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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF
(2010/2053(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 9, 49 og 54 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked1,

– der henviser til Kommissionens informationsnote af 18. maj 2010 til Rådet (Konkurrence) 
om gennemførelsen af servicedirektivet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”På vej mod en akt for det indre marked” 
(KOM(2010)0608),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 119, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at servicedirektivet sigter mod en gennemførelse af det indre marked for 
tjenester, samtidig med at der sikres et højt kvalitetsniveau for den sociale samhørighed,

B. der henviser til, at servicedirektivet er et vækstinstrument for Den Europæiske Union, og 
at gennemførelsen skal indgå i Europa 2020-strategien og akten for det indre marked,

C. der henviser til, at gennemførelsen af servicedirektivet er en stor udfordring for 
medlemsstaterne, de offentlige forvaltninger og de lokale myndigheder på grund af 
bestemmelserne om etableringsret og ret til levering af tjenester samt oprettelsen af 
kvikskranker, der skal være tjenesteudbyderne behjælpelige,

D. der henviser til, at direktivets indvirkning på økonomien, virksomhederne og borgerne 
først kan vurderes, når dette fuldt ud er gennemført i samtlige Unionens medlemsstater,

E. der henviser til, at kvaliteten af medlemsstaternes gennemførelse af direktivet er lige så 
væsentlig som overholdelsen af fristen for denne gennemførelse,

1. minder om den offentlige og politiske debat helt uden fortilfælde, som servicedirektivet 
var genstand for, og til den nøglerolle, Europa-Parlamentet spillede i disse forhandlinger; 

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
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mener derfor, at Parlamentet bør sikre en effektiv opfølgning af medlemsstaternes 
gennemførelse af direktivet; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge 
Parlamentet en statusberetning;

2. glæder sig over, at gennemførelsen af servicedirektivet genererer en fornyelsesdynamik 
uden fortilfælde i samtlige medlemsstater, hvilket kommer til udtryk i nye arbejds- og 
evalueringsmetoder; understreger arbejdsmarkedets parters og de faglige organisationers 
nøglerolle i gennemførelsesprocessen; opfordrer Kommissionen til i fuldt omfang at 
integrere disse i den gensidige evalueringsfase;

3. bemærker, at de fleste medlemsstater har valgt en gennemførelse i form af horisontal 
lovgivning; bemærker dog, at gennemførelsesmetoden afhænger af medlemsstaternes 
specifikke indre opbygning; opfordrer medlemsstaterne til at sikre gennemskuelighed i 
gennemførelsesprocessen, navnlig ved bedre integration af de nationale parlamenter;

Evalueringsprocedurer

4. mener, at evalueringsprocessen for den nationale lovgivning vedrørende etableringsret og 
retten til at udbyde tjenester er en central del af direktivet; bemærker, at denne proces skal 
give mulighed for at modernisere godkendelsesordningerne og kravene i forbindelse med 
etableringsretten og retten til at udbyde tjenester for at fremme udvekslingen af tjenester 
på tværs af grænserne;

5. minder om, at medlemsstaterne kan opretholde deres godkendelsesordninger og visse 
krav, såfremt disse ikke udgør en forskelsbehandling, er nødvendige og rimelige; 
understreger, at medlemsstaterne i den forbindelse har opretholdt et vist antal 
godkendelsesordninger, men har gjort dem mere tilgængelige og gennemskuelige for 
tjenesteyderne;

6. understreger vanskelighederne i forbindelse med anerkendelse af faglige kvalifikationer; 
minder om, at servicedirektivet ikke gælder for bestemmelser, der allerede er omfattet af 
andre særdirektiver; opfordrer Kommissionen til at afklare denne situation inden for 
rammerne af en revision af direktivet om faglige kvalifikationer;

7. minder om de særlige regler om etableringsret og midlertidig udveksling af tjenester i en 
anden medlemsstat; opfordrer Kommissionen til i fuldt omfang at tage højde for disse 
særlige forhold i forbindelse med evalueringen;

8. understreger, at evalueringsprocessen i forbindelse med direktivet er et stort arbejde for de 
nationale forvaltninger, og at der skal tages hensyn til denne arbejdsbyrde ved 
evalueringen af gennemførelsen;

9. bemærker medlemsstaternes bestræbelser for at gennemføre den gensidige 
evalueringsproces; mener ikke, at processen er så langt fremskreden, at effektiviteten kan 
evalueres; understreger, at Kommissionen går i gang med en tilbundsgående undersøgelse 
at denne nye metodes potentiale i forbindelse med akten for det indre marked; beklager, at 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ikke i højere grad er knyttet til den 
gensidige evalueringsproces;



PR\838712DA.doc 5/9 PE452.694v01-00

DA

Kvikskranker

10. mener, at indførelsen af kvikskranker er et væsentligt element i forbindelse med en 
effektiv gennemførelse af direktivet; anerkender, at dette kræver en væsentlig indsats fra 
medlemsstaternes side på det økonomiske, tekniske og organisatoriske plan; understreger 
nødvendigheden af at inddrage arbejdsmarkedets parter;

11. opfordrer medlemsstaterne til fortsat at forbedre adgangen til kvikskranker samt 
kvaliteten og relevansen af de oplysninger, der videregives til tjenesteyderne; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de oplysninger, kvikskrankerne giver, 
er disponible på flere sprog;

12. beklager, at kvikskrankerne stadig er meget fåtallige og ret ukendte blandt tjenesteyderne; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at iværksætte 
informationskampagner i forhold til alle berørte parter;

13. opfordrer medlemsstaterne til at forelægge de nødvendige statistiske oplysninger for en 
evaluering af kvikskrankernes aktiviteter og virkningen af disse på europæisk plan;

14. opfordrer Kommissionen til at styrke synergien mellem kvikskranker, der er oprettet på
nationalt plan, og til at udvikle de tekniske og operationelle værktøjer, der er nødvendige 
for denne synergi;

Administrativt samarbejde

15. minder om betydningen af bestemmelserne om administrativt samarbejde og gensidig 
bistand; mener, at gennemførelsen af disse bestemmelser er en forudsætning for en 
effektiv kontrol med tjenesteyderne og et højt kvalitets- og sikkerhedsniveau for 
tjenesteydelser i Den Europæiske Union;

16. glæder sig over det stigende antal data fra de kompetente nationale myndigheder med 
henblik på kontrol i informationssystemet for det indre marked (IMI), hvilket sikrer en 
direkte, hurtig og effektiv udveksling af informationer;

17. understreger nødvendigheden af at udvikle uddannelsesforanstaltninger for embedsmænd 
i de nationale og regionale forvaltninger, der skal kontrollere tjenesterne; opfordrer 
Kommissionen til at iværksætte et flerårigt program med dette formål;

Anvendelsesområde 

18. bemærker vanskelighederne i visse medlemsstater i forbindelse med en nøjagtig 
fastlæggelse af undtagelsesbestemmelserne i dette direktiv, særlig vedrørende sociale 
tjenester og sundhedstjenester; minder om, at disse tjenester er undtaget på grund af deres 
særlige karakter, og at der her er brug for en særlig EU-lovgivningsramme;

19. mener, at de supplerende foranstaltninger, der er nødvendige for den endelige 
gennemførelse af det indre marked for tjenester, i fuldt omfang skal indgå i drøftelser om 
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akten for det indre marked;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den 28. december 2006 trådte det europæiske servicedirektiv (2006/123/EG) i kraft. Formålet 
med servicedirektivet er at åbne markedet for tjenesteydere i Den Europæiske Union og
afvikle protektionistiske begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i 
medlemsstaterne og håndhæve princippet om fri bevægelighed, der danner grundlag for det 
fælles marked: kort sagt skal de europæiske tjenesteydere kunne tilbyde deres arbejde uden 
bureaukratiske skranker overalt i EU. 

Det påstås fejlagtigt, at servicedirektivet deregulerer eller liberaliserer tjenestesektoren. Det er 
klart ikke tilfældet. Formålet med servicedirektivet er at udforme adgangen til markedet i 
medlemsstaterne på en sådan måde, at vilkårlige hindringer fjernes, og at de regler, der 
fastholdes i medlemsstaterne, er rimelige og ikke-diskriminerende. Det er udtrykkeligt blevet 
bestemt, at hverken arbejdsretten, eller arbejdstagernes rettigheder berøres af lovinitiativet, 
hvilket Europa-Parlamentet har lagt særlig vægt på. 

Europæiske og nationale rettigheder kan dermed bevares. Oprindelsesprincippet, der 
kritiseredes for at bane vejen for social dumping, og hvorefter tjenesteyderne i forbindelse 
med virksomhed i en anden EU-medlemsstat kun var underkastet bestemmelserne i deres 
respektive oprindelseslande, blev fjernet og erstattet med mållandsprincippet. Direktivet giver 
nu medlemsstaterne mulighed for at anvende deres egne ordninger med 
beskæftigelsesbetingelser, herunder sådanne der er fastlagt ved bindende kollektive 
overenskomster. 

Det skal fastslås, at Europa-Parlamentet var den drivende kraft i forbindelse med 
lovgivningen, og det er helt enestående, at Rådet stort set har fulgt Europa-Parlamentets 
forslag. Navnlig hvad angår udformningen af artikel 16, hvor det understreges: "Der er intet 
til hinder for, at den medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig til, fastsætter krav 
vedrørende udførelsen af servicevirksomhed, hvis disse krav er begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af miljøet 
og er i overensstemmelse med stk. 1. Der er heller intet til hinder for, at denne medlemsstat i 
overensstemmelse med fællesskabsretten anvender sine bestemmelser vedrørende 
ansættelsesvilkår, herunder bestemmelser, som er fastsat i kollektive aftaler."

Europa-Parlamentet har i forbindelse med gennemførelsen af servicedirektivet i første 
omgang kunnet konstatere forsinkelser i medlemsstaterne og til dels heftige diskussioner. 
Derfor besluttede det nøje at følge og ledsage gennemførelsesprocessen. Mangler i 
gennemførelsen og spørgsmål om fortolkning og anvendelse af direktivet blev taget op. Det 
var anledningen til den foreliggende betænkning. 

Anvendelsesområde

Servicedirektivets anvendelsesområde omfatter i princippet alle kommercielle tjenester, der 
udbydes af en tjenesteyder, der er etableret i en medlemsstat. Ikke omfattet er bl.a. 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, finansielle detailtjenesteydelser, 
transporttjenester, tjenesteydelser, der udføres af vikarbureauer, sundhedstjenester, sociale 
plejeydelser, børnepasning og byggeri. Direktivet sætter ikke spørgsmålstegn ved offentlige 



PE452.694v01-00 8/9 PR\838712DA.doc

DA

tjenesteydelser, og direktivet har under ingen omstændigheder til formål at udhule de 
offentlige forsyningspligtydelser. 

Ordføreren understreger, at direktivets anvendelsesområde er klart og skal implementeres 
entydigt. For kun på den måde kan der skabes retssikkerhed. Ordføreren understreger 
endvidere specielt, at gennemførelsen af servicedirektivet ikke må bruges som påskud for 
deregulering eller privatisering i medlemsstaterne. Såfremt en regering ønsker at gennemføre 
en deregulering, må den også tage ansvaret for sine egne handlinger. 

I forbindelse med gennemførelsesprocessen er det blevet tydeligt, at det er uklart for en del 
tjenesteydere, om den tjenesteydelse, de udbyder, er omfattet af direktivet eller ej. Dette 
gælder især for art. 2, litra j). Her er det op til medlemsstaterne at udnytte og anvende 
direktivets instrumenter, når det f.eks. drejer sig om at tage småbørnspasning ud af direktivets 
anvendelsesområde. 

Ordføreren understreger endvidere, at det ikke blot er nødvendigt at sondre klart mellem de 
tjenesteydelser, der falder ind under dette direktiv, og tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, men også at sikre beskyttelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ved 
hjælp af en rammelovgivning. 

Kvikskranker

For tjenesteyderne giver forenklingen af forvaltningsprocedurerne og indførelsen af 
kvikskranker sikker store fordele. Dette instrument kan være af særlig betydning for små og 
mellemstore virksomheder, såfremt det anvendes rigtigt. 

Alle procedurer og formaliteter, der er nødvendige i forbindelse med opstart og udøvelse af en 
tjenesteydelsesvirksomhed som led i udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af grænserne, 
skal kunne afvikles via disse kvikskranker. Her skal der stilles præcise, fuldstændige og 
forståelige informationer om formaliteter, forvaltningsprocedurer, obligatoriske 
lovbestemmelser osv. til rådighed. Endvidere skal virksomhederne have støtte til afviklingen 
af de nødvendige forvaltningsprocedurer. Procedurerne skal så vidt muligt kunne afvikles ad 
elektronisk vej.

Ordføreren går ud fra, at alle aktører er blevet inddraget i forbindelse med etableringen af 
kvikskrankerne, dvs. ud over virksomhederne også arbejdstagerrepræsentanter, for at sikre, at 
alle relevante informationer, også og i særdeleshed om de arbejdsretlige bestemmelser der 
skal overholdes, videregives, således at eventuelle problemer kan løses hurtigst muligt og 
uproblematisk. 

Ordføreren anser det imidlertid for upassende, såfremt kvikskrankerne udelukkende 
begrænses til den elektroniske form. En personlig rådgivning via kvalificeret personale bør 
være reglen. Derfor skal kvikskranker have pligt til at oplyse tjenesteyderne om de arbejds- og 
socialretlige bestemmelser, der skal overholdes. Kun på den måde kan det forhindres, at en 
tjenesteudbyder kan påberåbe sig manglende kendskab til de retlige normer i det pågældende 
land. Endvidere ville en koordination af de enkelte skranker være på sin plads, således at 
tjenesteyderne på den måde kunne får de mest aktuelle informationer.
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At bistanden skal tilbydes på flere sprog, bør ligeledes være en selvfølge. 

Administrativt samarbejde 

Servicedirektivet redegør for det administrative samarbejde omkring afklaringen af 
forpligtelserne i etableringsmedlemsstaterne og i de medlemsstater, hvor tjenesten ydes. I den 
forbindelse er informationssystemet for det indre marked (IMI) en hjælp for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne til at overvinde praktiske hindringer. IMI er et prisværdigt 
instrument, da det støtter forvaltningernes arbejde, idet forskellig forvaltningspraksis, 
sprogvanskeligheder eller manglende information om kontakter i andre medlemsstater kan 
tages op her. Ordføreren vil fremover i højere grad være opmærksom på, at dette system rent 
faktisk finder anvendelse. Det synes, som om medlemsstaterne har noget, de skal indhente på 
dette område.

Gensidig evaluering
Ordføreren ønsker på ny at understrege, at den procedure for gensidig evaluering, Rådet i sin 
tid indførte, medfører unødvendige bureaukratiske byrder for medlemsstaternes forvaltninger 
på nationalt, regionalt og lokalt plan.
Ud over det store antal nationale love, der skal tilpasses til servicedirektivet, skal 
medlemsstaterne aflægge Kommissionen beretning om deres tilladelsesordninger (artikel 9, 
stk. 2), deres krav i forbindelse med etableringsretten (artikel 15) samt deres krav i 
forbindelse med virksomhed på flere områder (artikel 25, stk. 3). 
Eventuelle fordele ved denne procedure skal først undersøges nøje, for de supplerende 
bureaukratiske byrder som de administrative omkostninger i den forbindelse består efter 
ordførerens opfattelse stadig. 


