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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 57
Punkt 1

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. fr

Begrundelse

Oprindelseslandsprincippet er uacceptabelt, fordi det tilskynder til at flytte til de lande, hvor 
de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, hvilket fører til ødelæggelse af 
arbejdsmarkedets strukturer og deregulering af arbejdstagerrettighederne. Man kan kun 
gennemføre en liberalisering af tjenesteydelserne med udgangspunkt i en harmonisering af 
betingelserne for at præstere tjenesteydelserne, især på det sociale og skattemæssige område, 
hvilket ikke på tale i direktivforslaget. Desuden er der fare for, at direktivet får katastrofale 
følger for medlemsstaternes sundhedssystemer, fordi det sætter spørgsmålstegn ved deres 
opbygning ved hjælp af afskaffelse af krav og tilladelsesprocedurer.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 58
Punkt 1 a (nyt)
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1a. mener, at vedtagelsen af dette direktiv må være betinget af, at der er vedtaget et 
rammedirektiv om forsyningspligtydelser;

Or. fr

Begrundelse

Et direktiv om liberalisering af tjenesteydelser i Den Europæiske Union kan ikke vedtages, 
uden at et rammedirektiv om forsyningspligtydelser eller offentlige tjenesteydelser i forvejen 
har gjort det muligt at fastlægge betingelserne for at præstere dem og realisere dem.

Forslag til direktiv

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 59
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
47, stk. 2, første og tredje punktum, artikel 
55 og 71 og artikel 80, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
47, stk. 2, artikel 50, 55 og 71 og artikel 80, 
stk. 2,

Or. fr

Begrundelse

Ved udelukkende at henvise til EF-traktatens artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, 
foreslår Kommissionen Rådet at lovgive med kvalificeret flertal. Imidlertid står der i andet 
punktum i artikel 47, stk. 2, at "Rådet under hele den i artikel 251 omhandlede 
fremgangsmåde med enstemmighed udsteder direktiver, hvis gennemførelse i mindst én af 
medlemsstaterne medfører en ændring af bestående lovgivningsprincipper for 
erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for fysiske personer". 
Der bør ligeledes henvises til EF-traktatens artikel 50, som vedrører definition af 
tjenesteydelser samt etableringsvilkårene i forbindelse hermed.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 60
Henvisning 1 a (ny)

under henvisning til artikel 8, 15, 21, 34-38 
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og 47 i chartret om grundlæggende 
rettigheder,

Or. fr

Begrundelse

Disse forskellige artikler i chartret om grundlæggende rettigheder indeholder diverse 
relevante bestemmelser om de borgerlige rettigheder, der nævnes i det foreliggende 
direktivforslags betragtning 72. Der bør ligeledes henvises til andre rettigheder, bl.a. socio-
økonomiske, social sikring og social bistand, sundhedsbeskyttelse, adgang til tjenesteydelser 
af almindelig økonomisk interesse, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. I samtlige 
bestemmelser fastsættes det som mål at opnå et højt beskyttelsesniveau og forbedre kvaliteten 
på området. I de fleste af dem kræves den nationale lovgivning og praksis overholdt og 
desuden fællesskabslovgivningen, når dette er muligt.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 61
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Dette direktiv vedrører ikke 
liberalisering af tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, som er 
forbeholdt offentlige eller private organer. 
Desuden vedrører dette direktiv kun 
tjenesteydere, der er etableret i en 
medlemsstat, og dækker ikke eksterne 
aspekter. Det vedrører ikke forhandlinger i 
internationale organisationer om handel 
med tjenesteydelser, specielt i GATS-
sammenhæng.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er meget vigtig for at undgå enhver form for misforståelse omkring 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 62
Betragtning 6 b (ny)
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(6b) Dette direktiv begrænser ikke 
medlemsstaternes mulighed for frit i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen at fastsætte, hvad 
de betragter som tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse, hvorledes 
disse tjenesteydelser bør organiseres og 
finansieres, og hvilke specifikke krav de 
bør opfylde. Dette direktiv er ikke nogen 
opfølgning af Kommissionens hvidbog om 
forsyningspligtydelser.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er meget vigtig for at undgå enhver form for misforståelse omkring 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 63
Betragtning 8

(8) Dette direktiv er helt i tråd med de øvrige 
igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især initiativerne 
vedrørende de virksomhedsrelaterede 
serviceerhvervs konkurrenceevne,
sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser og arbejdet i forbindelse 
med den frie bevægelighed for patienter og 
udviklingen i sundhedssektoren i 
Fællesskabet. Det er også i tråd med de 
igangværende initiativer vedrørende det 
indre marked såsom forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
salgsfremmende foranstaltninger i det indre 
marked og initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse (herefter 
forordningen om samarbejde om 
forbrugerbeskyttelse).

(8) Dette direktiv er helt i tråd med de øvrige 
igangværende fællesskabsinitiativer 
vedrørende tjenesteydelser, især initiativerne 
vedrørende de virksomhedsrelaterede 
serviceerhvervs konkurrenceevne og 
sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser. Det er også i tråd med de 
igangværende initiativer vedrørende det 
indre marked såsom forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
salgsfremmende foranstaltninger i det indre 
marked og initiativerne vedrørende 
forbrugerbeskyttelse som f.eks. forslaget til 
direktiv om urimelig handelspraksis og 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse (herefter 
forordningen om samarbejde om 
forbrugerbeskyttelse).
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Or. en

Begrundelse

Sundhedstjenesteydelser er grundlæggende forskellige fra andre forsyningspligtydelser. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. 

Ud fra ønsket om at garantere patienterne sikkerhed og bevægelighed og for at bevare den 
optimale faglige standard inden for sundhedsservice bør der i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis, med den kommende revision af reglerne for patientmobilitet og under 
hensyntagen til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer vedtages vertikal lovgivning, 
som specielt omhandler sundhedssektorens ydelser.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 64
Betragtning 14

(14) Begrebet "tjenesteydelse" dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester.. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 

(14) Begrebet "tjenesteydelse" dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester.. Endvidere omfatter
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
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tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet.

tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet. Dette direktiv 
anerkender, at ikke alle disse 
tjenesteydelser har lige stor værdi eller 
betydning, og at der for tjenesteydelser, der 
er afgørende for menneskers velfærd og 
sundhed og deres miljø og uddannelse, kan 
gælde prioriteringer og principper, som er 
forskellige fra dem, der anses for 
hensigtsmæssige for tjenesteydelser, der er 
mindre vigtige.

Or. en

Begrundelse

Lige som det er tilfældet med folkesundheden, er også uddannelse meget vigtig for den enkelte 
medlemsstat. Her har dén forrettighed og kompetence (subsidiaritetsprincippet).

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 65
Betragtning 14

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
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audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet.

audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker og 
hjemmeservice, f.eks. hjælp til ældre. Disse 
former for virksomhed kan være både 
tjenesteydelser, der kræver, at tjenesteyder 
og tjenestemodtager befinder sig i nærheden 
af hinanden, tjenesteydelser, der indebærer, 
at tjenestemodtageren eller tjenesteyderen 
begiver sig til et andet sted, og 
tjenesteydelser, der teleformidles, herunder 
via internettet.

Or. en

Begrundelse

Sundhedstjenesteydelser er grundlæggende forskellige fra andre forsyningspligtydelser. 
Erkender man denne kvalitative forskel og husker på, at sundhedssektoren står for 10% af 
Europas arbejdspladser og 10% af Europas BNP, kan et horisontalt rammedirektiv af denne 
art ikke være nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. 

Ud fra ønsket om at garantere patienterne sikkerhed og mobilitet og for at bevare den 
optimale faglige standard inden for sundhedsservice bør der i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis, med den kommende revision af reglerne for patientmobilitet og under 
hensyntagen til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer vedtages vertikal lovgivning, 
som specielt omhandler sundhedssektorens ydelser.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 66
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Det er vigtigt, at direktivet også finder 
anvendelse på sundhedssektoren, og at den 
frie udveksling af tjenesteydelser samt den 
frie etableringsret også får fuld gyldighed 
på dette område. For sundhedssektoren har 
ikke kun stor betydning for den 
økonomiske vækst, frem for alt skal 
Europas borgere også på dette område 
kunne nyde godt af deres grundlæggende 
frihedsrettigheder og have lettere adgang til 
ydelser fra eller i andre medlemsstater. 
Samtidig udgør beskyttelsen af 
folkesundheden ifølge EU-traktaten 
imidlertid også en vigtig offentlig interesse, 
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som kan berettige begrænsning af den frie 
etableringsret og retten til fri udveksling af 
tjenesteydelser. I så henseende tages der 
også ved evalueringen, jf. artikel 15, 
passende hensyn til beskyttelsen af 
folkesundheden.

Or. de

Begrundelse

Det bør fremhæves, at direktivet har betydning for sundhedssektoren, og at det har positive 
følgevirkninger. Netop europæiske borgere kan drage fordel af, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser og den frie etableringsret forbedres på dette område. Dette er særlig vigtigt, 
når der i borgerens bopælsstat er lange ventetider ved lægebehandling. Det må dog også 
understreges, at beskyttelsen af folkesundheden kan berettige begrænsning af den frie 
etableringsret og retten til fri udveksling af tjenesteydelser, såfremt dette er påkrævet og 
opfylder proportionalitetsprincippet. 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 67
Betragtning 14 b (ny)

(14b) Realiseres den frie etableringsret og 
den frie udveksling af tjenesteydelser, 
betyder det, at borgeren også inden for den 
for vedkommende så afgørende 
sundhedsservice kan vælge ud fra et større 
udbud. På den måde tages der også højde 
for borgerens interesse i frit lægevalg. For 
at borgerne kan træffe deres valg ud fra 
kendskab til alle relevante forhold, har 
oplysningspligterne i direktivet stor 
betydning. Disse garanterer ved 
patientmobilitet, at patienten råder over et 
minimum af oplysninger om tjenesteydere i 
andre medlemsstater. Samtidig skal det dog 
også sikres, at borgernes valgmuligheder 
ikke fører til en uforholdsmæssig 
økonomisk belastning af de sociale 
sikringsordninger. I den sammenhæng er 
den sondring, der i De Europæiske 
Fællesskabers Domstols retspraksis er gjort 
mellem ambulant behandling og 
hospitalsbehandling, vigtig, da 
medlemsstaterne for sidstnævnte 
behandling kan bibeholde kravet om 
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forhåndstilladelse.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve, at større mobilitet og flere valgmuligheder for patienterne øger 
disses behov for oplysninger, og at oplysnings- og gennemsigtighedspligterne i direktivet 
derfor har særlig betydning. Imidlertid er det lige så vigtigt at sørge for, at den økonomiske 
belastning holdes inden for visse grænser. I den forbindelse skal det påpeges, hvor vigtig en 
anden definition af hospitalsbehandling er.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 68
Betragtning 14 a (ny)

(14a) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 152, stk. 5, finder dette direktiv ikke 
anvendelse på sundhedstjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med Loitars-ændringsforslag 25 og 
ændringsforslagene vedrørende artikel 14, stk. 1a (nyt), og artikel 15, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 69
Betragtning 16

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører uden økonomisk modydelse 
som led i sine opgaver på det sociale, 
kulturelle, uddannelsesmæssige og retslige 
område. Disse former for virksomhed er 
ikke omfattet af definitionen i traktatens 
artikel 50 og falder derfor ikke ind under 
dette direktivs anvendelsesområde.

(16) Betalingskriteriet er ikke opfyldt i 
forbindelse med de former for virksomhed, 
staten udfører eller får udført uden 
økonomisk modydelse eller for en 
økonomisk modydelse, der kun dækker en 
del af udgifterne til aktiviteten eller 
tjenesteydelsen, som led i sine opgaver på 
det sociale, sundhedsmæssige, kulturelle, 
uddannelsesmæssige og retslige område. 
Disse former for virksomhed er ikke 
omfattet af definitionen i traktatens artikel 
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50 og falder derfor ikke ind under dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. fr

Begrundelse

Betaling er ikke noget kriterium for at betegne en tjenesteydelse som økonomisk eller ikke-
økonomisk. Betaling er for nogle medlemsstater f.eks. i forbindelse med udbud og forvaltning 
af sundhedsydelser et redskab til at regulere disse, idet betalingen godtgøres bagefter.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 70
Betragtning 22

(22) En af de største vanskeligheder, som 
især SMV'er støder på i forbindelse med 
adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed, er de komplicerede og 
langvarige administrative procedurer og den 
retsusikkerhed, der er forbundet med disse 
procedurer. Derfor bør der, ligesom i 
forbindelse med visse 
moderniseringsinitiativer og initiativer 
vedrørende god administrativ praksis på 
fællesskabsplan eller nationalt plan, 
fastsættes principper for administrativ 
forenkling, navnlig ved samordnet at indføre 
kvikskrankeordningen på fællesskabsplan,
ved at begrænse kravet om 
forhåndstilladelse til de tilfælde, hvor det er 
absolut nødvendigt, og ved at indføre 
princippet om stiltiende tilladelse fra de 
kompetente myndigheder efter udløbet af 
en vis frist. Sådanne moderniseringstiltag, 
der vil opfylde kravene om gennemsigtighed 
og ajourføring af oplysningerne om de 
erhvervsdrivende, sigter mod at undgå de 
forsinkelser, omkostninger og afskrækkende 
virkninger, der er forbundet med f.eks. 
unødvendige eller uforholdsmæssigt 
komplicerede og bekostelige formaliteter, 
dobbeltarbejde, formelle krav i forbindelse 
med forelæggelsen af dokumenter, de 
kompetente instansers skønsbeføjelse, 

(22) En af de største vanskeligheder, som 
især SMV'er støder på i forbindelse med 
adgangen til at optage og udøve 
servicevirksomhed, er de komplicerede og 
langvarige administrative procedurer og den 
retsusikkerhed, der er forbundet med disse 
procedurer. Derfor bør der, ligesom i 
forbindelse med visse 
moderniseringsinitiativer og initiativer 
vedrørende god administrativ praksis på 
fællesskabsplan eller nationalt plan, 
fastsættes principper for administrativ 
forenkling, navnlig ved samordnet at indføre 
kvikskrankeordningen på fællesskabsplan og
ved at begrænse kravet om 
forhåndstilladelse til de tilfælde, hvor det er 
absolut nødvendigt. Sådanne 
moderniseringstiltag, der vil opfylde kravene 
om gennemsigtighed og ajourføring af 
oplysningerne om de erhvervsdrivende, 
sigter mod at undgå de forsinkelser, 
omkostninger og afskrækkende virkninger, 
der er forbundet med f.eks. unødvendige 
eller uforholdsmæssigt komplicerede og 
bekostelige formaliteter, dobbeltarbejde, 
formelle krav i forbindelse med 
forelæggelsen af dokumenter, de kompetente 
instansers skønsbeføjelse, upræcise eller 
uforholdsmæssigt lange frister, den udstedte 
tilladelses begrænsede varighed eller 



AM\552506DA.doc 11/69 PE 350.200v02-00

DA

upræcise eller uforholdsmæssigt lange 
frister, den udstedte tilladelses begrænsede 
varighed eller urimelige udgifter og 
sanktioner. Sådanne former for praksis 
virker særlig afskrækkende på tjenesteydere, 
der ønsker at udvikle deres virksomhed i 
andre medlemsstater, og gør det nødvendigt 
med en koordineret modernisering i et 
udvidet indre marked med femogtyve 
medlemsstater.

urimelige udgifter og sanktioner. Sådanne 
former for praksis virker særlig 
afskrækkende på tjenesteydere, der ønsker at 
udvikle deres virksomhed i andre 
medlemsstater, og gør det nødvendigt med 
en koordineret modernisering i et udvidet 
indre marked med femogtyve 
medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende artikel 13, stk. 4-
6.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 71
Betragtning 24

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis det 
er objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne. Det bør desuden sikres, at en 
tilladelse normalt giver adgang til at optage 
eller udøve servicevirksomhed på hele det 
nationale område, medmindre et tvingende 
alment hensyn objektivt berettiger, at der 
skal anmodes om tilladelse for hvert enkelt 
etableringssted, hvilket f.eks. kan være 
tilfældet for større supermarkeder af hensyn 
til beskyttelsen af bymiljøet.

(24) Af hensyn til den administrative 
forenkling bør der i almindelighed ikke 
stilles formelle krav såsom krav om 
bekræftede oversættelser, undtagen hvis det 
er objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn som f.eks. beskyttelsen af 
arbejdstagerne, folkesundheden, miljøet 
eller uddannelsen. Det bør desuden sikres, 
at en tilladelse normalt giver adgang til at 
optage eller udøve servicevirksomhed på 
hele det nationale område, medmindre et 
tvingende alment hensyn objektivt 
berettiger, at der skal anmodes om tilladelse 
for hvert enkelt etableringssted, hvilket 
f.eks. kan være tilfældet for større 
supermarkeder.

Or. en

Begrundelse

Lige som det er tilfældet med folkesundheden, er også uddannelse meget vigtig for den enkelte 
medlemsstat. Her har dén forrettighed og kompetence (subsidiaritetsprincippet).



PE 350.200v02-00 12/69 AM\552506DA.doc

DA

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 72
Betragtning 27 a (ny)

(27a) Dette direktivs bestemmelser om 
tilladelsesordninger gælder i de tilfælde, 
hvor en erhvervsvirksomheds adgang til at 
udøve eller udøvelse af en 
servicevirksomhed forudsætter en afgørelse 
fra den kompetente myndighed. Dette 
berører hverken kompetente myndigheders 
afgørelser om at oprette et offentligt eller 
privat organ til levering af en speciel 
tjenesteydelse eller kompetente 
myndigheders indgåelse af kontrakter, 
hvilket henhører under 
udbudslovgivningen.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at sondre mellem den offentlige forvaltnings akter, såsom udstedelse af 
eller afslag på at give tilladelser til private erhvervsvirksomheder, og andre afgørelser fra 
den offentlige forvaltnings side som f.eks. offentlige organers afgørelse om at etablere et nyt 
sygehus. Det skal gøres klart, at sådanne afgørelser ikke omfattes af direktivet. Direktivets 
bestemmelser om tilladelsesordninger gælder kun for tilladelser til private udbydere, såsom 
private sygehuse, laboratorier, etc.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 73
Betragtning 27 b (ny)

(27b) Ifølge De Europæiske Fællesskabers 
Domstols retspraksis er folkesundheden og 
socialpolitikkens målsætninger begrundet i 
et tvingende alment hensyn, som kan 
berettige opfyldelse af tilladelseskrav og 
andre former for begrænsning, der gælder i 
forbindelse med sundhedsydelser og sociale 
ydelser. På grund af de særlige risici, der er 
forbundet med sundhedsydelser, vil 
efterfølgende kontrol normalt ikke være 
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tilstrækkeligt, hvorfor et krav om 
forudgående tilladelse er berettiget.

Or. de

Begrundelse

Det bør det gøres klart, at det i forbindelse med sundhedsydelser og sociale ydelser normalt 
er berettiget at stille tilladelseskrav, når disse er ikke-diskriminerende og gennemskuelige, 
eftersom efterfølgende kontrol ikke kan betragtes som tilstrækkeligt.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 74
Betragtning 27 c (ny)

(27c) Tilladelsen skal principielt give 
tjenesteyderen mulighed for adgang til eller 
for udøvelse af sin servicevirksomhed inden 
for hele det nationale område. Andre regler 
kan kun gælde, når en geografisk 
begrænsning er berettiget begrundet i et 
tvingende alment hensyn. F.eks. berettiger 
beskyttelse af bymiljøet, at der for hver 
enkelt etablering af et anlæg forlanges en 
tilladelse. Kompetencefordelingen på 
regionalt eller lokalt plan berøres ikke af 
direktivet. 

Or. de

Begrundelse

Det bør gøres klart, at navnlig miljøbeskyttelseshensyn berettiger, at der for hver enkelt 
etablering af et anlæg kræves en særlig tilladelse.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 75
Betragtning 27 d (ny)

(27d) Dette direktivs bestemmelser om 
tilladelsernes varighed berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for 
efterfølgende at trække tilladelser tilbage, 
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især når betingelserne for udstedelse af en 
tilladelse ikke længere er opfyldt.

Or. de

Begrundelse

For at nå det mål at sikre et højt niveau inden for folkesundhedsydelser og patientsikkerhed 
samt et højt miljøbeskyttelsesniveau er det nødvendigt, at en tilladelse kan trækkes tilbage, 
når betingelserne for dens udstedelse ikke længere er opfyldt, f.eks. når et sygehus ikke 
længere opfylder betingelserne for at få udstedt en tilladelse. Det skal gøres klart, at denne 
mulighed ikke berøres af direktivet.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 76
Betragtning 28

(28) I tilfælde, hvor antallet af mulige 
tilladelser for en given form for virksomhed 
er begrænset på grund af knappe naturlige 
ressourcer eller begrænset teknisk kapacitet, 
f.eks. i forbindelse med tildeling af analoge 
radiofrekvenser eller udnyttelse af et 
vandkraftværk, skal der anvendes en 
procedure for udvælgelse af ansøgere, 
hvilket har til formål at forbedre kvaliteten 
af og vilkårene for de tjenesteydelser, der 
tilbydes brugerne, gennem fri konkurrence. 
Denne procedure skal sikre gennemsigtighed 
og uvildighed, og den udstedte tilladelse må 
ikke være af uforholdsmæssig lang varighed, 
kunne fornyes automatisk eller indebære 
fordele for den tidligere tjenesteyder. 
Nærmere bestemt skal varigheden af 
tilladelsen fastsættes således, at den ikke 
hæmmer eller begrænser den frie 
konkurrence mere end nødvendigt for at 
sikre afskrivningen på investeringerne og et 
rimeligt afkast af den investerede kapital. I 
tilfælde, hvor antallet af tilladelser er 
begrænset af andre grunde end knappe 
naturlige ressourcer eller begrænset teknisk 
kapacitet, skal de øvrige bestemmelser om 
tilladelsesordninger i dette direktiv under 
alle omstændigheder overholdes.

(28) I tilfælde, hvor antallet af mulige 
tilladelser for en given form for virksomhed 
er begrænset på grund af knappe naturlige 
ressourcer eller begrænset teknisk kapacitet, 
f.eks. i forbindelse med tildeling af analoge 
radiofrekvenser eller udnyttelse af et 
vandkraftværk, skal der anvendes en 
procedure for udvælgelse af ansøgere, 
hvilket har til formål at forbedre kvaliteten 
af og vilkårene for de tjenesteydelser, der 
tilbydes brugerne, gennem fri konkurrence. 
Denne procedure, der kan omfatte både rent 
kommercielle kriterier og ikke-
kommercielle kriterier, som bl.a. tager sigte 
på beskyttelse af folkesundheden, 
arbejdsmiljøet og miljøet eller bevarelse af 
medlemsstatens kulturarv og uddannelsens 
kvalitet, skal sikre gennemsigtighed og 
uvildighed, og den udstedte tilladelse må 
ikke være af uforholdsmæssig lang varighed, 
kunne fornyes automatisk eller indebære 
fordele for den tidligere tjenesteyder. 
Nærmere bestemt skal varigheden af 
tilladelsen fastsættes således, at den ikke 
hæmmer eller begrænser den frie 
konkurrence mere end nødvendigt for at 
sikre afskrivningen på investeringerne og et 
rimeligt afkast af den investerede kapital. I 
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tilfælde, hvor antallet af tilladelser er 
begrænset af andre grunde end knappe 
naturlige ressourcer eller begrænset teknisk 
kapacitet, skal de øvrige bestemmelser om 
tilladelsesordninger i dette direktiv under 
alle omstændigheder overholdes.

Or. en

Begrundelse

Lige som det er tilfældet med folkesundheden, er også uddannelse meget vigtig for den enkelte 
medlemsstat. Her har dén forrettighed og kompetence (subsidiaritetsprincippet).

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 77
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Ifølge dette direktiv betragtes en 
tilladelse som udstedt, når en ansøgning 
ikke er besvaret inden for en vis frist. Der 
kan dog for bestemte tjenesteydelser 
vedtages regler, som afviger herfra, når 
dette objektivt er berettiget begrundet med 
et tvingende alment hensyn. Dette 
forekommer særlig berettiget i forbindelse 
med sundhedsydelser eller tjenesteydelser, 
som indebærer en særlig miljørisiko.

Or. de

Begrundelse

Den i direktivet planlagte ordning, at en tilladelse stiltiende udstedes, når en bestemt frist 
herfor udløber, er rimelig i forbindelse med tjenesteydelser, som ikke indebærer særlige risici 
for åbenbare almene hensyn. En ordning, der afviger herfra, er imidlertid især berettiget i 
forbindelse med tjenesteydelser på sundhedsområdet og tjenesteydelser, som indebærer en 
særlig risiko for miljøet. Det bør gøres klart, at folkesundheden og miljøet er hensyn, som kan 
berettige en afvigende ordning.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 78
Betragtning 32
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(32) Forbuddet mod økonomiske test som 
forudsætning for udstedelsen af tilladelser 
gælder udelukkende sådanne test, ikke 
andre krav, der er objektivt begrundet i 
tvingende almene hensyn såsom 
beskyttelsen af bymiljøet. Dette forbud er 
ikke til hinder for, at de myndigheder, der 
skal håndhæve konkurrencelovgivningen, 
kan udøve deres beføjelser.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med Liotard-ændringsforslag 32 vedrørende artikel 
14, stk. 5.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 79
Betragtning 33 a (ny)

(33a) Den i direktivet fastlagte procedure 
for gensidig evaluering berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for frit i deres 
lovgivning af fastlægge et højt 
beskyttelsesniveau i forbindelse med 
bestemte almene hensyn, hvilket særlig er 
aktuelt ved fastlæggelse af mål for 
sundheds- og socialpolitikken. Disse 
hensyn kan berettige bestemte 
begrænsninger i den frie etableringsret, 
navnlig når disse har til formål at beskytte 
folkesundheden eller opfylde socialpolitiske 
mål. F.eks. har Domstolen allerede 
anerkendt, at pligt til at vælge en bestemt 
virksomhedsform, såsom et nonprofitorgan, 
kan være berettiget i forbindelse med 
levering af bestemte tjenesteydelser på det 
sociale område.

Or. de

Begrundelse

Det bør udtrykkelig nævnes, at et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden kan berettige 
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begrænsninger i den frie etableringsret, f.eks. i form af bestemte krav til tjenesteyderens 
virksomhedsform, hvorimod sådanne begrænsninger ikke kan være berettiget i forbindelse 
med andre tjenesteydelser.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 80
Betragtning 37 

(37) For at sikre, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser fungerer effektivt, og give 
tjenesteydere og tjenestemodtagere 
sikkerhed for, at de kan udføre og modtage 
tjenesteydelser i hele Fællesskabet, 
uafhængigt af grænserne, bør der fastsættes 
det princip, at en tjenesteyder kun er 
omfattet af lovgivningen i det land, hvor den 
pågældende er etableret. Dette princip er 
absolut nødvendigt, for at tjenesteydere, især 
SMV'er, med fuld retssikkerhed kan udnytte 
mulighederne i det indre marked. Ved at 
lette den frie udveksling af tjenesteydelser 
mellem medlemsstaterne giver dette princip, 
sammen med foranstaltningerne for 
harmonisering og gensidig bistand, også 
tjenestemodtagerne adgang til et større 
udvalg af tjenesteydelser af høj kvalitet fra 
de øvrige medlemsstater. Dette princip bør 
ledsages af en mekanisme, der skal bistå 
tjenestemodtagerne med bl.a. at holde sig 
orienteret om lovgivningen i de andre 
medlemsstater, og af en harmonisering af 
bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed.

(37) For at sikre, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser fungerer effektivt, og give 
tjenesteydere og tjenestemodtagere 
sikkerhed for, at de kan udføre og modtage 
tjenesteydelser i hele Fællesskabet, 
uafhængigt af grænserne, bør der fastsættes 
det princip, at en tjenesteyder kun er 
omfattet af lovgivningen i det land, hvor den 
pågældende er etableret. Der er allerede 
gjort gode erfaringer med dette såkaldte 
oprindelseslandsprincip i forbindelse med 
Rådets direktiv 89/552/EØF (fjernsyn uden 
grænser) af 3. oktober 1989 samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF (elektronisk handel) af 8. juni 
2000. Det kan også med fordel anvendes i 
forbindelse med andre tjenesteydelser. 
Dette princip er absolut nødvendigt, for at 
tjenesteydere, især SMV'er, med fuld 
retssikkerhed kan udnytte mulighederne i det 
indre marked. Ved at lette den frie 
udveksling af tjenesteydelser mellem 
medlemsstaterne giver dette princip, 
sammen med foranstaltningerne for 
harmonisering og gensidig bistand, også 
tjenestemodtagerne adgang til et større 
udvalg af tjenesteydelser af høj kvalitet fra 
de øvrige medlemsstater. Dette princip bør 
ledsages af en mekanisme, der skal bistå 
tjenestemodtagerne med bl.a. at holde sig 
orienteret om lovgivningen i de andre 
medlemsstater, og af en harmonisering af 
bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed. 
Undtagelser fra oprindelseslandsprincippet 
skal begrænses mest muligt. Dog er der 
behov for visse undtagelser, især hvor der 
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må tages vigtige miljøbeskyttelseshensyn. 

Or. de

Begrundelse

Det bør understreges endnu kraftigere, at oprindelseslandsprincippet ikke kun er vigtigt for 
tjenesteyderne, men samtidig også for tjenestemodtagerne, og der bør henvises til de hidtil 
positive erfaringer med oprindelseslandsprincippet i forbindelse med andre direktiver om fri 
udveksling af tjenesteydelser. Dog bør det samtidig gøres klart, at stærkt begrænsede 
undtagelser er vigtige, særlig af miljøbeskyttelseshensyn. 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 81
Betragtning 42

(42) Oprindelseslandsprincippet bør fraviges 
for tjenesteydelser, der er omfattet af et 
generelt forbud i den medlemsstat, som 
tjenesteyderen begiver sig til, hvis dette 
forbud er begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden. Denne undtagelse er 
begrænset til generelle forbud og gælder 
ikke nationale ordninger, der ikke 
fuldstændigt forbyder en form for 
virksomhed, men forbeholder en eller flere 
erhvervsdrivende udøvelsen af den eller 
forbyder udøvelsen af en form for 
virksomhed uden forhåndstilladelse. Når en 
medlemsstat således tillader en form for 
virksomhed, men forbeholder den bestemte 
erhvervsdrivende, er den ikke omfattet af et 
generelt forbud og anses derfor ikke for at 
stride mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller folkesundheden. 
Følgelig er der ingen grund til, at en sådan 
form for virksomhed ikke skulle være 
omfattet af direktivets almindelige 
bestemmelser.

(42) Oprindelseslandsprincippet bør fraviges 
for tjenesteydelser, der er forbudt i den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
til, hvis dette forbud er begrundet i hensynet 
til den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller folkesundheden, herunder 
beskyttelse af menneskeværdigheden. 
Denne undtagelse gælder også i tilfælde, 
hvor tjenesteydelser generelt er forbudt, 
men tilladt under visse omstændigheder.
Denne undtagelse er begrænset til generelle 
forbud og gælder ikke nationale ordninger, 
der ikke fuldstændigt forbyder en form for 
virksomhed, men forbeholder en eller flere 
erhvervsdrivende udøvelsen af den eller 
forbyder udøvelsen af en form for 
virksomhed uden forhåndstilladelse. Når en 
medlemsstat således tillader en form for 
virksomhed, men forbeholder den bestemte 
erhvervsdrivende, er den ikke omfattet af et 
generelt forbud og anses derfor ikke for at 
stride mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller folkesundheden. 
Følgelig er det ikke berettiget generelt at 
undtage en sådan form for virksomhed fra 
oprindelseslandsprincippet.

Or. de
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Begrundelse

Den hidtidige formulering af undtagelsen, jf. direktivets artikel 17, nr. 16, er for snæver, og 
de i den forbindelse foreslåede ændringer bør også fremgå af betragtningen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 82
Betragtning 43

(43) Oprindelseslandsprincippet bør ikke 
finde anvendelse på specifikke krav, der 
stilles af den medlemsstat, tjenesteyderen 
begiver sig til, og som beror på de særlige 
kendetegn ved det sted, hvor tjenesteydelsen 
udføres, og hvis overholdelse er absolut 
nødvendig for at sikre opretholdelsen af den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed og 
folkesundheden eller beskyttelsen af miljøet. 
Denne undtagelse gælder navnlig tilladelser 
til at opholde sig på eller benytte offentlige 
veje, krav vedrørende tilrettelæggelse af
offentlige arrangementer eller krav til 
sikkerheden på byggepladser.

(43) Oprindelseslandsprincippet bør ikke 
finde anvendelse på specifikke krav, der 
stilles af den medlemsstat, tjenesteyderen 
begiver sig til, og som beror på de særlige 
kendetegn ved det sted, hvor tjenesteydelsen 
udføres, eller på de særlige risici, der opstår 
på dette sted som følge af tjenesteydelsen, 
og hvis aktuelle overholdelse er absolut 
nødvendig for at sikre opretholdelsen af den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed og 
folkesundheden eller beskyttelsen af miljøet. 
Denne undtagelse gælder navnlig tilladelser 
til at opholde sig på eller benytte offentlige 
veje, krav vedrørende tilrettelæggelse af 
offentlige arrangementer eller krav til 
sikkerheden på byggepladser.

Or. de

Begrundelse

De foreslåede ændringer med henblik på artikel 17, nr. 17, bør fremgå af betragtningen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 83
Betragtning 47 a (ny)

(47a) Oprindelseslandsprincippet finder 
kun i begrænset omfang anvendelse på 
sundhedsydelser, da de fleste sådanne 
ydelser forudsætter en filial som f.eks. et 
hospital eller en lægepraksis i den 
medlemsstat, hvor de leveres, og derfor ikke 
falder ind under 
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oprindelseslandsprincippet. 
Oprindelseslandsprincippets regler i artikel 
16 finder kun anvendelse på tjenesteydere 
fra andre medlemsstater og ikke på 
personer, der er ansat hos en tjenesteyder. 
Endvidere gælder der for 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser vigtige generelle 
undtagelser fra oprindelseslandsprincippet, 
såsom undtagelse fra krav til 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller undtagelse, hvad angår 
risikoen på det sted, hvor tjenesteydelsen 
udføres, hvilket også omfatter 
hygiejnestandarder på hospitaler. Fordi det 
er vigtigt at beskytte folkesundheden, er det 
desuden nødvendigt, at medlemsstaterne 
under alle omstændigheder bevarer 
muligheden for i konkrete tilfælde at træffe 
foranstaltninger over for tjenesteydere fra 
andre medlemsstater. 

Or. de

Begrundelse

Også selv om oprindelseslandsprincippets anvendelse inden for sundhedsområdet er af 
begrænset betydning, skal det understreges, at medlemsstaterne under alle omstændigheder 
skal bevare muligheden for i konkrete tilfælde at træffe foranstaltninger over for tjenesteydere 
fra andre medlemsstater. Oprindelseslandsprincippets anvendelse inden for sundhedsområdet 
bør afklares nærmere. 

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 84
Betragtning 51

(51) Patienter, der som tjenestemodtagere 
er omfattet af reglerne om den frie 
udveksling af tjenesteydelser, fagfolk i 
sundhedssektoren og 
sygesikringsmyndighederne bør gives større 
retssikkerhed for så vidt angår godtgørelse 
af lægebehandling i overensstemmelse med 
de i Domstolens retspraksis fastlagte 

udgår
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principper om fri udveksling af 
tjenesteydelser, dog uden at den 
økonomiske ligevægt af medlemsstaternes 
sociale sikringsordninger sættes over styr.

Or. en

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Et horisontalt rammedirektiv 
af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor 
vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og 
forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 85
Betragtning 51

(51) Patienter, der som tjenestemodtagere 
er omfattet af reglerne om den frie 
udveksling af tjenesteydelser, fagfolk i 
sundhedssektoren og 
sygesikringsmyndighederne bør gives større 
retssikkerhed for så vidt angår godtgørelse 
af lægebehandling i overensstemmelse med 
de i Domstolens retspraksis fastlagte 
principper om fri udveksling af 
tjenesteydelser, dog uden at den 
økonomiske ligevægt af medlemsstaternes 
sociale sikringsordninger sættes over styr.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 86
Betragtning 52

(52) Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 
af 14. juni 1971 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet1, finder, navnlig for så vidt 
angår bestemmelserne om medlemskab af 
en social sikringsordning, fuldt ud 
anvendelse på arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, der udfører 
eller deltager i udførelsen af en 
tjenesteydelse.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 87
Betragtning 53

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, som 
det er blevet understreget i Domstolens 
retspraksis, til at fremme patienters frie 
bevægelighed og leveringen af 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Formålet med denne 
bestemmelse er nemlig at garantere de 
socialt sikrede, som er i besiddelse af en 
tilladelse, adgang til behandling i de øvrige 
medlemsstater på betingelser, der er lige så 
fordelagtige som dem, der gælder for de 
socialt sikrede, der er omfattet af disse 
medlemsstaters lovgivning. Den giver 

udgår

  
1 EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
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således de socialt sikrede rettigheder, som 
de ellers ikke ville have, og fremstår som en 
form for udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 
imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i en 
anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

Or. en

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Dette ændringsforslag er en 
konsekvens af ændringsforslagene vedrørende betragtning 14, 53, 54, 55, 56, 57 og artikel 2, 
stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23. Et horisontalt rammedirektiv 
er ikke nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at 
foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og forbedring af 
patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 88
Betragtning 53

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, som 
det er blevet understreget i Domstolens 
retspraksis, til at fremme patienters frie 
bevægelighed og leveringen af 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Formålet med denne 
bestemmelse er nemlig at garantere de 
socialt sikrede, som er i besiddelse af en 
tilladelse, adgang til behandling i de øvrige 
medlemsstater på betingelser, der er lige så 
fordelagtige som dem, der gælder for de 

udgår
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socialt sikrede, der er omfattet af disse 
medlemsstaters lovgivning. Den giver 
således de socialt sikrede rettigheder, som 
de ellers ikke ville have, og fremstår som en 
form for udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 
imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i en 
anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 89
Betragtning 53

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, som 
det er blevet understreget i Domstolens 
retspraksis, til at fremme patienters frie 
bevægelighed og leveringen af 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Formålet med denne 
bestemmelse er nemlig at garantere de 
socialt sikrede, som er i besiddelse af en 
tilladelse, adgang til behandling i de øvrige 
medlemsstater på betingelser, der er lige så 
fordelagtige som dem, der gælder for de 
socialt sikrede, der er omfattet af disse 
medlemsstaters lovgivning. Den giver 
således de socialt sikrede rettigheder, som de 
ellers ikke ville have, og fremstår som en 
form for udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 

(53) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der vedrører tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling 
givet i en anden medlemsstat, bidrager, som 
det er blevet understreget i Domstolens 
retspraksis, til at fremme patienters frie 
bevægelighed og leveringen af 
grænseoverskridende lægelige 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse gælder 
fortsat fuldt ud for hospitalsbehandling, 
hvor medlemsstaterne ifølge EF-
Domstolens retspraksis kan bibeholde 
kravet om forhåndstilladelse til godtgørelse 
af udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat. Den finder ligeledes fortsat 
anvendelse på ambulant behandling, når 
patienter anmoder om tilladelse med 
henblik på at nyde godt af de særlige regler 
i forordning (EØF) nr. 1408/71. Formålet 
med artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
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imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i en 
anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

1408/71 er nemlig at garantere de socialt 
sikrede, som er i besiddelse af en tilladelse, 
adgang til behandling i de øvrige 
medlemsstater på betingelser, der er lige så 
fordelagtige som dem, der gælder for de 
socialt sikrede, der er omfattet af disse 
medlemsstaters lovgivning. Den giver 
således de socialt sikrede rettigheder, som de 
ellers ikke ville have, og fremstår som en 
form for udøvelse af den frie udveksling af 
tjenesteydelser. Denne bestemmelse har 
imidlertid ikke til formål at regulere og er 
følgelig på ingen måde til hinder for 
godtgørelse efter de gældende satser i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, af 
udgifter, som er afholdt til behandling i en 
anden medlemsstat, selv om der ikke 
foreligger en forhåndstilladelse.

Or. de

Begrundelse

Forholdet mellem artikel 22 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forslagets artikel 23 bør 
afklares nærmere i betragtningen.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 90
Betragtning 54

(54) Under hensyntagen til udviklingen i 
Domstolens retspraksis vedrørende den frie 
udveksling af tjenesteydelser bør krav om 
forhåndstilladelse til godtgørelse gennem 
en medlemsstats sociale sikringsordning af 
udgifter til anden behandling end 
hospitalsbehandling ophæves, og 
medlemsstaterne bør tilpasse deres 
lovgivning herefter. For så vidt som 
udgifterne godtgøres inden for de grænser, 
der er fastsat i sygesikringsordningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, er der med 
ophævelsen af sådanne krav ikke tale om et 

udgår
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alvorligt indgreb i de sociale 
sikringsordningers økonomiske ligevægt. I 
henhold til Domstolens retspraksis kan de 
betingelser, der på medlemsstaternes 
område gælder for udførelsen af anden 
behandling end hospitalsbehandling, også 
anvendes på behandling i en anden 
medlemsstat end den, hvor den pågældende
er tilsluttet en social sikringsordning, for så 
vidt de er forenelige med fællesskabsretten. 
Ligeledes følger det af Domstolens 
retspraksis, at ordningerne for tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til behandling i en 
anden medlemsstat skal overholde dette 
direktivs bestemmelser om betingelser for 
udstedelse af tilladelser og 
tilladelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Med EF-Domstolens retspraksis er det allerede fastslået, at patienter har ret til at få adgang 
til lægebehandling i en anden medlemsstat under visse omstændigheder (f.eks. hvis sådan 
behandling ikke er til rådighed i deres bopælsland inden for en rimelig frist), men det er for 
tidligt at lovgive om fri udveksling af sundhedsydelser, inden man har behandlet 
konklusionerne efter revisionen af reglerne for patientmobilitet. Dette ændringsforslag er en 
konsekvens af ændringsforslagene vedrørende betragtning 14, 53, 54, 55, 56, 57 og artikel 2, 
stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23. Et horisontalt rammedirektiv 
er ikke nogen passende retsakt til at omhandle sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at 
foretrække, at der vedtages særlig lovgivning om sundhedstjenesteydelser og forbedring af 
patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 91
Betragtning 54

(54) Under hensyntagen til udviklingen i 
Domstolens retspraksis vedrørende den frie 
udveksling af tjenesteydelser bør krav om 
forhåndstilladelse til godtgørelse gennem 
en medlemsstats sociale sikringsordning af 
udgifter til anden behandling end 
hospitalsbehandling ophæves, og 
medlemsstaterne bør tilpasse deres 
lovgivning herefter. For så vidt som 

udgår
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udgifterne godtgøres inden for de grænser, 
der er fastsat i sygesikringsordningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, er der med 
ophævelsen af sådanne krav ikke tale om et 
alvorligt indgreb i de sociale 
sikringsordningers økonomiske ligevægt. I 
henhold til Domstolens retspraksis kan de 
betingelser, der på medlemsstaternes 
område gælder for udførelsen af anden 
behandling end hospitalsbehandling, også 
anvendes på behandling i en anden 
medlemsstat end den, hvor den pågældende
er tilsluttet en social sikringsordning, for så 
vidt de er forenelige med fællesskabsretten. 
Ligeledes følger det af Domstolens 
retspraksis, at ordningerne for tilladelse til 
godtgørelse af udgifter til behandling i en 
anden medlemsstat skal overholde dette 
direktivs bestemmelser om betingelser for 
udstedelse af tilladelser og 
tilladelsesprocedurer.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 92
Betragtning 55

(55) I henhold til Domstolens retspraksis 
vedrørende den frie udveksling af 
tjenesteydelser kan en ordning med 
forhåndstilladelse til godtgørelse af udgifter 
til hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat være berettiget af hensyn til 
nødvendigheden af at planlægge antallet af 
hospitaler, deres geografiske spredning, 
deres indretning og det udstyr, som de er 
forsynet med, samt arten af de lægelige 
ydelser, de skal tilbyde. En sådan 
planlægning har til formål at sikre, at der 

udgår
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på hver medlemsstats område er en 
tilstrækkelig og vedvarende adgang til et 
afbalanceret udbud af gode 
hospitalsydelser, og er udtryk for viljen til 
at styre omkostningerne og så vidt muligt 
undgå ethvert spild af økonomiske, tekniske 
og menneskelige ressourcer. I henhold til 
Domstolens retspraksis skal begrebet 
hospitalsbehandling defineres objektivt, og 
en ordning med forhåndstilladelse skal 
være afpasset efter de almene hensyn, der 
forfølges.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 93
Betragtning 55

(55) I henhold til Domstolens retspraksis 
vedrørende den frie udveksling af 
tjenesteydelser kan en ordning med 
forhåndstilladelse til godtgørelse af udgifter 
til hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat være berettiget af hensyn til 
nødvendigheden af at planlægge antallet af 
hospitaler, deres geografiske spredning, 
deres indretning og det udstyr, som de er 
forsynet med, samt arten af de lægelige 
ydelser, de skal tilbyde. En sådan 
planlægning har til formål at sikre, at der 
på hver medlemsstats område er en 
tilstrækkelig og vedvarende adgang til et 
afbalanceret udbud af gode 
hospitalsydelser, og er udtryk for viljen til 
at styre omkostningerne og så vidt muligt 

udgår
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undgå ethvert spild af økonomiske, tekniske 
og menneskelige ressourcer. I henhold til 
Domstolens retspraksis skal begrebet 
hospitalsbehandling defineres objektivt, og 
en ordning med forhåndstilladelse skal 
være afpasset efter de almene hensyn, der 
forfølges.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 94
Betragtning 56

(56) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 bestemmer de omstændigheder, 
der udelukker, at den kompetente nationale 
myndighed kan nægte at give en tilladelse, 
som der anmodes om på grundlag af denne 
artikel. Medlemsstaterne kan ikke nægte 
tilladelsen hvis behandlingen, når den ydes 
på deres område, er omfattet af deres 
sociale sikringsordning, og hvis en 
tilsvarende behandling eller en behandling, 
der frembyder samme grad af virkning, 
ikke kan ydes rettidigt på deres område på 
de vilkår, der gælder i henhold til deres 
sociale sikringsordning. I henhold til
Domstolens retspraksis skal der ved 
vurderingen af kriteriet rimelig frist tages 
hensyn til alle omstændighederne i den 
konkrete sag, under behørig hensyntagen 
ikke alene til patientens lægelige tilstand på 
det tidspunkt, hvor der ansøges om 
tilladelse, men også til hans 
sygdomshistorie og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 95
Betragtning 56

(56) Artikel 22 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 bestemmer de omstændigheder, 
der udelukker, at den kompetente nationale 
myndighed kan nægte at give en tilladelse, 
som der anmodes om på grundlag af denne 
artikel. Medlemsstaterne kan ikke nægte 
tilladelsen hvis behandlingen, når den ydes 
på deres område, er omfattet af deres 
sociale sikringsordning, og hvis en 
tilsvarende behandling eller en behandling, 
der frembyder samme grad af virkning, 
ikke kan ydes rettidigt på deres område på 
de vilkår, der gælder i henhold til deres 
sociale sikringsordning. I henhold til
Domstolens retspraksis skal der ved 
vurderingen af kriteriet rimelig frist tages 
hensyn til alle omstændighederne i den 
konkrete sag, under behørig hensyntagen 
ikke alene til patientens lægelige tilstand på 
det tidspunkt, hvor der ansøges om 
tilladelse, men også til hans 
sygdomshistorie og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.
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Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 96
Betragtning 57

(57) Medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger må ikke godtgøre 
udgifter til lægebehandling givet i en anden 
medlemsstat med et mindre beløb end det, 
der er fastsat i deres sociale 
sikringsordning for lægebehandling givet 
på deres område. I henhold til Domstolens 
retspraksis vedrørende den frie udveksling 
af tjenesteydelser vil godtgørelse - uden 
tilladelse - af anden behandling end 
hospitalsbehandling efter satserne i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, ikke indvirke 
mærkbart på finansieringen af denne 
medlemsstats sociale sikringsordning. Hvis 
der er givet tilladelse i henhold til artikel 22 
i forordning (EØF) nr. 1408/71, godtgøres 
de afholdte udgifter efter satserne i den 
medlemsstat, hvor behandlingen er givet. 
Men hvis godtgørelsesniveauet er mindre 
end det, patienten ville have opnået, hvis 
han have fået samme behandling i den 
medlemsstat, hvor han er tilsluttet en social 
sikringsordning, skal denne medlemsstat 
udbetale en supplerende godtgørelse 
svarende til forskellen i satserne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 97
Betragtning 57

(57) Medlemsstaternes sociale 
sikringsordninger må ikke godtgøre 
udgifter til lægebehandling givet i en anden 
medlemsstat med et mindre beløb end det, 
der er fastsat i deres sociale 
sikringsordning for lægebehandling givet 
på deres område. I henhold til Domstolens 
retspraksis vedrørende den frie udveksling 
af tjenesteydelser vil godtgørelse - uden 
tilladelse - af anden behandling end 
hospitalsbehandling efter satserne i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en sygekasse, ikke indvirke 
mærkbart på finansieringen af denne 
medlemsstats sociale sikringsordning. Hvis 
der er givet tilladelse i henhold til artikel 22 
i forordning (EØF) nr. 1408/71, godtgøres 
de afholdte udgifter efter satserne i den 
medlemsstat, hvor behandlingen er givet. 
Men hvis godtgørelsesniveauet er mindre 
end det, patienten ville have opnået, hvis 
han have fået samme behandling i den 
medlemsstat, hvor han er tilsluttet en social 
sikringsordning, skal denne medlemsstat 
udbetale en supplerende godtgørelse 
svarende til forskellen i satserne.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 23 udgå.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 98
Betragtning 57 a (ny)

(57a) I henhold til EF-Domstolens 
retspraksis beror sondringen mellem 
hospitalsbehandling og ambulant 
behandling på det faktum, at 
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sundhedstjenesteydelser, der udføres på et 
hospital, sker inden for infrastrukturer, 
som utvivlsomt er særegne, og at såvel 
antallet af hospitaler, deres geografiske 
spredning, deres indretning og udstyr som 
den form for lægelige ydelser, de er i stand 
til at tilbyde, er aspekter, som gør det 
nødvendigt at planlægge. Denne 
nødvendige planlægning sikrer ikke blot, at 
der garanteres tilstrækkelig og vedvarende 
adgang til et afbalanceret udbud af en 
kvalitativt god hospitalsbehandling, men 
også at omkostningerne holdes under 
kontrol, og forebygger en uøkonomisk 
omgang med finansielle, tekniske og 
menneskelige ressourcer. Derfor må 
lægelig behandling ikke kun betragtes som 
hospitalsbehandling i EF-Domstolens 
retspraksis' forstand, når den kræver 
indlæggelse, men også når den har brug 
for et hospitals infrastrukturer, herunder 
skadestue- og intensivfaciliteter til 
behandling, som indebærer en særlig risiko 
for patienten, eller højt specialiseret og 
meget omkostningsintensivt udstyr, der 
normalt er forbeholdt hospitaler, såsom 
udstyr til computertomografi.

Or. de

Begrundelse

Den i direktivet foreslåede definition på hospitalsbehandling bør ændres, og i denne 
betragtning bør ændringerne i direktivteksten afklares nærmere. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 99
Betragtning 67

(67) Medlemsstaterne bør i samarbejde med 
Kommissionen tilskynde de berørte parter 
til at udarbejde adfærdskodekser på 
fællesskabsplan med henblik på bl.a. at 
fremme tjenesteydelsernes kvalitet under 
hensyntagen til de enkelte erhvervs særlige 

udgår
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karakteristika. Adfærdskodekserne skal 
overholde fællesskabsretten, herunder især 
konkurrencelovgivningen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget om at lade artikel 39 udgå.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 100
Betragtning 68

(68) Dette direktiv foregriber ikke eventuelle 
fremtidige, lovgivnings- eller ikke-
lovgivningsmæssige initiativer fra 
Kommissionen på 
forbrugerbeskyttelsesområdet.

(68) Dette direktiv foregriber ikke eventuelle 
fremtidige, lovgivnings- eller ikke-
lovgivningsmæssige initiativer fra 
Kommissionen på 
forbrugerbeskyttelsesområdet og vedrørende 
patientmobilitet.

Or. en

Begrundelse

Det skal prioriteres højt at forbedre patientmobiliteten. Der bør derfor vedtages særlig 
lovgivning for at lette og forbedre patienters frie bevægelighed inden for EU.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 101
Betragtning 72

(72) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 8, 15, 21 og 47.

(72) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og principper, 
der er anerkendt i bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 8, 15, 21, 34-38 og 
47.

Or. fr
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Begrundelse

Disse forskellige artikler i chartret om grundlæggende rettigheder vedrører de borgerlige 
rettigheder, der nævnes i det foreliggende direktivforslags betragtning 72. Der bør ligeledes 
henvises til andre rettigheder, bl.a. socio-økonomiske, social sikring og social bistand, 
sundhedsbeskyttelse, adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. I samtlige bestemmelser fastsættes det som mål at 
opnå et højt beskyttelsesniveau og forbedre kvaliteten på området. I de fleste af dem kræves 
den nationale lovgivning og praksis overholdt og desuden fællesskabslovgivningen, når dette 
er muligt.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 102
Artikel 1

Dette direktiv fastsætter de almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser.

Dette direktiv fastsætter almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser. For medlemsstaterne 
indebærer det hverken pligt til at 
liberalisere forsyningspligtydelser eller 
privatisere offentlige organer, der tilbyder 
sådanne ydelser, eller afskaffe eksisterende 
monopoler.

Or. de

Begrundelse

Det skal gøres klart, at direktivet for medlemsstaterne hverken indebærer pligt til at 
liberalisere forsyningspligtydelser eller privatisere offentlige organer, der tilbyder sådanne 
ydelser, eller afskaffe eksisterende monopoler, herunder lotteriselskaber. Disse monopoler 
lægger dels en dæmper på spillelidenskaben, dels sørger de for en vigtig indtjening til 
almennyttige formål. Den nærmere afklaring skal fremgå af selve direktivteksten. 

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 103
Artikel 2, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) sundhedstjenesteydelser og 
lægebehandling.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 104
Artikel 2, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) vanddistribution.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet må ikke resultere i, at der sættes spørgsmålstegn ved den offentlige forvaltning af 
vanddistributionen. Især artikel 9-15 vedrørende tilladelsesordninger bør tilføjes specifikke 
bestemmelser for forsyningspligtydelser, som offentlige organer står for.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 105
Artikel 3, stk. 2

Anvendelsen af dette direktiv udelukker 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for.

Dette direktiv gælder med forbehold af 
anvendelse af bestemmelserne i andre 
fællesskabsinstrumenter vedrørende de 
tjenesteydelser, disse instrumenter gælder 
for.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i dette servicedirektiv bør ikke finde anvendelse, når der i 
fællesskabsretsakter er fastsat krav vedrørende optagelse og udøvelse af servicevirksomhed 
på miljøområdet (f.eks. EMAS-forordningen (miljøstyring og -revision) og 
affaldsrammedirektivet). Gældende (kvalitets)krav til udøvelse af sådan virksomhed bør ikke 
omfattes af direktivet. Derfor skal det af artikel 3, stk. 2, fremgå, at andre fællesskabsretlige 
bestemmelser om den frie etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser kan finde 
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anvendelse.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 106
Artikel 4, nr. 10

10) "hospitalsbehandling": 
lægebehandling, der kun kan gives på et 
hospital, en klinik eller lignende, og som i 
princippet kræver, at den person, der 
modtager behandlingen, opholder sig dér; 
hvad det pågældende hospital eller 
lignende kaldes, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, hvordan man betegner 
den behandling, der er tale om

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv af denne art er ikke nogen passende retsakt til at omhandle
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 107
Artikel 4, nr. 10

10) "hospitalsbehandling": 
lægebehandling, der kun kan gives på et 
hospital, en klinik eller lignende, og som i 
princippet kræver, at den person, der 
modtager behandlingen, opholder sig dér; 
hvad det pågældende hospital eller 
lignende kaldes, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, hvordan man betegner 
den behandling, der er tale om

udgår
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Or. de

Begrundelse

Definitionen på hospitalsbehandling bør flyttes til efter artikel 23, således at det bliver klart, 
at der her ikke er tale om en generel definition på, hvad der bør forbeholdes behandling på 
hospitaler, men at denne definition skal tjene til at afgrænse anvendelsesområdet for artikel 
23.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 108
Artikel 4, nr. 13 a (nyt)

13a) "udøver af et lovreguleret 
sundhedserhverv": udøver af et 
lovreguleret erhverv, hvis virke det er at 
levere tjenesteydelser til diagnosticering og 
behandling af sygdomme, f.eks. lægelige, 
paramedicinske og medicinalske 
tjenesteydelser

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere, hvad fagfolk i sundhedssektoren er, for at afgrænse den 
udelukkelse af sundhedstjenesteydelser i artikel 2, stk. 2, litra cb), der foreslås i Liotard-
ændringsforslag 25.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 109
Artikel 5, stk. 3

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
dokumenter omfattet af artikel 46 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF og 
artikel 45, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv ../../EF.

Or. fr
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Begrundelse

Andre bestemmelser i disse to direktiver, som er under vedtagelse, kan finde anvendelse, 
hvorfor der om nødvendigt skal kunne henvises til disse og ikke til nogen specifik 
bestemmelse.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 110
Artikel 7, stk. 1, litra aa (nyt)

aa) de for tjenesteydelsen gældende 
miljøregler, de arbejdsretlige bestemmelser 
og arbejdsvilkår, der gælder som 
mindsteregler for den pågældende 
tjenesteydelse, gældende 
forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, samt 
sundheds- og sikkerhedsregler

Or. nl

Begrundelse

For udenlandske tjenesteydere er det meget vanskeligt at finde frem til, hvilke regler der 
gælder i det land, hvor tjenesteydelsen udføres. Derfor skal oplysninger om miljøregler og 
arbejdsvilkår o.l. være til rådighed ved kvikskranken.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 111
Artikel 13, stk. 4

4. Er der ikke afgivet svar inden for den i 
stk. 3 omhandlede frist, skal tilladelsen 
betragtes som udstedt. For visse former for 
virksomhed kan der dog fastsættes en 
særlig ordning, hvis dette er objektivt 
begrundet i et tvingende alment hensyn.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke muligt at fastsætte, at udstedelse af tilladelsen sker automatisk, såfremt den i 
kvitteringen fastsatte svarfrist ikke overholdes. Der skal tages hensyn til, at myndighederne 
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har behov for optimale betingelser for at foretage en korrekt behandling af anmodningen, 
eftersom de ved, at de har pligt til at træffe deres afgørelse så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 112
Artikel 13, stk. 5, litra c

c) at tilladelsen skal betragtes som udstedt, 
hvis der ikke er afgivet svar inden for den 
fastsatte frist.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende artikel 13, stk. 4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 113
Artikel 14, stk. 1 a (nyt)

Denne artikel finder ikke anvendelse på 
sociale tjenesteydelser af almen interesse, 
som den ansvarlige medlemsstat eller 
Fællesskabet betragter som offentlige 
pligtydelser, herunder - uden at dette skal 
betragtes som udtømmende -
sundhedsydelser og hjemmeservice for 
personer, der på grund af alder eller 
invaliditet, eller fordi der er tale om børn, 
ikke er i stand til helt at klare sig selv.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedstjenesteydelserne er for medlemsstaterne et helt afgørende redskab til at organisere 
og sikre borgerne lægebehandling inden for rammerne af forskellige ordninger, der i vid 
udstrækning finansieres med offentlige midler. I EF-traktatens artikel 152, stk. 5, som er 
bibeholdt i den nye forfatningstraktat, fastsættes det, at organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling er medlemsstaternes ansvar. Derfor bør de 
af disse tjenesteydelser, som helt eller delvis finansieres med offentlige midler og ifølge 
medlemsstatens lovgivning betragtes som specifikke offentlige pligtydelser, udelukkes fra 
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dette forslags anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 114
Artikel 14, nr. 8

8) forpligtelse til at have været optaget i 
registre, der føres på deres område, i en 
given periode eller til at have udøvet den 
pågældende virksomhed på deres område i 
en given periode.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 115
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne undersøger, om deres 
retssystem omfatter de i stk. 2 omhandlede 
krav, og påser, at disse krav er forenelige 
med betingelserne i stk. 3. De tilpasser deres 
love og administrative bestemmelser for at 
gøre dem forenelige med disse betingelser.

1. Medlemsstaterne undersøger, om deres 
retssystem omfatter de i stk. 2 omhandlede 
krav, og meddeler, om disse krav er 
forenelige med betingelserne i stk. 3. 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at gå frem skridt for skridt med hensyn til at evaluere visse krav i 
forbindelse med liberaliseringen af tjenesteydelser. Tilpasningen af de nationale 
bestemmelser til de i stk. 3 nævnte betingelser må, hvis den er nødvendig, ikke foregå overilet 
og arbejde i modsat retning af det mål at harmonisere de pågældende lovgivninger.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 116
Artikel 15, stk. 3, indledning

3. Medlemsstaterne sikrer sig, at de i stk. 2 3. Medlemsstaterne meddeler, om de i stk. 2 
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omhandlede krav opfylder følgende
betingelser:

omhandlede krav opfylder følgende
betingelser:

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag stemmer overens med ændringsforslaget vedrørende artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 117
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

3a. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
sociale tjenesteydelser af almen interesse, 
som den ansvarlige medlemsstat eller 
Fællesskabet betragter som offentlige 
pligtydelser, herunder - uden at dette skal 
betragtes som udtømmende -
sundhedsydelser og hjemmeservice for 
personer, der på grund af alder eller 
invaliditet, eller fordi der er tale om børn, 
ikke er i stand til helt at klare sig selv.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedstjenesteydelserne er for medlemsstaterne et helt afgørende redskab til at organisere 
og sikre borgerne lægebehandling inden for rammerne af forskellige ordninger, der i vid 
udstrækning finansieres med offentlige midler. I EF-traktatens artikel 152, stk. 5, som er 
bibeholdt i den nye forfatningstraktat, fastsættes det, at organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling er medlemsstaternes ansvar. Derfor bør de 
af disse tjenesteydelser, som helt eller delvis finansieres med offentlige midler og ifølge 
medlemsstatens lovgivning betragtes som specifikke offentlige pligtydelser, udelukkes fra 
dette forslags anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 118
Artikel 15, stk. 3 b (nyt)
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3b. De oplysninger, der er indhentet i 
henhold til bestemmelserne i denne artikels 
stk. 1-3, skal gøre det muligt at forbedre 
betingelserne for adgang til 
tjenesteydelserne og deres kvalitet. 
Medlemsstaterne tilskynder i samarbejde 
med Kommissionen og Europa-
Parlamentet til vedtagelse af nationale 
foranstaltninger og bestemmelser til 
forbedring af tjenesteydelsernes kvalitet og 
adgangen til dem på deres nationale 
område.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget vedrørende artikel 15, stk. 1.
Evalueringsindsatsen skal ikke nødvendigvis føre til afskaffelse af samtlige eller en del af de 
pågældende krav, da disse hovedsagelig tjener almene hensyn. Oplysningerne skal ikke blot 
gøre det muligt at harmonisere betingelserne medlemsstaterne imellem, men skal også 
navnlig gøre det muligt at forfølge det mål permanent at forbedre tjenesteydelserne, 
adgangen til dem og deres kvalitet, således at vore borgere kan sikres levevilkår, som er vore 
samfund og den europæiske samfundsmodel værdige.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 119
Artikel 15, stk. 4-6

4. I den i artikel 41 omhandlede gensidige 
evalueringsrapport anfører 
medlemsstaterne:

udgår

a) de krav, de agter at opretholde, og 
hvorfor de anser dem for at være i 
overensstemmelse med betingelserne i stk. 3
b) de krav, der er ophævet eller lempet.
5. Fra dette direktivs ikrafttrædelsesdato 
må medlemsstaterne kun indføre nye krav 
af den i stk. 2 omhandlede type, hvis de 
opfylder betingelserne i stk. 3 og 
udspringer af nye omstændigheder.
6. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om udkast til nye love og 
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administrative bestemmelser, der 
indeholder krav som omhandlet i stk. 5, og 
begrundelserne herfor. Kommissionen 
underretter de øvrige medlemsstater om 
disse bestemmelser. Meddelelsen forhindrer 
ikke medlemsstaterne i at vedtage de 
pågældende bestemmelser.
Kommissionen undersøger de nye 
bestemmelsers forenelighed med 
fællesskabsretten inden for en frist på tre 
måneder efter meddelelsen og vedtager 
eventuelt en beslutning med henblik på at 
anmode den berørte medlemsstat om ikke at 
vedtage bestemmelserne eller om at ophæve 
dem.

Or. fr

Begrundelse

Ud fra bestemmelserne i disse stykker ville Kommissionen gribe ind i medlemsstaternes 
organisation af folkesundheden i fuldstændig modstrid med EF-traktaten, særlig dens artikel 
152, stk. 5. Heri fastsættes det, at organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og 
medicinsk behandling er medlemsstaternes ansvar.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 120
Artikel 16

Oprindelseslandsprincippet udgår
1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
udelukkende er omfattet af deres 
oprindelsesmedlemsstats nationale 
bestemmelser hvad angår det koordinerede 
område.
Første afsnit omhandler de nationale 
bestemmelser om adgangen til at optage og 
udøve servicevirksomhed, herunder især 
bestemmelserne om tjenesteyderens adfærd, 
tjenesteydelsens kvalitet og indhold, 
reklame, kontrakter samt tjenesteyderens 
ansvar.
2. Oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret 
for kontrollen med tjenesteyderen og de 
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tjenesteydelser, han udfører, også når han 
udfører dem i en anden medlemsstat.
3. Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der 
henhører under det koordinerede område, 
indskrænke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 
medlemsstat, navnlig ved at stille følgende
krav:
a) at tjenesteyderen skal have et 
forretningssted på deres område
b) at tjenesteyderen skal afgive en 
erklæring eller en anmeldelse til deres 
kompetente myndigheder eller indhente en 
tilladelse hos disse eller optages i et register 
eller en faglig forening på deres område
c) at tjenesteyderen skal have en adresse 
eller en repræsentant på deres område eller 
vælge adresse hos en autoriseret person
d) forbud mod, at tjenesteyderen indretter 
visse faciliteter på deres område, herunder 
et kontor eller en praksis, som er 
nødvendige for udførelsen af de 
pågældende tjenesteydelser
e) at tjenesteyderen skal overholde krav for 
udøvelse af servicevirksomhed, som finder 
anvendelse på deres område
f) at der skal bestå et særligt 
kontraktforhold mellem tjenesteyder og 
tjenestemodtager, som forhindrer eller 
begrænser selvstændiges muligheder for at 
udføre tjenesteydelser
g) at tjenesteyderen for at kunne udøve 
servicevirksomhed skal være i besiddelse af 
et særligt identitetsbevis, som udstedes af 
deres kompetente myndigheder
h) krav vedrørende anvendelsen af udstyr, 
som er en integrerende del af 
tjenesteydelsen
i) restriktioner for den frie udveksling af 
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 20, 
artikel 23, stk. 1, første afsnit, og artikel 25, 
stk. 1.
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Or. fr

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. Denne artikel bør udgå i sin 
helhed.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 121
Artikel 16, stk. 2 a (nyt)

2a. Dette er ikke til hinder for, at 
værtsmedlemsstaterne fortsat har ansvaret 
for kontrollen med en tjenesteydelses 
udførelse, hvad angår gældende 
miljøregler, sikkerhedsregler, 
sundhedsbestemmelser, arbejdsvilkår og 
forbrugerbeskyttelse samt andre 
bestemmelser, som i henhold til artikel 17 
er undtaget fra anvendelse af 
oprindelseslandsprincippet.

Or. nl

Begrundelse

Fra oprindelseslandet er det i praksis næppe muligt at kontrollere udførelse af tjenesteydelser 
i andre lande. Dette gælder navnlig områder, der er undtaget fra oprindelseslandsprincippet. 
Direktivet skal også være praktisk udformet.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 122
Artikel 16, stk. 3, indledning

3. Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der 
henhører under det koordinerede område, 
indskrænke den frie udveksling af 
tjenesteydelser, der udføres af en 
tjenesteyder, som er etableret i en anden 

3. Medlemsstaterne kan dels under 
overholdelse af betingelserne i artikel 9, 
stk. 1, dels ikke af årsager, der henhører 
under det koordinerede område, indskrænke 
den frie udveksling af tjenesteydelser, der 
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medlemsstat, navnlig ved at stille følgende
krav:

udføres af en tjenesteyder, som er etableret i 
en anden medlemsstat, navnlig ved at stille 
følgende krav:

Or. en

Begrundelse

De samme betingelser skal opfyldes for første direktivdels vedkommende med hensyn til den 
frie etableringsret som for anden dels vedkommende med hensyn til fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 123
Artikel 16, stk. 3, litra c

c) at tjenesteyderen skal have en adresse 
eller en repræsentant på deres område eller 
vælge adresse hos en autoriseret person

udgår

Or. sv

Begrundelse

Ansvaret for at overvåge overholdelsen af regler til beskyttelse af miljø og arbejdsvilkår bør 
ligge hos medlemsstaterne. Forbuddet mod at kræve, at tjenesteyderen skal have en adresse 
eller en repræsentant på landets område, kunne hindre medlemsstaterne i at udøve deres 
kontrolfunktion. I nogle medlemsstater afgøres spørgsmål om arbejdsvilkår, herunder 
arbejdsmiljøspørgsmål, for en stor dels vedkommende ved forhandlinger mellem 
fagforeninger og arbejdsgivere. For at sådanne forhandlinger skal kunne finde sted, skal der 
være en repræsentant etableret i landet. Opgives kravet om repræsentation i medlemsstaten, 
er der fare for, at beskyttelsen af menneskers sundhed og det fælles miljø svækkes.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 124
Artikel 16, stk. 3, litra d

d) forbud mod, at tjenesteyderen indretter 
visse faciliteter på deres område, herunder 
et kontor eller en praksis, som er 
nødvendige for udførelsen af de 
pågældende tjenesteydelser

udgår
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Or. sv

Begrundelse

Ansvaret for at overvåge overholdelsen af regler til beskyttelse af miljø og arbejdsvilkår bør 
ligge hos medlemsstaterne. Forbuddet mod at kræve, at tjenesteyderen skal have visse 
faciliteter på landets område, kunne hindre medlemsstaterne i at udøve deres kontrolfunktion. 
I nogle medlemsstater afgøres spørgsmål om arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljøspørgsmål, 
for en stor dels vedkommende ved forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere. 
Sådanne forhandlinger fremmes, såfremt tjenesteyderen har faciliteter i medlemsstaten. 
Opgives kravet om faciliteter i medlemsstaten, er der fare for, at beskyttelsen af menneskers 
sundhed og det fælles miljø svækkes.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 125
Artikel 17

Artikel 16 finder ikke anvendelse på: udgår
1) posttjenester som omhandlet i artikel 2, 
nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/67/EF
2) distribution af elektricitet som 
omhandlet i artikel 2, nr. 5), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/54/EF
3) distribution af gas som omhandlet i 
artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/55/EF
4) vanddistribution
5) områder, der er omfattet af direktiv 
96/71/EF
6) områder, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF
7) områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 77/249/EØF
8) bestemmelserne i artikel [..] i direktiv
../../EF [om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer]
9) bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 
1408/71, der fastsætter, hvilken lovgivning 
der finder anvendelse
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10) bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv …./../EF [om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område og om ændring af forordning 
(EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af 
direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 
72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 
93/96/EØF,] hvori er fastsat administrative 
formaliteter, som de pågældende skal 
afvikle hos de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten
11) ved udstationering af 
tredjelandsstatsborgere, pligt til at være i 
besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, 
som pålægges af 
udstationeringsmedlemsstaten på de i 
artikel 25, stk. 2, omhandlede betingelser
12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93
13) ophavsret og beslægtede rettigheder, de 
rettigheder, der er omhandlet i 
direktiv 87/54/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, 
samt intellektuelle ejendomsrettigheder
14) dokumenter, der i henhold til
lovgivningen kræver medvirken af en notar
15) lovpligtig revision af regnskaber
16) tjenesteydelser, der i den medlemsstat, 
som tjenesteyderen begiver sig til for at 
udføre en tjenesteydelse, er omfattet af et 
generelt forbud begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden
17) de særlige krav, der stilles af den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
til, og som er direkte forbundet med de 
særlige kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og som skal 
overholdes for at sikre opretholdelsen af 
den offentlige orden og sikkerhed og 
beskyttelsen af folkesundheden og miljøet
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18) tilladelsesordningen for godtgørelse af 
hospitalsbehandling
19) indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat
20) parternes ret til frit at vælge den 
lovgivning, der skal anvendes på deres 
kontrakt
21) tjenesteydelseskontrakter, der indgås af 
forbrugerne, i det omfang de bestemmelser, 
der gælder for disse kontrakter, ikke er 
fuldt harmoniserede på fællesskabsplan
22) den formelle gyldighed af kontrakter, 
der etablerer eller overfører rettigheder i 
fast ejendom, når sådanne kontrakter er 
underkastet ufravigelige formkrav ifølge 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
faste ejendom er beliggende
23) tjenesteyderens erstatningsansvar uden 
for kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med hans virksomhed rammer 
personer i den medlemsstat, som han har 
begivet sig til.

Or. fr

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. De artikler, hvor der henvises til 
oprindelseslandsprincippet, bør udgå.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 126
Artikel 17, nr. 4

4) vanddistribution 4) vanddistribution, kloakering og ydelser 
som led i affaldsforvaltningen

Or. de
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Begrundelse

Ifølge direktivet skal bestemte områder undtages. Især skal forsyningspligtydelser ikke 
udsættes for den frie konkurrence. Specifikt undtages bl.a. distribution af el, gas og vand. 

På samme måde bør tjenesteydelser inden for kloakering og affaldsforvaltning undtages. I 
den sammenhæng skal begrebet "ydelser som led i affaldsforvaltningen" opfattes bredt og 
omfatter indsamling, transport, nyttiggørelse, bortskaffelse, evaluering, overførsel, oplagring 
og deponering af affald.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 127
Artikel 17, nr. 4

4) vanddistribution 4) vanddistribution samt kloakering

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt kun at undtage vanddistribution fra oprindelseslandsprincippet 
og derimod ikke samtidig kloakeringsydelser. Også for disse ydelsers vedkommende 
begrunder almene hensyn og især miljøbeskyttelseshensyn en undtagelse fra 
oprindelseslandsprincippet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 128
Artikel 17, nr. 4 a (nyt)

4a) gældende regler til beskyttelse af 
miljøet, sikkerheden og sundheden

Or. nl

Begrundelse

Der er her tale om områder af offentlig interesse. I mange tilfælde gælder der harmoniseret 
lovgivning. Er dette ikke tilfældet, bør love og regler i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, 
erklæres for gældende - også ud fra demokratiske synspunkter.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 129
Artikel 17, nr. 5 a (nyt)

5a) arbejdsvilkår og -betingelser for 
personale, der er udstationeret eller ansat, 
medmindre det er omfattet af direktiv 
96/71/EF eller der gælder en europæisk 
overenskomst om de pågældende 
arbejdsbetingelser og -vilkår

Or. nl

Begrundelse

Arbejdsvilkår og også arbejdsbetingelser er vigtige for et sundt arbejdsmiljø. Meningen med
også at nævne en europæisk overenskomst er at give arbejdsmarkedets parter lejlighed til at 
komme andre i forkøbet med et initiativ.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 130
Artikel 17, nr. 8

8) bestemmelserne i artikel [..] i direktiv
../../EF [om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer]

8) hvad angår erhvervsmæssige 
kvalifikationer, aspekter, der henhører 
under afsnit II i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv ../../EF [om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer]

Or. de

Begrundelse

Det skal gøres klart, at undtagelsen fra oprindelseslandsprincippet gælder for alle de 
aspekter af fri udveksling af tjenesteydelser, der hænger sammen med erhvervsmæssige 
kvalifikationer og henhører under afsnit II i direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Dette er særlig vigtigt for læge- og sygdomsbehandlingserhverv. I henhold til 
dette direktiv har værtsmedlemsstaterne ret til at kontrollere de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, såfremt disse endnu ikke er harmoniseret, på samme måde, som de gør det 
med deres egne udøvere af disse erhverv.
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 131
Artikel 17, nr. 12

12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93

12) hvad angår overførsel af affald, 
tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 259/93 om 
overvågning af og kontrol med overførsel 
af affald inden for, til og fra Det 
Europæiske Fællesskab

Or. de

Begrundelse

De foreslåede ændringer gør det med en nøjagtigere beskrivelse lettere at læse bestemmelsen 
og understreger de pågældende vigtige miljøpolitiske aspekter.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 132
Artikel 17, nr. 12

12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 259/93

12) tilladelsesordningen i artikel 3 og 4 samt 
artikel 6-11 i Rådets forordning (EØF) nr. 
259/93

Or. de

Begrundelse

Undtagelsen vedrørende tilladelsesordningen for overførsel af affald gælder udtrykkeligt kun 
for overførsel af affald med henblik på bortskaffelse. Ud fra ordningen i EF-
overførselsforordningen er det på ingen måde saglig berettiget ikke også at undtage 
overførsel med henblik på nyttiggørelse. Derfor foreslås det under artikel 17, nr. 12, også at 
medtage artikel 6-11 i forordning (EØF) nr. 259/93, som vedrører overførsel til nyttiggørelse. 

Denne tilføjelse til undtagelsen er ikke påkrævet, såfremt der vedtages en generel undtagelse 
for ydelser som led i affaldsforvaltningen, således som det foreslås i ændringsforslag 126 
vedrørende artikel 17, nr. 4.
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 133
Artikel 17, nr. 16

16) tjenesteydelser, der i den medlemsstat, 
som tjenesteyderen begiver sig til for at 
udføre en tjenesteydelse, er omfattet af et 
generelt forbud begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed
eller folkesundheden

16) tjenesteydelser, der er forbudt i den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
til for at udføre en tjenesteydelse, når dette 
forbud er begrundet i hensynet til den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller folkesundheden

Or. de

Begrundelse

Den nuværende formulering af undtagelsen er for snæver. Medlemsstaterne bør altid kunne 
begrænse tjenesteydelser fra andre medlemsstater, når de generelt er forbudt i denne 
medlemsstat, og ikke kun når de er genstand for et absolut totalforbud. Dette gælder særlig 
forbud af bioetiske grunde, også når den pågældende tjenesteydelse undtagelsesvis kan 
tillades under bestemte forudsætninger.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 134
Artikel 17, nr. 17

17) de særlige krav, der stilles af den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
til, og som er direkte forbundet med de 
særlige kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og som skal 
overholdes for at sikre opretholdelsen af den 
offentlige orden og sikkerhed og 
beskyttelsen af folkesundheden og miljøet

17) de særlige krav, der stilles af den 
medlemsstat, som tjenesteyderen begiver sig 
til, og som er direkte forbundet med de 
særlige kendetegn ved det sted, hvor 
tjenesteydelsen udføres, eller med de 
særlige risici, der opstår på dette sted som 
følge af tjenesteydelsen, og som skal 
overholdes for at sikre opretholdelsen af den 
offentlige orden og sikkerhed og 
beskyttelsen af folkesundheden og miljøet

Or. de

Begrundelse

For at undtagelsen effektivt kan tjene de sundheds- og miljøbeskyttelsesinteresser, den skal 
være til nytte for, skal den formuleres bredere, så den dækker alle rent faktiske risici på det 
sted, hvor tjenesteydelsen udføres.
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Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 135
Artikel 17, nr. 18

18) tilladelsesordningen for godtgørelse af 
hospitalsbehandling

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 136
Artikel 17, nr. 23

23) tjenesteyderens erstatningsansvar uden 
for kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med hans virksomhed rammer 
personer i den medlemsstat, som han har 
begivet sig til.

23) tjenesteyderens erstatningsansvar uden 
for kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med hans virksomhed rammer 
personer i den medlemsstat, som han har 
begivet sig til, samt erstatningsansvar for 
miljøskader.

Or. nl

Begrundelse

Det er at foretrække udtrykkelig at nævne miljøansvar, netop fordi der på dette område stadig 
hersker store forskelle mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 137
Artikel 17, nr. 23 a (nyt)

23a) spil, som indebærer, at der gøres 
indsats med penge i hasardspil, herunder 
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lotteri og væddemål.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsen fra oprindelseslandsprincippet for hasardspil, som i direktivforslagets artikel 18 
hidtil er gjort til genstand for en midlertidig undtagelse, skal være uden frist og derfor 
indføjes i artikel 17 som en yderligere undtagelse. En tidsfrist for en eventuel harmonisering 
på fællesskabsniveau er ikke saglig relevant. Det er hverken fuldstændig klart, om der på EF-
plan er behov for en harmonisering af hasardspil, og om en sådan ville være acceptabel for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 138
Artikel 18

Midlertidige undtagelser til 
oprindelseslandsprincippet

udgår

1. Artikel 16 finder i en overgangsperiode 
ikke anvendelse på:
a) reglerne for udførelse af pengetransport
b) spil, som indebærer, at der gøres indsats 
med penge i hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål
c) adgangen til at udøve virksomhed med 
retslig inkasso.
2. Undtagelserne i stk. 1, litra a) og c), 
ophører med at gælde, når de i artikel 40, 
stk. 1, omhandlede 
harmoniseringsinstrumenter træder i kraft, 
og under alle omstændigheder efter den 
1. januar 2010.
3. Undtagelsen i stk. 1, litra b), ophører 
med at gælde, når det i artikel 40, stk. 1, 
litra b), omhandlede 
harmoniseringsinstrument træder i kraft.

Or. fr

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
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flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. De artikler, hvor der henvises til 
oprindelseslandsprincippet, bør udgå.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 139
Artikel 18, stk. 1, litra b

b) spil, som indebærer, at der gøres indsats 
med penge i hasardspil, herunder lotteri og 
væddemål

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilføjes der i artikel 17 for hasardspils vedkommende en ny undtagelse (uden frist) fra 
oprindelseslandsprincippet (se ændringsforslag 137), bør den hidtidige ordning i artikel 18, 
stk. 1, litra b), med en midlertidig undtagelse bortfalde.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 140
Artikel 19

Individuelle undtagelser til 
oprindelseslandsprincippet

udgår

1. Uanset artikel 16 kan en medlemsstat 
over for en tjenesteyder, som har sit 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
undtagelsesvist træffe en foranstaltning 
vedrørende et af følgende områder:
a) sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder aspekter, der 
vedrører folkesundheden 
b) udøvelsen af et erhverv i 
sundhedssektoren
c) beskyttelsen af den offentlige orden, 
navnlig aspekter, der vedrører beskyttelse 
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af mindreårige.
2. Den i stk. 1 omhandlede foranstaltning 
kan kun træffes inden for rammerne af den 
i artikel 37 fastsatte procedure for gensidig 
bistand, og hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) de nationale bestemmelser, i henhold til 
hvilke foranstaltningen træffes, er ikke 
omfattet af en harmonisering på 
fællesskabsplan af de i stk. 1 omhandlede 
områder
b) foranstaltningen skal være mere 
beskyttende for tjenestemodtageren end 
den, oprindelsesmedlemsstaten ville have 
truffet i medfør af dennes nationale 
bestemmelser
c) oprindelsesmedlemsstaten har ikke 
truffet nogen foranstaltninger eller har 
truffet foranstaltninger, som er 
utilstrækkelige i forhold til dem, der er 
omhandlet i artikel 37, stk. 2
d) foranstaltningen skal være i 
overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke de bestemmelser 
om den frie udveksling af tjenesteydelser 
eller om undtagelser herfra, der er fastsat i 
fællesskabsinstrumenterne.

Or. fr

Begrundelse

Med det i denne artikel beskrevne oprindelseslandsprincip tilskyndes der helt legalt til 
flytning til lande, hvor de skattemæssige, sociale og miljømæssige krav er mindst, og her 
oprette brevkasseselskaber, som med udgangspunkt i deres hjemsted vil kunne ekspandere på 
hele Den Europæiske Unions område på vilkår, der trodser enhver konkurrence. Følgelig vil 
der lægges et voldsomt pres på de lande, hvis sociale, skattemæssige og miljømæssige 
standarder i højere grad tilgodeser almenvellets interesser. De artikler, hvor der henvises til 
oprindelseslandsprincippet, bør udgå.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 141
Artikel 21, stk. 2 a (nyt)

2a) Restriktive foranstaltninger begrundet i 
hensynet til den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, beskyttelsen af miljøet 
eller folkesundheden er ikke i modstrid med 
bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Or. fr

Begrundelse

Iværksættelsen af princippet om ikke-forskelsbehandling af tjenestemodtageren volder 
problemer i forbindelse med sundhedsydelser. Mange sundhedssystemer er baseret på 
planlægning af udbuddet af behandlingsservice og ikke efterspørgslen (fri adgang for alle 
borgere uden forskelsbehandling). I forbindelse med det nye direktiv ville en virksomhed, der 
har indgået en aftale med et udenlandsk sundhedssystem og heri forpligtet sig til at modtage 
patienter fra en anden medlemsstat, ikke kunne acceptere, at ydelsesmodtagerstaten pålægger 
den at prioritere patienter fra dennes opland, selv om det med planlægningen af 
behandlingsudbuddet tilstræbes at dække behovet hos befolkningen i dette opland.

Ændringsforslag af Avril Doyle og Frédérique Ries

Ændringsforslag 142
Artikel 23

Godtgørelse af udgifter til lægebehandling udgår
1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat betinget af udstedelsen 
af en tilladelse, såfremt de pågældende
udgifter ville være blevet godtgjort gennem 
deres sociale sikringsordning, hvis 
behandlingen var blevet givet på deres 
område.
De betingelser og formaliteter, der i 
medlemsstaterne gælder for udførelsen af 
anden behandling end hospitalsbehandling 
i en anden medlemsstat, f.eks. kravet om, at 
en alment praktiserende læge skal 
konsulteres, inden man kan konsultere en 
speciallæge, eller reglerne om godtgørelse 
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af visse former for tandlægebehandling, 
kan gøres gældende over for patienten.
2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 
der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.
3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende 
behandling på deres område.
4. Medlemsstaterne påser, at deres 
tilladelsesordninger for godtgørelse af 
udgifter til behandling i en anden 
medlemsstat stemmer overens med de 
relevante bestemmelser om tilladelser i 
artikel 9, 10, 11 og 13.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en konsekvens af ændringsforslag (vedrørende betragtning 14, 53, 
54, 55, 56, 57 og artikel 2, stk. 2, litra ca), artikel 4, nr. 10, artikel 17, nr. 18, og artikel 23), 
hvormed det tilstræbes at fjerne sundhedsydelser fra denne retsakts anvendelsesområde. Et 
horisontalt rammedirektiv er ikke nogen passende retsakt til at omhandle 
sundhedstjenesteydelser. Derfor vil det være at foretrække, at der vedtages særlig lovgivning 
om sundhedstjenesteydelser og forbedring af patientmobiliteten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 143
Artikel 23
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Godtgørelse af udgifter til lægebehandling udgår
1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat betinget af udstedelsen 
af en tilladelse, såfremt de pågældende
udgifter ville være blevet godtgjort gennem 
deres sociale sikringsordning, hvis 
behandlingen var blevet givet på deres 
område.
De betingelser og formaliteter, der i 
medlemsstaterne gælder for udførelsen af 
anden behandling end hospitalsbehandling 
i en anden medlemsstat, f.eks. kravet om, at 
en alment praktiserende læge skal 
konsulteres, inden man kan konsultere en 
speciallæge, eller reglerne om godtgørelse 
af visse former for tandlægebehandling, 
kan gøres gældende over for patienten.
2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 
der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er 
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.
3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende 
behandling på deres område.
4. Medlemsstaterne påser, at deres 
tilladelsesordninger for godtgørelse af 
udgifter til behandling i en anden 
medlemsstat stemmer overens med de 
relevante bestemmelser om tilladelser i 
artikel 9, 10, 11 og 13.
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Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i forslagets artikel 23, som ændringsforslagsstilleren i øvrigt går ind for, 
hører ikke hjemme i dette direktiv, som vedrører tjenesteydelser (fri etableringsret og fri 
udveksling), men i en specifik fællesskabslovgivning. Forslagsstilleren mener, at disse 
bestemmelser hører hjemme i forordning (EØF) nr. 1408/71, som derfor måske burde ændres. 
Eftersom sundhedssektoren, social bistand og social sikring er udelukket fra dette 
direktivforslags anvendelsesområde, bør denne artikel udgå af direktivforslagets 
bestemmelser.

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 144
Artikel 23

Godtgørelse af udgifter til lægebehandling udgår
1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat betinget af udstedelsen 
af en tilladelse, såfremt de pågældende
udgifter ville være blevet godtgjort gennem 
deres sociale sikringsordning, hvis 
behandlingen var blevet givet på deres 
område.
De betingelser og formaliteter, der i 
medlemsstaterne gælder for udførelsen af 
anden behandling end hospitalsbehandling 
i en anden medlemsstat, f.eks. kravet om, at 
en alment praktiserende læge skal 
konsulteres, inden man kan konsultere en 
speciallæge, eller reglerne om godtgørelse 
af visse former for tandlægebehandling, 
kan gøres gældende over for patienten.
2. Medlemsstaterne påser, at tilladelsen til 
godtgørelse gennem deres sociale 
sikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat ikke nægtes, hvis 
behandlingen er opført under de ydelser, 
der er fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er
tilsluttet en social sikringsordning, og hvis 
behandlingen ikke kan gives inden for en 
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frist, der er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.
3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende 
behandling på deres område.
4. Medlemsstaterne påser, at deres 
tilladelsesordninger for godtgørelse af 
udgifter til behandling i en anden 
medlemsstat stemmer overens med de 
relevante bestemmelser om tilladelser i 
artikel 9, 10, 11 og 13.

Or. sv

Begrundelse

Tvinges medlemsstaterne til at finansiere en planlagt sygehusbehandling, der udføres i en 
anden medlemsstat, uden at kunne kræve nogen forudgående besked herom, hindres 
medlemsstaterne i at overtage det fulde økonomiske og demokratiske ansvar for sundheds- og 
plejesektoren. I praksis kan dette føre til, at en anden medlemsstat bestemmer, hvorledes 
nationale bevillinger til sundhed og behandling skal anvendes. Ansvaret for at bestemme 
behandlingens og plejens forløb og bestemme dens omfang skal ud fra 
subsidiaritetsprincippet ligge så nær på borgerne som muligt. Spørgsmålet om fri 
patientmobilitet er ganske vist vigtigt, men det hører ikke hjemme i servicedirektivet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 145
Artikel 23, stk. 1, afsnit 1 og afsnit 1 a (nyt)

1. Medlemsstaterne kan ikke gøre 
godtgørelsen af udgifterne til anden 
behandling end hospitalsbehandling i en 
anden medlemsstat betinget af udstedelsen 
af en tilladelse, såfremt de pågældende
udgifter ville være blevet godtgjort gennem 
deres sociale sikringsordning, hvis 
behandlingen var blevet givet på deres 
område.

1. Medlemsstaterne kan gøre godtgørelsen af 
udgifterne til anden behandling end 
hospitalsbehandling i en anden medlemsstat 
betinget af udstedelsen af en tilladelse.

Medlemsstaterne garanterer, at godtgørelse 
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af udgifter til anden behandling end 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat sker på samme måde som på 
deres eget område, når behandlingen ikke 
inden tre måneder er til rådighed i egen 
medlemsstat.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne skal via tilladelsesordningen kunne styre efterspørgslen efter 
sundhedsservice, fordi det uden en sådan vil blive umuligt at planlægge investeringer i 
national sundhedsservice. Med dette ændringsforslag skal medlemsstaterne tilskyndes til at 
sørge for et godt behandlingssystem, hvor patienter kan hjælpes så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 146
Artikel 23, stk. 3 

3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende behandling 
på deres område.

3. Medlemsstaterne påser, at det beløb, 
hvormed udgifter til lægebehandling i en 
anden medlemsstat godtgøres gennem deres 
sociale sikringsordning, ikke er mindre end 
det, der er fastsat for en lignende behandling 
på deres område. Udgiftsgodtgørelsen er 
begrænset til de faktisk afholdte udgifter til 
behandling.

Or. de

Begrundelse

Det bør gøres klart, at udgiftsgodtgørelsen er begrænset til de faktisk afholdte udgifter til 
behandling. Er udgifterne lavere i den stat, hvor behandlingen foregår, har en patient ikke 
krav på at modtage differencebeløbet. 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 147
Artikel 23, stk. 3 a (nyt)

3a. I denne artikel forstås ved 
"hospitalsbehandling" en lægebehandling, 
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der foregår på et hospital, en klinik eller 
lignende i den medlemsstat, hvor patienten 
er tilsluttet en social sikringsordning, enten 
fordi behandlingen kræver, at patienten 
opholder sig dér, eller fordi den kun kan 
foregå på et sådant sted, fordi det er 
højspecialiseret, eller fordi den kan betyde 
en alvorlig fare for patienten. 
Behandlingsstedets navn, hvordan det er 
organiseret, og hvordan det finansieres, er 
uden betydning for, om en sådan 
behandling kan betegnes som en 
hospitalsbehandling.

Or. de

Begrundelse

Det bør gøres klart, at udgiftsgodtgørelsen er begrænset til de faktisk afholdte udgifter til 
behandling. Er udgifterne lavere i den stat, hvor behandlingen foregår, har en patient ikke 
krav på at modtage differencebeløbet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 148
Artikel 31, stk. 4

4. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen 
ledsageforanstaltninger med henblik på at 
tilskynde til formidling af kritiske 
oplysninger om tjenesteydelsers kvaliteter 
og mangler, herunder især udvikling på 
fællesskabsplan af sammenlignende test og 
prøvninger og formidling af resultaterne 
heraf.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Disse forskellige aktioner bør gennemføres allerede på nationalt plan, og 
erhvervsorganisationerne bør tilskynde deres medlemmer til at få foretaget en evaluering af 
deres tjenesteydelser. Mange organisationer i forskellige medlemsstater har indledt sådanne 
skridt, hvis første mærkbare resultater vi først vil erfare om nogle år.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 149
Artikel 31, stk. 5

5. Medlemsstaterne og Kommissionen 
tilskynder til udvikling af frivillige 
europæiske standarder med henblik på at 
fremme foreneligheden mellem 
tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere 
fra forskellige medlemsstater, oplysning af 
tjenestemodtagere og tjenesteydelsernes 
kvalitet.

5. Medlemsstaterne tilskynder i samarbejde 
med Kommissionen til udvikling af frivillige 
europæiske standarder med henblik på at 
fremme foreneligheden mellem 
tjenesteydelser, der udføres af tjenesteydere 
fra forskellige medlemsstater, oplysning af 
tjenestemodtagere og tjenesteydelsernes 
kvalitet.

Or. fr

Begrundelse

Disse forskellige aktioner bør gennemføres allerede på nationalt plan, og 
erhvervsorganisationerne bør tilskynde deres medlemmer til at få foretaget en evaluering af 
deres tjenesteydelser. Mange organisationer i forskellige medlemsstater har indledt sådanne 
skridt, hvis første mærkbare resultater vi først vil erfare om nogle år.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 150
Artikel 39, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. Medlemsstaterne træffer i samarbejde 
med Kommissionen ledsageforanstaltninger 
med henblik på at tilskynde til, at der i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
udarbejdes adfærdskodekser på 
fællesskabsplan, navnlig på følgende 
områder:

1. På basis af de nationale 
adfærdskodekser tilskynder 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen til, at der i overensstemmelse 
med fællesskabsretten udarbejdes 
adfærdskodekser på fællesskabsplan på alle 
Unionens officielle sprog, navnlig på 
følgende områder:

Or. fr

Begrundelse

Nogle nationale adfærdskodekser er blevet indarbejdet i de nationale lovgivninger, således at 
de har fået bindende karakter. Derfor er det absolut nødvendigt at tage dette som 
udgangspunkt og sørge for, at de forskellige fællesskabskodekser bliver forenelige med disse, 
og ikke blot at fællesskabsretten overholdes.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 151
Artikel 39, stk. 1, afsnit 1, litra a

a) indholdet af og reglerne for 
lovregulerede erhvervs kommercielle 
kommunikation, alt efter det enkelte 
erhvervs særlige karakteristika

udgår

Or. fr

Begrundelse

Nogle nationale adfærdskodekser er blevet indarbejdet i de nationale lovgivninger, således at 
de har fået bindende karakter. Derfor er det absolut nødvendigt at tage dette som 
udgangspunkt og sørge for, at de forskellige fællesskabskodekser bliver forenelige med disse, 
og ikke blot at fællesskabsretten overholdes.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 152
Artikel 39, stk. 3

3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen 
efter anmodning fra tjenestemodtageren og 
i ethvert dokument, hvori hans 
tjenesteydelser er beskrevet i detaljer, 
oplyser, hvilke adfærdskodekser han i givet 
fald er underlagt, og hvor disse kodekser er 
tilgængelige elektronisk, og på hvilke sprog.

3. Medlemsstaterne påser, at tjenesteyderen i 
al skriftlig kommunikation med 
tjenestemodtageren og i ethvert dokument, 
hvori hans tjenesteydelser er beskrevet i 
detaljer, oplyser, hvilke adfærdskodekser 
han i givet fald er underlagt, og hvor disse 
kodekser kan rekvireres eller er 
tilgængelige elektronisk.

Or. fr

Begrundelse

Nogle nationale adfærdskodekser er blevet indarbejdet i de nationale lovgivninger, således at 
de har fået bindende karakter. Derfor er det absolut nødvendigt at tage dette som 
udgangspunkt og sørge for, at de forskellige fællesskabskodekser bliver forenelige med disse, 
og ikke blot at fællesskabsretten overholdes.
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4. Medlemsstaterne træffer
ledsageforanstaltninger med henblik på at 
tilskynde de faglige foreninger og 
organisationer eller sammenslutninger til 
på nationalt plan at gennemføre de 
adfærdskodekser, der vedtages på 
fællesskabsplan.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Nogle nationale adfærdskodekser er blevet indarbejdet i de nationale lovgivninger, således at 
de har fået bindende karakter. Derfor er det absolut nødvendigt at tage dette som 
udgangspunkt og sørge for, at de forskellige fællesskabskodekser bliver forenelige med disse, 
og ikke blot at fællesskabsretten overholdes.


