti-
kel 35 och om följande villkor är uppfyllda:

a) De nationella bestämmelser med stöd av vilka åtgärden vid-
tas har inte varit föremål för någon gemenskapsharmonise-
ring på området tjänsters säkerhet.

b) Åtgärderna ger ett mer omfattande skydd för tjänstemotta-
garen än den åtgärd som etableringsmedlemsstaten skulle
kunna vidta med stöd av sina nationella bestämmelser.

c) Etableringsmedlemsstaten har inte vidtagit några åtgärder
eller har vidtagit åtgärder som är otillräckliga i förhållande
till dem som avses i artikel 35.2.

d) Åtgärderna är proportionella.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av
bestämmelser som fastställs i olika gemenskapsinstrument och
som garanterar friheten att tillhandahålla tjänster eller som med-
ger undantag från dessa bestämmelser.

AVSNITT 2

Tjänstemottagares rättigheter

Artikel 19

Otillåtna begränsningar

Medlemsstaterna får inte ställa sådana krav på tjänstemottagarna
att de begränsar utnyttjandet av en tjänst som tillhandahålls av
en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat, i
synnerhet följande:

a) Skyldighet att erhålla tillstånd från de behöriga myndighe-
terna, eller att göra en deklaration till dem.

(1) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005
(EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).

(2) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kom-
missionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001,
s. 1).

(3) EGT L 24, 27.1.1987, s. 36.
(4) EGT L 77, 27.3.1996, s. 20.
(5) EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.
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b) Diskriminerande begränsningar av möjligheterna till ekono-
miska bidrag på grund av att tjänsteleverantören är etable-
rad i en annan medlemsstat eller med hänvisning till den
plats där tjänsten utförs.

Artikel 20

Icke-diskriminering

1. Medlemsstaterna skall se till att tjänstemottagarna inte
omfattas av diskriminerande krav som grundas på deras nationa-
litet eller bosättningsort.

2. Medlemsstaterna skall se till att de allmänna villkoren för
tillträde till en tjänst som tjänsteleverantören tillhandahåller all-
mänheten inte innehåller diskriminerande bestämmelser som
grundar sig på tjänstemottagarens nationalitet eller bosättnings-
ort, dock utan att utesluta möjligheten att införa skillnader i vill-
koren när dessa är direkt motiverade av objektiva faktorer.

Artikel 21

Stöd till tjänstemottagarna

1. Medlemsstaterna skall se till att tjänstemottagarna i de med-
lemsstater där de är bosatta kan få tillträde till följande
information:

a) Allmän information om vilka krav som gäller i andra med-
lemsstater för tillträde till och utövande av tjänsteverksam-
het, särskilt konsumentskyddskrav.

b) Allmän information om möjligheterna till rättslig prövning
av en eventuell tvist mellan en tjänsteleverantör och en
tjänstemottagare.

c) Kontaktuppgifter om sammanslutningar eller organisationer,
inklusive centrumen inom nätverket för europeiska informa-
tionscentrum för konsumenter, där tjänsteleverantörer eller
tjänstemottagare kan få praktisk hjälp.

Vid behov skall råden från behöriga myndigheter även omfatta
en enkel vägledning i olika steg. Information och stöd skall till-
handahållas på ett tydligt och entydigt sätt, vara lätt tillgängliga
även på distans och på elektronisk väg samt hållas aktuell.

2. Medlemsstaterna kan anförtro ansvaret för den uppgift som
avses i punkt 1 till de gemensamma kontaktpunkterna eller något
annat organ, t.ex. centrumen inom nätverket för europeiska
informationscentrum för konsumenter, konsumentorganisatio-
nerna eller Euro Info Centres.

Medlemsstaterna skall meddela de utsedda organens namn och
kontaktuppgifter till kommissionen. Kommissionen skall över-
sända dessa uppgifter till alla medlemsstater.

3. Vid uppfyllandet av de krav som anges i punkterna 1 och 2
skall det organ som tjänstemottagaren har vänt sig till vid behov
kontakta motsvarande organ i den berörda medlemsstaten. Det
sistnämnda organet skall så snart som möjligt översända uppgif-
terna till det organ som har överlämnat begäran, vilket skall över-
sända dem till tjänstemottagaren. Medlemsstaterna skall se till att
dessa organ bistår varandra och vidta alla åtgärder som är nöd-
vändiga för att de skall kunna samarbeta effektivt. Tillsammans
med kommissionen skall medlemsstaterna upprätta de praktiska
arrangemang som krävs för att genomföra punkt 1.

4. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 40.2 anta tillämpningsföreskrifter för punkterna 1,
2 och 3 i denna artikel där de tekniska mekanismerna för infor-
mationsutbyte mellan organ i olika medlemsstater anges, och
särskilt informationssystemens driftskompatibilitet och gemen-
samma standarder beaktas.

KAPITEL V

TJÄNSTERNAS KVALITET

Artikel 22

Uppgifter om tjänsteleverantörerna och deras tjänster

1. Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörerna stäl-
ler följande uppgifter till tjänstemottagarnas förfogande:

a) Tjänsteleverantörens namn, rättsliga ställning och juridiska
form, etableringsadress och andra uppgifter som gör att man
snabbt kan komma i kontakt med denne och kommunicera
med honom direkt och, allt efter omständigheterna, på elek-
tronisk väg.

b) Om tjänsteleverantören är inskriven i ett handelsregister eller
något annat liknande offentligt register, registrets namn och
tjänsteleverantörens registreringsnummer eller motsvarande
identifieringsuppgifter.

c) Om verksamheten omfattas av ett tillståndsförfarande,
adressuppgifter till den berörda behöriga myndigheten eller
den gemensamma kontaktpunkten.

d) Om tjänsteleverantörens verksamhet är mervärdesskatteplik-
tig, det registreringsnummer som avses i artikel 22.1 i rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmo-
nisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt-
ningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt:
enhetlig beräkningsgrund (1).

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/18/EG (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).
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e) När det gäller reglerade yrken, den yrkesorganisation eller
liknande organ där tjänsteleverantören är registrerad, tillsam-
mans med yrkestiteln samt den medlemsstat i vilken tjäns-
televerantören tilldelats denna titel.

f) Eventuella standardklausuler och allmänna villkor som tjäns-
televerantören tillämpar.

g) Om tjänsteleverantören tillämpar avtalsbestämmelser om vil-
ken lagstiftning som skall tillämpas på avtalet och/eller om
behörig domstol.

h) Om det finns någon kundgaranti som inte är lagstadgad.

i) Priset på tjänsten när tjänsteleverantören i förväg har fast-
ställt priset för en viss typ av tjänst.

j) Vad tjänsten huvudsakligen består av, om det inte framgår
av sammanhanget.

k) Den försäkring eller de garantier som avses i artikel 23.1,
särskilt försäkringsgivarens eller garantigivarens kontaktupp-
gifter samt geografisk täckning.

2. Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter som avses i
punkt 1 enligt tjänsteleverantörens eget val

a) tillhandahålls av tjänsteleverantören på eget initiativ,

b) finns lätt tillgängliga för tjänstemottagaren på den plats där
tjänsten utförs eller där avtalet ingås,

c) finns lätt tillgängliga för tjänstemottagaren på elektronisk
väg genom en adress som tjänsteleverantören angivit,

d) finns med i eventuella informationshandlingar som tjänste-
leverantören lämnar tjänstemottagaren och där tjänsterna
som tillhandahålls beskrivs i detalj.

3. Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörer på tjäns-
temottagarens begäran lämnar följande kompletterande uppgifter:

a) Om tjänsteleverantören inte i förväg har fastställt priset för
en viss typ av tjänst, priset på tjänsten eller, då ett exakt
sådant inte kan anges, den beräkningsmetod som används
för att fastställa priset så att tjänstemottagaren kan kontrol-
lera priset, eller en tillräckligt detaljerad uppskattning av det.

b) För reglerade yrken, en hänvisning till vilka regler som gäl-
ler för ett visst yrke i etableringsmedlemsstaten och en anvis-
ning om hur man kan få tillgång till dessa regler.

c) Uppgifter om tjänsteleverantörens verksamheter och part-
nerskap på olika områden som är direkt kopplade till tjäns-
ten i fråga samt vilka åtgärder som vidtagits för att undvika
intressekonflikter. Dessa uppgifter skall finnas med i tjänste-
leverantörens alla informationshandlingar där tjänsterna
beskrivs i detalj.

d) Eventuella uppförandekoder som tjänsteleverantören skall
följa samt var dessa regler finns att tillgå elektroniskt och på
vilka språk.

e) Information om att en tjänsteleverantör skall följa en viss
uppförandekod eller att denne är medlem av en yrkes- eller
branschorganisation som erbjuder möjlighet till tvistlösning
utanför domstol. Tjänsteleverantören skall ange hur man kan
få närmare information om vad som utmärker denna form
av tvistlösning och på vilka villkor den får tillämpas.

4. Medlemsstaterna skall se till att den information som tjäns-
televerantören skall lämna i enlighet med detta kapitel tillhanda-
hålls eller meddelas på ett klart och entydigt sätt och i god tid
innan avtalet ingås eller, om det inte finns något skriftligt avtal,
innan tjänsten utförs.

5. De informationskrav som avses i detta kapitel gäller vid
sidan av de krav som redan föreskrivs i gemenskapsrätten och
hindrar inte medlemsstaterna från att ställa ytterligare krav på
uppgifter från de tjänsteleverantörer som är etablerade på deras
territorium.

6. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 40.2
närmare fastställa innehållet i de uppgifter som avses i punk-
terna 1 och 3 i denna artikel med hänsyn till vissa verksamhe-
ters särdrag, och ange närmare villkor för tillämpningen av
bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 23

Yrkesansvarsförsäkringar och garantier

1. Medlemsstaterna får säkerställa att de tjänsteleverantörer
vilkas tjänster utgör en direkt och särskild risk för tjänstemotta-
garens eller en tredje persons hälsa eller säkerhet, eller för tjäns-
temottagarens ekonomiska trygghet, tecknar en
yrkesansvarsförsäkring som skall vara anpassad till riskens art
och omfattning, eller erbjuder andra garantier eller liknande
arrangemang som är likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara
när det gäller syftet.
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2. När en tjänsteleverantör etablerar sig på en medlemsstats
territorium får denna medlemsstat inte kräva en yrkesansvarsför-
säkring eller en garanti, om tjänsteleverantören redan omfattas
av en garanti som är likvärdig eller i allt väsentligt jämförbar när
det gäller dess syfte och det försäkringsskydd som den ger i fråga
om den försäkrade risken, det försäkrade beloppet eller ett tak
för garantin och eventuella undantag från försäkringsskyddet, i
en annan medlemsstat där tjänsteleverantören redan är etable-
rad. Om det endast rör sig om en delvis likvärdig försäkring eller
garanti får medlemsstaterna begära en kompletterande garanti
som täcker de aspekter som inte redan omfattas.

Om en medlemsstat kräver att en tjänsteleverantör som är eta-
blerad på dess territorium tecknar en yrkesansvarsförsäkring eller
lämnar någon annan garanti, skall denna medlemsstat som till-
räckligt styrkande handling acceptera intyg om sådan försäkring
som utfärdats av kreditinstitut eller försäkringsbolag vilka är eta-
blerade i andra medlemsstater.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka de system för yrkes-
ansvarsförsäkringar eller garantier som föreskrivs i andra
gemenskapsrättsakter.

4. För att genomföra punkt 1 får kommissionen i enlighet
med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 40.2 upp-
rätta en förteckning över tjänster som har de särdrag som avses i
punkt 1 i denna artikel. Kommissionen får också i enlighet med
det förfarande som avses i artikel 40.3 anta åtgärder avsedda att
ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplet-
tera det och fastställa de gemensamma kriterier som gör det möj-
ligt att fastställa hur den försäkring eller de garantier som avses i
punkt 1 i denna artikel bör vara utformade med hänsyn till ris-
kens art och omfattning.

5. I denna artikel avses med

— direkt och särskild risk: en risk som uppstår som en direkt följd
av tjänsteleveransen,

— hälsa och säkerhet: med avseende på en tjänstemottagare eller
en tredje person, förebyggande av dödsfall eller allvarliga
personskador,

— ekonomisk trygghet: när det gäller en tjänstemottagare, före-
byggande av väsentlig förlust av pengar eller egendomsvärde,

— yrkesansvarsförsäkring: en försäkring som tecknats av en tjäns-
televerantör för att täcka ett eventuellt ersättningsansvar gen-
temot tjänstemottagare och, i förekommande fall, tredje part,
vilket härrör från tillhandahållandet av tjänsten.

Artikel 24

Marknadskommunikation från reglerade yrken

1. Medlemsstaterna skall upphäva alla totalförbud mot mark-
nadskommunikation från reglerade yrken.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att marknadskommunika-
tion från reglerade yrken följer de yrkesetiska reglerna i överens-
stämmelse med gemenskapsrätten, särskilt beträffande
yrkesverksamhetens oberoende, värdighet och integritet samt
tystnadsplikt på ett sätt som överensstämmer med varje yrkeska-
tegoris särdrag. De yrkesetiska reglerna för marknadskommuni-
kation skall vara icke-diskriminerande, motiverade av tvingande
hänsyn till allmänintresset och proportionerliga.

Artikel 25

Verksamheter på flera olika områden

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att tjänsteleverantörer inte
åläggs krav som innebär att de endast får utöva en viss angiven
verksamhet eller som inskränker möjligheten att utöva flera verk-
samheter gemensamt eller i partnerskap.

Sådana krav får emellertid ställas på följande typer av
tjänsteleverantörer:

a) Reglerade yrken, i de fall då det är motiverat för att se till
att reglerna för yrkesetik och uppförande, vilka varierar bero-
ende på de enskilda yrkenas särdrag, följs och då det är nöd-
vändigt för att säkerställa deras oberoende och opartiskhet.

b) Leverantörer av tjänster såsom certifiering, ackreditering, tek-
nisk kontroll, testning eller försök, om det är motiverat för
att garantera deras oberoende och opartiskhet.

2. Om verksamheter på flera olika områden mellan de tjäns-
televerantörer som avses i punkterna 1 a och 1 b är tillåtna skall
medlemsstaterna säkerställa följande:

a) De skall förhindra intressekonflikter och oförenligheter mel-
lan vissa verksamheter.

b) De skall garantera det oberoende och den opartiskhet som
krävs för vissa verksamheter.

c) De skall säkerställa att reglerna för yrkesetik och uppförande
för olika verksamheter är förenliga sinsemellan, särskilt i
fråga om tystnadsplikt.

3. I den rapport som avses i artikel 39.1 skall medlemssta-
terna ange vilka tjänsteleverantörer som omfattas av kraven i
punkt 1 i denna artikel, vad kraven består i och varför de anser
att kraven är motiverade.
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Artikel 26

Tjänstekvalitet

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra tjänsteleverantörer att frivilligt
säkerställa tjänsternas kvalitet, särskilt genom att använda någon
av följande metoder:

a) Låta certifiera verksamheten eller låta den utvärderas av obe-
roende eller ackrediterade organ,

b) Utarbeta egna kvalitetskriterier eller tillämpa andra kvalitets-
kriterier eller kvalitetsmärkningssystem som utarbetats av
yrkesorganisationer på gemenskapsnivå.

2. Medlemsstaterna skall se till att information om innebör-
den av viss kvalitetsmärkning och kriterierna för tillämpning av
kvalitetsmärkning och andra kvalitetstecken som rör tjänster är
lättillgängliga för såväl tjänstemottagare som tjänsteleverantörer.

3. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra yrkesorganisationer, handelskam-
rar, hantverks- och industriföreningar samt konsumentorganisa-
tioner inom deras territorium att samarbeta på gemenskapsnivå
för att förbättra kvaliteten på tjänsterna, särskilt genom att under-
lätta utvärderingen av tjänsteleverantörernas kompetens.

4. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra utvecklingen av oberoende utvär-
deringar, särskilt av konsumentorganisationer, med avseende på
tjänsternas kvalitet och brister, och särskilt utvecklingen av jäm-
förande prövning eller testning på gemenskapsnivå samt sprid-
ning av resultaten.

5. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen upp-
muntra utvecklingen av frivilliga europeiska standarder som skall
underlätta kompatibiliteten mellan de tjänster som tillhandahålls
av tjänsteleverantörer från olika medlemsstater, mottagarinfor-
mationen och tjänsternas kvalitet.

Artikel 27

Tvistlösning

1. Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som är
nödvändiga för att se till att tjänsteleverantörer lämnar kontakt-
uppgifter, särskilt en postadress, ett faxnummer eller en
e-postadress och ett telefonnummer dit alla tjänstemottagare,
även de som är bosatta i en annan medlemsstat, direkt kan vända
sig med klagomål eller förfrågan om den utförda tjänsten. Tjäns-
televerantörerna skall lämna sin officiella adress om denna inte
överensstämmer med deras vanliga korrespondensadress.

Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som är nöd-
vändiga för att se till att tjänsteleverantörer besvarar de klago-
mål som avses i första stycket så snart som möjligt och
skyndsamt försöker finna tillfredsställande lösningar.

2. Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som krävs
för att se till att tjänsteleverantörer är skyldiga att styrka att de
uppfyller de informationsskyldigheter som föreskrivs i detta
direktiv och att uppgifterna är korrekta.

3. Om det krävs en finansiell garanti för att följa ett domstols-
beslut skall medlemsstaterna erkänna likvärdiga garantier som
deponeras av kreditinstitut eller försäkringsgivare som är etable-
rade i en annan medlemsstat. Sådana kreditinstitut skall vara auk-
toriserade i en medlemsstat i enlighet med direktiv 2006/48/EG
och sådana försäkringsgivare, beroende på vad som är lämpligt i
enlighet med rådets första direktiv 73/239/EEG av
den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författ-
ningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med
annan direkt försäkring än livförsäkring (1) samt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november
2002 om livförsäkring (2).

4. Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som krävs
för att se till att de tjänsteleverantörer som skall följa vissa upp-
förandekoder, eller som är medlemmar i en yrkes- eller bransch-
organisation som erbjuder möjlighet till tvistlösning utanför
domstol, upplyser tjänstemottagaren om detta, nämner det i alla
handlingar där någon av tjänsterna beskrivs i detalj samt anger
hur man kan få närmare information om vad som utmärker
denna form av tvistlösning och på vilka villkor den får tillämpas.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 28

Ömsesidigt bistånd – allmänna skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall ömsesidigt bistå varandra och vidta
åtgärder för att kunna samarbeta effektivt vid tillsynen av tjäns-
televerantörer och deras tjänster.

2. Vid tillämpningen av detta kapitel skall medlemsstaterna
utse en eller flera kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter skall
meddelas till de andra medlemsstaterna och kommissionen. Kom-
missionen skall offentliggöra och regelbundet uppdatera förteck-
ningen över kontaktpunkter.

(1) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005,
s. 1).

(2) EGT L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direk-
tiv 2005/68/EG.
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3. En begäran om information eller om utförande av kontrol-
ler, inspektioner och utredningar enligt detta kapitel skall vara
vederbörligen motiverad och skälet till begäran skall särskilt
anges. Information som lämnats ut får endast användas i det
ärende för vilket den har begärts.

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

5. Om medlemsstaterna har svårt att tillmötesgå en begäran
om information eller att utföra kontroller, inspektioner eller
utredningar skall de snabbt underrätta den medlemsstat som
begärt informationen i syfte att finna en lösning.

6. Medlemsstaterna skall så snart som möjligt och på elektro-
nisk väg översända de uppgifter som andra medlemsstater eller
kommissionen begär.

7. Medlemsstaterna skall se till att de register i vilka tjänstele-
verantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna
inom deras territorium har tillträde till, också kan konsulteras på
samma villkor av övriga medlemsstaters motsvarande behöriga
myndigheter.

8. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana
fall då andra medlemsstater inte uppfyller sina skyldigheter i fråga
om ömsesidigt bistånd. Om så krävs skall kommissionen vidta
lämpliga åtgärder, även sådana som föreskrivs i artikel 226 i för-
draget, för att säkerställa att de berörda medlemsstaterna uppfyl-
ler sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd.
Kommissionen skall regelbundet informera medlemsstaterna om
hur bestämmelserna om ömsesidigt bistånd följs.

Artikel 29

Ömsesidigt bistånd – allmänna skyldigheter för
etableringsmedlemsstaten

1. När det gäller tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjäns-
ter i en annan medlemsstat skall etableringsmedlemsstaten lämna
uppgifter om tjänsteleverantörer som är etablerade inom dess
territorium om en annan medlemsstat begär det, särskilt bekräf-
telse av att de är etablerade inom landet och att de, såvitt man
vet, inte olagligen utövar sin verksamhet där.

2. Etableringsmedlemsstaten skall utföra de kontroller, inspek-
tioner och utredningar som en annan medlemsstat begär och
upplysa medlemsstaten i fråga om resultaten och om de åtgär-
der som eventuellt vidtagits. De behöriga myndigheterna skall
därvid handla inom ramen för de befogenheter som de har i den

egna medlemsstaten. De får besluta om vilka åtgärder som är
lämpligast i varje enskilt fall för att efterkomma en annan med-
lemsstats begäran.

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 med-
lemsstater och kommissionen.

Artikel 30

Etableringsmedlemsstatens tillsyn när en tjänsteleverantör
tillfälligt förflyttar sig till en annan medlemsstat

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 tillsynsåt-
gärder på den plats där tjänsteleverantören är etablerad.

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 kontrol-
ler skall utföras av myndigheterna i den medlemsstat där tjänste-
leverantören tillfälligt är verksam på begäran av myndigheterna i
etableringsmedlemsstaten, i enlighet med artikel 31.

Artikel 31

Tillsyn som utförs av den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls när tjänsteleverantören tillfälligt förflyttar

sig dit

1. När det gäller de nationella krav som kan ställas enligt arti-
kel 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 medlems-
stat 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,
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b) göra de kontroller, inspektioner och utredningar som krävs
för att utöva tillsyn över den tillhandahållna tjänsten.

2. Om en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar sig till en annan
medlemsstat för att tillhandahålla en tjänst utan att vara etable-
rad 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 befo-
genheter 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 tjäns-
ten tillhandahålls får på eget initiativ genomföra kontroller,
inspektioner och utredningar på plats på villkor att de inte är dis-
kriminerande, att de inte motiveras av att tjänsteleverantören är
etablerad i en annan medlemsstat och att de står i proportion till
det syfte som eftersträvas.

Artikel 32

Varningsmekanism

1. Om en medlemsstat får kännedom om allvarliga specifika
skeenden eller omständigheter som har samband med en tjäns-
teverksamhet och som skulle kunna orsaka allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller för miljön inom det egna
territoriet eller inom andra medlemsstaters territorier, skall den
medlemsstaten så snart som möjligt underrätta etableringsmed-
lemsstaten, övriga berörda medlemsstater och kommissionen.

2. Kommissionen skall främja och medverka i driften av ett
europeiskt nätverk av myndigheter i medlemsstaterna för att
genomföra punkt 1.

3. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i arti-
kel 40.2 anta och regelbundet uppdatera utförliga regler för drif-
ten av det nätverk som avses i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 33

Uppgifter om tjänsteleverantörernas anseende

1. Medlemsstaterna skall på begäran av en annan medlems-
stats behöriga myndighet översända alla uppgifter, i enlighet med
sin nationella lagstiftning, om sådana disciplinära eller adminis-
trativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder och beslut rörande
betalningsoförmåga och konkurser som innefattar bedrägerier
som deras behöriga myndigheter vidtagit eller fattat mot en tjäns-
televerantör och som är av direkt betydelse för tjänsteleverantö-
rens kompetens eller yrkesmässiga trovärdighet. Den medlemsstat
som tillhandahåller uppgifterna skall informera tjänsteleverantö-
ren om detta.

En begäran enligt första stycket skall vederbörligen motiveras,
särskilt när det gäller skälen till att uppgifterna begärs.

2. Information om de påföljder och åtgärder som avses i
punkt 1 skall endast meddelas om ett slutgiltigt beslut har fat-
tats. När det gäller andra verkställbara beslut enligt punkt 1 skall
den medlemsstat som översänder uppgifterna ange om det rör
sig om ett slutgiltigt beslut eller om beslutet har överklagats och
bör, om så är fallet, lämna uppgift om vid vilket datum överkla-
gandet förväntas bli avgjort.

Dessutom skall medlemsstaten ange enligt vilka nationella
bestämmelser tjänsteleverantören har befunnits skyldig eller
straffats.

3. Punkterna 1 och 2 skall genomföras på ett sätt som över-
ensstämmer med reglerna om hur personuppgifter får tillhanda-
hållas och som respekterar rättigheter för personer som dömts
eller straffats i de berörda medlemsstaterna, även av yrkesorgani-
sationer. All berörd information som är offentlig skall vara till-
gänglig för konsumenterna.

Artikel 34

Stödåtgärder

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna
inrätta ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan
medlemsstaterna med beaktande av befintliga
informationssystem.

2. Medlemsstaterna skall med kommissionens bistånd vidta
stödåtgärder för att underlätta utbyte av tjänstemän med ansvar
för genomförandet av ömsesidigt bistånd och utbildning av
sådana tjänstemän, vilken även bör omfatta språk- och
datautbildning.

3. Kommissionen skall bedöma om det behöver inrättas ett
flerårigt program för att organisera relevanta utbyten av tjänste-
män och utbildning.

Artikel 35

Ömsesidigt bistånd vid undantag i enskilda fall

1. Om en medlemsstat överväger att vidta en sådan åtgärd
som avses i artikel 18 skall förfarandet i punkterna 2–6 i denna
artikel tillämpas, utan att det påverkar rättsliga förfaranden, inklu-
sive förundersökningar och handlingar som utförs inom ramen
för en brottsutredning.
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2. Den medlemsstat som avses i punkt 1 skall begära att eta-
bleringsmedlemsstaten vidtar åtgärder mot tjänsteleverantören i
fråga och därvid lämna alla relevanta uppgifter om tjänsten i fråga
och omständigheterna i ärendet.

Etableringsmedlemsstaten skall så snart som möjligt kontrollera
om tjänsteleverantören utövar sin verksamhet lagenligt samt kon-
trollera de omständigheter som ligger till grund för begäran. Den
skall så snart som möjligt meddela den medlemsstat som över-
lämnat begäran om vilka åtgärder som vidtagits eller övervägs
eller, i förekommande fall, skälet till att inga åtgärder vidtagits.

3. Sedan etableringsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2
andra stycket har underrättat den medlemsstat som har överläm-
nat begäran skall den sistnämnda till kommissionen och etable-
ringsmedlemsstaten anmäla sin avsikt att vidta åtgärder och
därvid ange

a) varför den anser att de åtgärder som etableringsmedlemssta-
ten vidtagit eller överväger att vidta är otillräckliga,

b) varför den anser att de åtgärder som den överväger att vidta
uppfyller villkoren i artikel 18.

4. Åtgärderna får vidtas tidigast femton arbetsdagar efter det
att anmälan gjorts i enlighet med punkt 3.

5. Utan att det påverkar möjligheterna för den medlemsstat
som överlämnat begäran att vidta de berörda åtgärderna efter
den tidsfrist som fastställs i punkt 4 skall kommissionen så snart
som möjligt undersöka huruvida de anmälda åtgärderna är för-
enliga med gemenskapsrätten.

Om kommissionen kommer fram till att åtgärden är oförenlig
med gemenskapsrätten, skall den i ett beslut begära att medlems-
staten i fråga avstår från att vidta de övervägda åtgärderna eller
skyndsamt avbryter åtgärderna i fråga.

6. I brådskande fall får den medlemsstat som överväger att
vidta en åtgärd avvika från punkterna 2, 3 och 4. I sådana fall
skall åtgärderna anmälas till kommissionen och till etablerings-
medlemsstaten så snart som möjligt, med angivande av skälen
till varför medlemsstaten anser att ärendet brådskar.

Artikel 36

Genomförandeåtgärder

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 40.3 anta de genomförandeåtgärder som är avsedda att
ändra icke-väsentliga delar av bestämmelserna i detta kapitel
genom att komplettera det med angivande av de i artiklarna 28
och 35 föreskrivna tidsfristerna. Kommissionen skall också i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 40.2 anta ruti-
nerna för utbyte av information på elektronisk väg mellan med-
lemsstaterna, särskilt bestämmelserna om informationssystemens
driftskompatibilitet.

KAPITEL VII

KONVERGENSPROGRAM

Artikel 37

Uppförandekoder på gemenskapsnivå

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra att det på gemenskapsnivå utar-
betas uppförandekoder i överensstämmelse med gemenskapsrät-
ten, särskilt av yrkesorganisationer, yrkessammanslutningar och
andra branchorganisationer, i syfte att underlätta tillhandahållan-
det av tjänster eller tjänsteleverantörers etablering i en annan
medlemsstat.

2. Medlemsstaterna skall se till att de uppförandekoder som
avses i punkt 1 finns tillgängliga på distans, på elektronisk väg.

Artikel 38

Kompletterande harmonisering

Kommissionen skall senast den 28 december 2010 undersöka
möjligheterna att lägga fram förslag till harmoniseringsinstru-
ment avseende följande frågor:

a) Tillträde till verksamhet som består i indrivning av
fordringar.

b) Privata säkerhetstjänster och värdetransporter.

Artikel 39

Ömsesidig utvärdering

1. Senast den 28 december 2009 skall medlemsstaterna sam-
manställa en rapport till kommissionen med de uppgifter som
avses i

a) artikel 9.2 om tillståndsförfarande,

b) artikel 15.5 om krav som skall utvärderas,

c) artikel 25.3 om verksamheter på flera olika områden.
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2. Kommissionen skall översända de rapporter som föreskrivs
i punkt 1 till medlemsstaterna, vilka inom sex månader efter mot-
tagandet skall lämna sina synpunkter på var och en av rappor-
terna. Inom samma tidsfrist skall kommissionen samråda med
berörda parter om rapporterna.

3. Kommissionen skall lägga fram dessa rapporter och med-
lemsstaternas synpunkter för den kommitté som avses i arti-
kel 40.1, som får lämna synpunkter.

4. Mot bakgrund av de synpunkter som anges i punk-
terna 2 och 3, skall kommissionen senast den 28 december 2010
till Europaparlamentet och rådet lägga fram en sammanfattande
rapport, om så är lämpligt åtföljd av förslag till ytterligare
initiativ.

5. Senast den 28 december 2009 skall medlemsstaterna lägga
fram en rapport för kommissionen med de nationella krav vars
tillämpning skulle kunna falla under artikel 16.1 tredje stycket
och artikel 16.3 första meningen; rapporten skall också ange var-
för de anser att tillämpningen av dessa krav uppfyller kriterierna
i artikel 16.1 tredje stycket och artikel 16.3 första meningen.

Medlemsstaterna skall därefter till kommissionen översända alla
förändringar i sina krav, inbegripet nya krav enligt ovan och skä-
len till dessa.

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

Artikel 40

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-
serna i artikel 8 i det beslutet. Den tid som anges i artikel 5.6 i
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 41

Översynsklausul

Kommissionen skall senast den 28 december 2011 och vart
tredje år därefter lägga fram en övergripande rapport till Europa-
parlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.
Rapporten skall i enlighet med artikel 16.4 särskilt ta upp til-
lämpningen av artikel 16. Den skall också utreda behovet av

ytterligare åtgärder för frågor som faller utanför det här direkti-
vets tillämpningsområde. Den skall vid behov åtföljas av förslag
till ändring av det här direktivet för att komplettera den inre
marknaden för tjänster.

Artikel 42

Ändring av direktiv 98/27/EG

I bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG
av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda kon-
sumenternas intressen (1) skall följande punkt läggas till:

”13. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av
den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden
(EUT L 376, 27.12.2006, s. 36)”.

Artikel 43

Skydd av personuppgifter

Vid genomförande och tillämpning av detta direktiv, särskilt
bestämmelserna om tillsyn, skall reglerna för skydd av person-
uppgifter följas i enlighet med direktiv 95/46/EG och direktiv
2002/58/EG.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 44

Införlivande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv före den 28 december 2009.

De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till
kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis-
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis-
ningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

(1) EGT L 166, 11.6.1998, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direk-
tiv 2005/29/EG.
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2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 45

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentlig-
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 46

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar
M. PEKKARINEN
Ordförande
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