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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG
(2010/2053(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 9, 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1,

– med beaktande av kommissionens informationsmeddelande av den 18 maj 2010 till rådet 
(konkurrenskraft) om läget i fråga om genomförandet av tjänstedirektivet,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” 
(KOM(2010)0608),

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för 
regional utveckling (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Tjänstedirektivets mål är att uppnå en inre marknad för tjänster, samtidigt som en hög nivå 
på kvalitet och social sammanhållning garanteras.

B. Tjänstedirektivet utgör ett styrmedel för tillväxt i Europeiska unionen. Genomförandet av 
detta direktiv bör integreras i strategin Europa 2020 och i inremarknadsakten.

C. Införlivandet av tjänstedirektivet utgör en stor utmaning för medlemsstaterna, de 
offentliga förvaltningarna och de lokala myndigheterna, mot bakgrund av bestämmelserna 
om etableringsrätt och tillhandahållande av tjänster samt inrättandet av gemensamma 
kontaktpunkter för hjälp till tjänsteleverantörerna.

D. Direktivets följder för ekonomin, företagen och medborgarna kan inte utvärderas förrän 
direktivet införlivats i alla medlemsstater i unionen.

E. Kvaliteten på medlemsstaternas genomförande av direktivet är lika viktig som att dessa 
följer de tidsfrister som fastställts.

                                               
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
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1. Europaparlamentet påminner om den exempellösa allmänna och politiska debatten om 
tjänstedirektivet och om parlamentets nyckelroll i förhandlingarna. Parlamentet bör 
effektivt följa upp processen för medlemsstaternas genomförande av direktivet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera det om införlivandeläget.

2. Europaparlamentet gläder sig åt att genomförandet av tjänstedirektivet skapar en 
exempellös moderniseringsdynamik i samtliga medlemsstater, vilket kommer till uttryck i 
nya arbets- och utvärderingsmetoder. Parlamentet understryker den nyckelroll som 
arbetsmarknadens parter och yrkesorganisationerna har i införlivandeprocessen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra dessa fullt ut delaktiga i fasen för ömsesidig 
utvärdering.

3. Flertalet medlemsstater har gett företräde åt ett införlivande med hjälp av 
områdesövergripande lagstiftning. Införlivandesättet är beroende av hur medlemsstaterna 
är organiserade internt. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att 
införlivandeprocessen präglas av öppenhet, särskilt när det gäller att förbättra de 
nationella parlamentens delaktighet.

Utvärderingsprocess

4. Europaparlamentet anser att processen för utvärdering av den nationella lagstiftningen om 
fri etableringsrätt och rätten att fritt tillhandahålla tjänster utgör en hörnsten i direktivet. 
Processen måste göra det möjligt att modernisera tillståndssystemen och kraven i fråga om 
fri etableringsrätt och fritt tillhandahållande av tjänster för att underlätta tillhandahållandet 
av tjänster över gränserna.

5. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna får bibehålla sina tillståndssystem 
och vissa krav om dessa är icke-diskriminerande, nödvändiga och proportionella. I detta 
sammanhang har medlemsstaterna hållit fast vid ett visst antal tillståndssystem och gjort 
dem mer lättillgängliga och öppnare för tjänsteleverantörerna.

6. Europaparlamentet understryker de svårigheter som finns när det gäller erkännandet av 
yrkeskvalifikationer. Tjänstedirektivet kan inte tillämpas på bestämmelser som redan 
omfattas av sektorsdirektiv. Parlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga denna 
situation inom ramen för en översyn av direktivet om yrkeskvalifikationer.

7. Bestämmelserna om etableringsrätt och om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i en 
annan medlemsstat har särskilda särdrag. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 
fullt ut beakta dessa särskilda särdrag i sin utvärdering.

8. Europaparlamentet understryker att den utvärderingsprocess som påbörjats inom ramen 
för direktivet utgör ett omfattande arbete för de nationella förvaltningarna och att denna 
arbetsuppgift måste beaktas när införlivandet utvärderas.

9. Medlemsstaterna har gjort insatser för att genomföra processen för ömsesidig utvärdering. 
Läget för framstegen inom denna process gör det ännu inte möjligt att utvärdera dess 
effektivitet. Europaparlamentet önskar att kommissionen gör en grundlig granskning av 
potentialen hos denna nya metod i inremarknadsakten. Tyvärr är Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten inte särskilt delaktiga i processen för ömsesidig utvärdering.
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Gemensamma kontaktpunkter

10. Inrättandet av gemensamma kontaktpunkter är en viktig beståndsdel i ett effektivt 
genomförande av direktivet. Europaparlamentet erkänner att detta genomförande kräver 
avsevärda insatser av medlemsstaterna när det gäller finansiering, teknik och organisation. 
Det är nödvändigt att göra också arbetsmarknadens parter delaktiga i detta.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta förbättra de gemensamma 
kontaktpunkternas tillgänglighet och kvaliteten på och relevansen hos den information 
som ges till tjänsteleverantörerna. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att försäkra sig om att informationen från de gemensamma 
kontaktpunkterna finns tillgänglig på flera språk.

12. Det är beklagligt att de gemensamma kontaktpunkterna ännu är så gott som okända bland 
tjänsteleverantörerna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att snarast inleda informationskampanjer som riktar sig till alla berörda aktörer.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla de statistiska uppgifter 
som behövs för att utvärdera de gemensamma kontaktpunkternas verksamhet och deras 
verkan på europeisk nivå.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka synergieffekterna mellan de 
gemensamma kontaktpunkter som inrättats på nationell nivå och att utveckla de tekniska 
verktyg och driftsverktyg som behövs för att åstadkomma dessa synergieffekter.

Administrativt samarbete

15. Europaparlamentet påminner om vikten av bestämmelserna om administrativt samarbete 
och ömsesidig hjälp. Genomförandet av dessa bestämmelser är en förutsättning för 
garantier för en effektiv kontroll av tjänsteleverantörerna och en hög nivå på tjänsternas 
kvalitet och säkerhet inom Europeiska unionen.

16. Europaparlamentet gläder sig åt att antalet anmälningar från de behöriga nationella 
myndigheter som ansvarar för kontrollen av tjänsterna hos informationssystemet för den 
inre marknaden (IMI) ökar, vilket möjliggör ett direkt, snabbt och effektivt 
informationsutbyte.

17. Det är nödvändigt att ta fram utbildningsåtgärder för de tjänstemän vid nationella och 
regionala förvaltningar som ansvarar för kontroll av tjänsterna. Europaparlamentet 
uppmanar kommissionen att inrätta ett flerårigt program i detta syfte.

Tillämpningsområde

18. Europaparlamentet noterar de svårigheter man mött i vissa medlemsstater när det gäller att 
exakt definiera området för undantag enligt direktivet, särskilt i fråga om samhällstjänster 
och hälso- och sjukvårdstjänster. Parlamentet påminner om att dessa tjänster undantagits 
från tillämpningsområdet på grund av sina särskilda särdrag och att de behöver regleras 
genom en gemensam sektorsspecifik lagstiftningsram.
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19. Europaparlamentet anser att de tilläggsåtgärder som behövs för att åstadkomma en inre 
marknad för tjänster fullt ut måste integreras i diskussionen om inremarknadsakten.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Den 28 december 2006 trädde tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG) i kraft. Målet för 
tjänstedirektivet är att öppna marknaden för tjänsteleverantörerna i Europeiska unionen, 
avveckla de protektionistiska begränsningar av utövandet av tjänsteverksamhet som finns i 
medlemsstaterna och följa principen om fri rörlighet, som är grundvalen för den inre 
marknaden. Kort sagt, tjänsteleverantörerna i Europa ska kunna erbjuda sina tjänster i hela EU 
utan byråkratiska hinder. 

Om och om igen har det felaktigt påståtts att direktivet skulle avreglera eller liberalisera 
tjänstesektorn. Men så är det inte. Avsikten och målet med tjänstedirektivet är att utforma 
tillträdet till marknaderna i medlemsstaterna på sådant sätt att godtyckliga hinder avvecklas 
och att de regler som finns kvar i medlemsstaterna är lämpliga och icke-diskriminerande. Man 
har uttryckligen föreskrivit att varken arbetsrätten eller arbetstagarnas rättigheter berörs av 
detta lagstiftningsinitiativ. Detta var något som särskilt Europaparlamentet fäste stor vikt vid. 

Europeiska och nationella landvinningar kunde således bevaras. Ursprungslandsprincipen, 
som kritiserades för att bana väg för social dumpning och enligt vilken tjänsteleverantörer i 
samband med verksamhet i andra länder inom EU endast skulle omfattas av bestämmelserna i 
sitt ursprungsland, utgick och ersattes av mottagarlandsprincipen. Direktivet tillåter numera 
länderna att tillämpa sina egna bestämmelser för anställningsvillkor, inbegripet dem som 
fastställs i allmängiltiga kollektivavtal. 

Man bör komma ihåg att Europaparlamentet fungerade som motor i lagstiftningsarbetet, och 
det var unikt att rådet till största delen följde parlamentets förslag. Detta gäller särskilt 
utformningen av artikel 16, där följande framhålls: ”Den medlemsstat till vilken 
tjänsteleverantören förflyttar sig ska inte förhindras att ställa krav …, om detta är motiverat av 
skäl som avser allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd … Inte heller får 
en medlemsstat hindras att, i enlighet med gemenskapsrätten, tillämpa sina regler för 
anställningsvillkor, inbegripet regler i kollektivavtal.”

Europaparlamentet noterar att tjänstedirektivets införlivande i medlemsstaterna dragit ut på 
tiden och lett till delvis intensiv debatt. Till följd av detta beslutade parlamentet att noga följa 
införlivandeprocessen och följa med i denna. Brister i införlivandet och frågor om tolkning 
och tillämpning av direktivet har tagits upp. Detta var anledningen till det aktuella 
betänkandet. 

Tillämpningsområde

Tjänstedirektivets tillämpningsområde omfattar principiellt alla kommersiella tjänster som 
tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etablerad i någon av medlemsstaterna. Det som 
inte omfattas är bland annat tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, finansiella tjänster, 
transporttjänster, personaluthyrningsföretags tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och 
samhällstjänster på områdena vård, barnomsorg och bostadsbyggande. Tjänster av allmänt 
intresse ifrågasätts inte i direktivet, och direktivet syftar inte i något fall till att urholka det 
grundläggande utbudet av tjänster av allmänt intresse. 

Föredraganden betonar att direktivets tillämpningsområde måste genomföras klart och 
entydigt. Endast på detta sätt kan rättssäkerhet åstadkommas. Föredraganden betonar också 
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särskilt att tjänstedirektivets införlivande inte får användas som en förevändning för 
avreglering eller privatisering i medlemsstaterna. Om en regering vill genomföra en 
avreglering måste den också ta ansvar för sina egna handlingar. 

Under införlivandeprocessen har det också blivit tydligt att det för vissa tjänsteleverantörer är 
oklart om den tjänst de tillhandahåller omfattas av direktivet eller ej. Detta gäller särskilt för 
artikel 2 j. Här måste medlemsstaterna använda sig av och tillämpa styrmedlen i direktivet, till 
exempel när det gäller att undanta vård av småbarn från tjänstedirektivets 
tillämpningsområde. 

Vidare framhåller föredraganden att det är nödvändigt inte bara att dra en tydlig gräns mellan 
de tjänster som omfattas av detta direktiv och tjänster av allmänt intresse, utan också att säkra 
skyddet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse genom ramlagstiftning. 

Gemensamma kontaktpunkter

För tjänsteleverantörerna medför förenklingen av de administrativa förfarandena och 
inrättandet av gemensamma kontaktpunkter säkerligen stora fördelar. Detta styrmedel kan, 
om det inrättas på rätt sätt, ha särskild betydelse för små och medelstora företag. 

Alla förfaranden och formalia som behövs för att inleda och utöva tjänsteverksamhet i 
samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna ska kunna handläggas med hjälp av 
dessa kontaktpunkter. Här bör man tillhandahålla exakt, fullständig och begriplig information 
om formalia, administrativa förfaranden, tillämplig lagstiftning och så vidare. Vidare bör 
företagarna få stöd i samband med de nödvändiga administrativa förfarandena. Förfarandet 
bör i möjligaste mån kunna klaras av elektroniskt.

Föredraganden utgår från att man i samband med inrättandet av de gemensamma 
kontaktpunkterna involverat alla berörda parter, det vill säga utöver företagen också 
företrädare för arbetstagarna, för att se till att man kan lämna all relevant information, även 
och särskilt om den arbetsrätt som måste följas, så att problem som uppstår kan lösas så 
snabbt och okomplicerat som möjligt. 

Föredraganden anser dock att det vore olämpligt om de gemensamma kontaktpunkterna 
begränsade sig till att uteslutande arbeta elektroniskt. Det bör vara regel med personlig 
rådgivning som ges av kvalificerad personal. Av denna anledning bör de gemensamma 
kontaktpunkterna åläggas att informera tjänsteleverantörerna om den arbets- och 
sociallagstiftning som måste följas. Endast på detta sätt skulle man kunna förhindra att en 
tjänsteleverantör åberopar att han eller hon inte känt till de rättsliga föreskrifterna i det 
aktuella landet. Vidare vore det nödvändigt att samordna de enskilda kontaktpunkterna för att 
på detta sätt kunna tillhandahålla tjänsteleverantörerna den senaste informationen.

Det borde också vara självklart att utbudet finns på flera språk. 
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Administrativt samarbete 

Med avseende på det administrativa samarbetet medför tjänstedirektivet tydlighet i fråga om 
skyldigheterna för etableringsmedlemsstaterna och de medlemsstater där tjänsterna 
tillhandahålls. I detta sammanhang hjälper informationssystemet för den inre marknaden 
(IMI) de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att övervinna praktiska hinder. IMI är ett 
lovvärt styrmedel eftersom det stöder förvaltningarnas arbete genom att man här kan ta upp 
olika administrationssätt, språksvårigheter eller brist på information om kontaktpunkter i 
andra medlemsstater. I framtiden kommer föredraganden särskilt att ge akt på huruvida detta 
system också verkligen används. Här verkar det ännu finnas mycket att ta igen i 
medlemsstaterna.

Ömsesidig utvärdering

Föredraganden vill än en gång understryka att det förfarande för ömsesidig utvärdering som 
på sin tid infördes av rådet leder till onödig byråkratisk belastning för medlemsstaternas 
förvaltningar på nationell, regional och lokal nivå.

I tillägg till det stora antal nationella lagar som behövde anpassas till tjänstedirektivet måste 
medlemsstaterna rapportera till kommissionen om sina tillståndregler (artikel 9.2), sina krav i 
fråga om etableringsfriheten (artikel 15) och om sina krav i fråga om flera verksamheter på 
olika områden (artikel 25.3). 

De eventuella fördelarna med detta förfarande återstår det ännu att undersöka. Enligt 
föredragandens åsikt kvarstår de tillkommande byråkratiska bördorna och de 
förvaltningskostnader som dessa förorsakar.


