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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 57
Punkt 1

1. Europaparlamentet förkastar förslaget till direktiv.

Or. fr

Motivering

Principen om ursprungsland är oacceptabel då den utgör incitament till att flytta till de 
länder som har svagast skatte-, social- och miljöregler, vilket skulle leda till nedmontering av 
arbetsmarknaden och arbetsrätten. Avregleringen av tjänster kan bara genomföras 
tillsammans med en harmonisering av villkoren för utövande av tjänsteverksamhet, till 
exempel beträffande sociala bestämmelser och beskattning, vilket inte förekommer i detta 
förslag till direktiv. Dessutom finns det risk för att direktivet får katastrofala effekter för 
medlemsstaternas vårdsystem, då det ingriper i ländernas organisation av vårdsystemen 
genom att förbjuda vissa krav och tillståndsförfaranden.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 58
Punkt 1a (nytt)

1a. Europaparlamentet anser att detta direktiv endast bör antas på villkor att ett ramdirektiv 
om tjänster av allmänt intresse också antas.
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Or. fr

Motivering

Ett direktiv om avreglering av tjänster i EU kan inte antas utan att ett ramdirektiv om tjänster 
av allmänt intresse eller allmännyttiga tjänster på förhand har gjort det möjligt att definiera 
villkoren för tjänsternas utövande och genomförande.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 59
Led 1 i beaktandemeningen

- med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 47.2 första och tredje 
meningen, artikel 55, artikel 71 och 
artikel 80.2,

- med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 47.2, artikel 50, artikel 55, 
artikel 71 och artikel 80.2,

Or. fr

Motivering

Genom att enbart hänvisa till första och tredje meningen i artikel 47.2 i EG-fördraget 
föreslår kommissionen att rådet skall lagstifta med kvalificerad majoritet. I den andra 
meningen i samma artikel står emellertid följande: ”Rådet skall genom enhälligt beslut under 
hela förfarandet enligt artikel 251 besluta om direktiv vilkas genomförande i åtminstone 
någon medlemsstat medför ändring av gällande principer inom yrkeslagstiftningen såvitt 
avser utbildning och tillträdesvillkor för fysiska personer.” Hänvisning bör även göras till 
artikel 50 i EG-fördraget som handlar om definiering av tjänster och om villkoren för 
etableringsrätt.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 60
Led 1a (nytt) i beaktandemeningen

- med beaktande av artiklarna 8, 15, 21, 
34-38 och 47 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna,

Or. fr

Motivering

Dessa artiklar i stadgan om de grundläggande rättigheterna rör relevanta artiklar om 
medborgerliga rättigheter, som nämns i skäl 72 i föreliggande förslag till direktiv. Man bör 
även hänvisa till andra typer, till exempel socioekonomiska rättigheter respektive rättigheter 
beträffande social trygghet och socialt bistånd, skydd av folkhälsan, tillgång till tjänster av 
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allmänt ekonomiskt intresse, miljöskydd och konsumentskydd. I alla dessa fall föreskrivs en
hög skyddsnivå eller förbättring av kvaliteten. I de flesta anges att medlemsstaternas rättsliga 
bestämmelser eller praxis - utöver gemenskapsrätten - om möjligt skall respekteras.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 61
Skäl 6a (nytt)

(6a) Detta direktiv omfattar inte 
avreglering av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, som är reserverade för 
offentliga eller privata enheter som 
tillhandahåller tjänster. Vidare rör detta 
direktiv endast tjänsteleverantörer som är 
etablerade i en medlemsstat, och det 
omfattar inte externa aspekter. Det rör inte 
förhandlingar inom internationella 
organisationer om handel med tjänster, 
särskilt inom ramen för GATS.

Or. en

Motivering

Denna precisering är mycket viktig för att undvika eventuella missförstånd om direktivets 
omfattning.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 62
Skäl 6b (nytt)

(6b) Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i enlighet med 
gemenskapsrätten definiera vad de anser 
vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör organiseras 
och finansieras och vilka särskilda krav de 
bör underställas. Detta direktiv är inte 
någon uppföljning av kommissionens 
vitbok om tjänster av allmänt intresse.

Or. en

Motivering

Denna precisering är mycket viktig för att undvika eventuella missförstånd om direktivets 
omfattning.
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Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 63
Skäl 8

(8) Detta direktiv ligger i linje med de andra 
gemenskapsinitiativen rörande tjänster, 
särskilt de som rör konkurrenskraften hos 
tjänster till företagen, tjänsters säkerhet samt 
patienternas rörlighet och utvecklingen av 
vårdtjänster inom gemenskapen. Det är 
också förenligt med de pågående initiativen 
när det gäller den inre marknaden, såsom 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om säljfrämjande åtgärder på den 
inre marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

(8) Detta direktiv ligger i linje med de andra 
gemenskapsinitiativen rörande tjänster, 
särskilt de som rör konkurrenskraften hos 
tjänster till företagen och tjänsters säkerhet. 
Det är också förenligt med de pågående 
initiativen när det gäller den inre marknaden, 
såsom förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om säljfrämjande åtgärder 
på den inre marknaden och dem som rör 
konsumentskydd, såsom förslaget till 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder och 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 
(förordningen om 
konsumentsskyddssamarbete).

Or. en

Motivering

Vårdtjänster skiljer sig i grunden från andra tjänster av allmänt intresse. Ett horisontellt 
ramdirektiv av denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster.

För att trygga patienternas säkerhet och rörlighet och för att upprätthålla högsta 
yrkesstandard inom vårdsektorn, bör man anta separat vertikal lagstiftning som specifikt 
omfattar tillhandahållande av vårdtjänster. Detta bör ske i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis och den kommande översynen av patienters rörlighet samt med beaktande av 
direktivet om yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 64
Skäl 14

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 
och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 
och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
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underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker, tjänster 
inom vårdområdet, tjänster i hemmet, t.ex. 
hjälp till äldre. Dessa verksamheter kan röra 
både tjänster som kräver att tillhandahållare 
och mottagare av tjänster befinner sig nära 
varandra, tjänster där det tillhandahållaren 
och mottagaren förflyttar sig och tjänster 
som kan tillhandahållas på distans, däribland 
via Internet.

underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker, tjänster 
inom vårdområdet, tjänster i hemmet, t.ex. 
hjälp till äldre. Dessa verksamheter kan röra 
både tjänster som kräver att tillhandahållare 
och mottagare av tjänster befinner sig nära 
varandra, tjänster där det tillhandahållaren 
och mottagaren förflyttar sig och tjänster 
som kan tillhandahållas på distans, däribland 
via Internet. Detta direktiv tar hänsyn till att 
alla dessa tjänster inte är likvärdiga eller 
lika viktiga och att tjänster som är av 
avgörande betydelse för människors välfärd 
och hälsa samt för miljö och utbildning 
kan omfattas av prioriteringar och 
principer som skiljer sig från dem som 
betraktas som lämpliga för tjänster av 
mindre grundläggande typ.

Or. en

Motivering

Precis som folkhälsa är utbildning en mycket viktig fråga för varje medlemsstat. Det är deras 
privilegium och befogenhet (subsidiaritetsprincipen).

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 65
Skäl 14

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 

(14) Begreppet tjänst omfattar ett stort antal 
olika verksamheter som ständigt utvecklas, 
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och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker, tjänster 
inom vårdområdet, tjänster i hemmet, t.ex. 
hjälp till äldre. Dessa verksamheter kan röra 
både tjänster som kräver att tillhandahållare 
och mottagare av tjänster befinner sig nära 
varandra, tjänster där det tillhandahållaren 
och mottagaren förflyttar sig och tjänster 
som kan tillhandahållas på distans, däribland 
via Internet.

och bland vilka man finner 
företagsrelaterade tjänster, såsom 
konsulttjänster inom ledarskap och 
förvaltning, certifiering och testning, 
underhåll, skötsel och säkerhet när det gäller 
kontor, reklam, rekrytering, även företag 
som sysslar med interimarbete, 
handelsagenter. Begreppet tjänst omfattar 
också tjänster både till företag och 
konsumenter, såsom juridisk och 
skattemässig rådgivning, tjänster som berör 
fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri, 
byggverksamhet, även arkitektverksamhet, 
eller transport, distribution, organisation av 
mässor, biluthyrning, resebyråers och 
turistguiders verksamhet samt 
säkerhetstjänster. I begreppet ingår även 
tjänster till konsumenterna, såsom inom 
turism, inbegripet turistguiders arbete, 
audiovisuella tjänster, fritidsanläggningar, 
sportanläggningar och nöjesparker samt
tjänster i hemmet, t.ex. hjälp till äldre. Dessa 
verksamheter kan röra både tjänster som 
kräver att tillhandahållare och mottagare av 
tjänster befinner sig nära varandra, tjänster 
där det tillhandahållaren och mottagaren 
förflyttar sig och tjänster som kan 
tillhandahållas på distans, däribland via 
Internet.

Or. en

Motivering

Vårdtjänster skiljer sig i grunden från andra tjänster av allmänt intresse. Med tanke på denna 
grundläggande skillnad och det faktum att vårdsektorn svarar för 10 procent av 
sysselsättningen och 10 procent av BNP i EU, är ett horisontellt ramdirektiv av denna typ inte 
ett lämpligt instrument för vårdtjänster.

För att trygga patienternas säkerhet och rörlighet och för att upprätthålla högsta 
yrkesstandard inom vårdsektorn, bör man anta separat vertikal lagstiftning som specifikt 
omfattar tillhandahållande av vårdtjänster. Detta bör ske i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis och den kommande översynen av patienters rörlighet samt med beaktande av 
direktivet om yrkeskvalifikationer.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 66
Skäl 14a (nytt)

(14a) Det är viktigt att direktivet tillämpas 
även på hälsovårdssektorn och att friheten 
att tillhandahålla tjänster och 
etableringsfriheten fullbordas även på detta 
område. Hälsovården är inte bara av stor 
betydelse för den ekonomiska tillväxten, 
utan framför allt måste Europas 
medborgare kunna utnyttja sina 
grundläggande friheter också på detta 
område och få lättare tillgång till tjänster 
från eller i andra medlemsstater. Å andra 
sidan utgör skyddet av folkhälsan enligt 
EU-fördraget också ett viktigt offentligt 
intresse, vilket kan motivera begränsningar 
i etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster. Skyddet av 
folkhälsan bör därför också i tillräcklig 
utsträckning beaktas i samband med 
utvärderingen i enlighet med artikel 15.

Or. de

Motivering

Direktivets betydelse för hälsovårdssektorn och dess positiva effekter bör lyftas fram. De 
europeiska medborgarna kan dra nytta av att friheten att tillhandahålla tjänster och 
etableringsfriheten förbättras på detta område. Det är särskilt viktigt i länder där det råder 
viss brist på vård. Man måste dock också betona att skyddet av folkhälsan kan motivera 
begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten, så länge dessa 
begränsningar är nödvändiga och proportionerliga.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 67
Skäl 14b (nytt)

(14b) Fullbordandet av friheten att 
tillhandahålla tjänster och 
etableringsfriheten ger medborgarna 
möjlighet att välja från ett större utbud 
även på det så viktiga hälsovårdsområdet. 
Medborgarnas intresse av att själv kunna 
välja läkare tillgodoses också på detta sätt. 
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Direktivets bestämmelser om 
informationsskyldigheter har stor betydelse 
för att medborgarna skall kunna göra sitt 
val med kännedom om alla relevanta 
omständigheter. Enligt dessa bestämmelser 
garanteras att viss minimi-information om 
tjänsteleverantörer i andra medlemsstater 
finns tillgänglig för patienter som söker 
vård någon annanstans. Å andra sidan 
måste det dock också säkerställas att 
medborgarnas valmöjligheter inte leder till 
oproportionerligt stor ekonomisk 
belastning på socialförsäkringssystemen. 
EG-domstolens rättspraxis angående 
skillnaden mellan vård som utförs utanför 
sjukhus respektive vård på sjukhus är i 
detta avseende av stor betydelse, eftersom 
medlemsstaterna i samband med 
sjukhusvård kan behålla kravet på 
förhandstillstånd.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att betona att större rörlighet och fler valmöjligheter för patienter medför ett 
ökat informationsbehov och att direktivets informations- och öppenhetsskyldigheter därför är 
särskilt viktiga. Det är emellertid precis lika viktigt att se till att den ekonomiska bördan 
begränsas. Med tanke på detta måste det påpekas hur viktigt det är med an annan definition 
av sjukhusvård.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 68
Skäl 14a (nytt)

(14a) Vårdtjänster ingår inte i detta 
direktivs tillämpningsområde, i enlighet 
med artikel 152.5 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med Kartika Tamara Liotards ändringsförslag 25 och 
ändringsförslagen till artikel 14 stycke 1a (nytt) och artikel 15.3a (ny)
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 69
Skäl 16

(16) Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas i sådan verksamhet som staten 
bedriver utan ekonomiskt vederlag inom 
ramen för sitt uppdrag på det sociala och 
kulturella området samt inom utbildning och 
rättsväsende. Dessa verksamheter omfattas 
inte av definitionen i artikel 50 i fördraget 
och ingår alltså inte i detta direktivs 
tillämpningsområde.

(16) Ersättning, som utgör ett utmärkande 
drag, saknas i sådan verksamhet som staten 
bedriver eller delegerar åt andra att bedriva
utan ekonomiskt vederlag eller mot ett 
ekonomiskt vederlag som enbart täcker en 
del av kostnaden för verksamheten eller 
tjänsten inom ramen för sitt uppdrag på det 
sociala och kulturella området samt inom 
vård, utbildning och rättsväsende. Dessa 
verksamheter omfattas inte av definitionen i 
artikel 50 i fördraget och ingår alltså inte i 
detta direktivs tillämpningsområde.

Or. fr

Motivering

Ersättning är inte ett utmärkande drag för att klassificera en tjänst som ekonomisk eller 
icke-ekonomisk. I vissa länder används ekonomiskt vederlag som ett sätt att reglera 
tjänsterna, till exempel beträffande utbud och organisation av vårdtjänster, och detta 
vederlag ersätts i efterhand.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 70
Skäl 22

(22) En av de grundläggande svårigheterna, 
som särskilt små och medelstora företag 
stöter på i samband med att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, är de komplicerade och 
utdragna administrativa förfarandena och 
den rättsosäkerhet som är förbunden med 
dessa. Av detta skäl bör man, liksom i fråga 
om vissa initiativ rörande modernisering och 
goda administrativa lösningar på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå, 
fastställa principer för administrativ 
förenkling, särskilt genom att man på 
gemenskapsnivå samordnat inför ett system 
med gemensamma kontaktpunkter,
begränsar kravet på förhandstillstånd till fall 
där detta är nödvändigt och inför principen 

(22) En av de grundläggande svårigheterna, 
som särskilt små och medelstora företag 
stöter på i samband med att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, är de komplicerade och 
utdragna administrativa förfarandena och 
den rättsosäkerhet som är förbunden med 
dessa. Av detta skäl bör man, liksom i fråga 
om vissa initiativ rörande modernisering och 
goda administrativa lösningar på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå, 
fastställa principer för administrativ 
förenkling, särskilt genom att man på 
gemenskapsnivå samordnat inför ett system 
med gemensamma kontaktpunkter och
begränsar kravet på förhandstillstånd till fall 
där detta är nödvändigt. Samtidigt som man 
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om tyst medgivande från de behöriga 
myndigheternas sida när en viss tidsfrist 
har löpt ut. Samtidigt som man tillgodoser 
kraven på öppenhet och aktuella uppgifter 
om de ekonomiska aktörerna, syftar sådana 
moderniseringsåtgärder till att undanröja 
förseningar, kostnader och den avrådande 
verkan som t.ex. beror på onödiga, alltför 
komplicerade eller kostsamma förfaranden, 
dubbelarbete, dokument som är alltför 
formellt utformade, behöriga myndigheters 
befogenhet att göra skönsmässiga 
bedömningar, oprecisa eller orimligt långa 
tidsfrister, beviljade tillstånds begränsade 
giltighetstid eller orimliga avgifter och 
påföljder. Sådana företeelser verkar särskilt 
avrådande på tillhandahållare av tjänster 
som önskar utveckla sin verksamhet i andra 
medlemsstater och nödvändiggör en 
samordnad modernisering inom en utvidgad 
inre marknad med 25 medlemsstater.

tillgodoser kraven på öppenhet och aktuella 
uppgifter om de ekonomiska aktörerna, 
syftar sådana moderniseringsåtgärder till att 
undanröja förseningar, kostnader och den 
avrådande verkan som t.ex. beror på 
onödiga, alltför komplicerade eller 
kostsamma förfaranden, dubbelarbete, 
dokument som är alltför formellt utformade, 
behöriga myndigheters befogenhet att göra 
skönsmässiga bedömningar, oprecisa eller 
orimligt långa tidsfrister, beviljade tillstånds 
begränsade giltighetstid eller orimliga 
avgifter och påföljder. Sådana företeelser 
verkar särskilt avrådande på tillhandahållare 
av tjänster som önskar utveckla sin 
verksamhet i andra medlemsstater och 
nödvändiggör en samordnad modernisering 
inom en utvidgad inre marknad med 25 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 13.4-6.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 71
Skäl 24

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte ställas 
formella krav, såsom på auktoriserade 
översättningar, såvida det inte kan motiveras 
objektivt av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare. Det bör också garanteras att ett 
tillstånd normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 
objektivt kan motivera att man kräver ett 
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader med 
hänsyn till skyddet av stadsmiljön.

(24) För att administrativ förenkling skall 
åstadkommas bör det i allmänhet inte ställas 
formella krav, såsom på auktoriserade 
översättningar, såvida det inte kan motiveras 
objektivt av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skydd av 
arbetstagare, folkhälsa, miljö eller 
utbildning. Det bör också garanteras att ett 
tillstånd normalt ger tillträde till en 
tjänsteverksamhet eller dess utövning på 
hela det nationella territoriet, såvida inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 
objektivt kan motivera att man kräver ett
särskilt tillstånd för varje etableringsställe, 
t.ex. för etablering av stormarknader.



AM\552506SV.doc 11/67 PE 350.200v02-00

SV

Or. en

Motivering

Precis som folkhälsa är utbildning en mycket viktig fråga för varje medlemsstat. Det är deras 
privilegium och befogenhet (subsidiaritetsprincipen).

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 72
Skäl 27a (nytt)

(27a) Bestämmelserna om 
tillståndsförfaranden i detta direktiv rör fall 
då en aktörs tillgång till eller utövande av 
en viss tjänsteverksamhet kräver ett beslut 
från de behöriga myndigheterna. Det rör 
inte beslut från behöriga myndigheter om 
att etablera en offentlig eller privat 
inrättning för tillhandahållande av 
särskilda tjänster och inte heller ingående 
av avtal med behöriga myndigheter, vilket 
regleras av bestämmelser i 
upphandlingsrätten.

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt att göra skillnad mellan offentliga förvaltningsbeslut som rör privata 
aktörer - till exempel att bevilja eller neka tillstånd - och andra offentliga förvaltningsbeslut -
till exempel att inrätta ett nytt sjukhus. Det måste klargöras att sådana beslut inte berörs av 
direktivet. Direktivets bestämmelser om tillståndsförfaranden gäller bara privata 
leverantörer, till exempel privata sjukhus, privata laboratorier osv.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 73
Skäl 27b (nytt)

(27a) Enligt EG-domstolens rättspraxis 
utgör folkhälsan och mål på det 
socialpolitiska området tvingande hänsyn 
av allmänt intresse, som kan motivera 
tillämpning av tillståndskrav och andra 
begränsningar som finns på området för 
hälsovård och sociala tjänster. På grund av 
de särskilda riskerna i samband med 
vårdtjänster räcker det i allmänhet inte med 
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efterhandskontroller, vilket motiverar krav 
på förhandstillstånd.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att tillståndskrav i allmänhet är motiverade för vårdtjänster och sociala 
tjänster, under förutsättning att de är icke-diskriminerande och öppna, eftersom det inte 
skulle räcka med efterhandskontroller.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 74
Skäl 27c (nytt)

(27c) Tillståndet bör i princip ge 
tjänsteleverantören möjlighet att få tillgång 
till eller utöva tjänsteverksamheten på hela 
det nationella territoriet. Undantag bör 
bara göras om en geografisk begränsning 
kan motiveras med tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Skyddet av stadsmiljön kan 
till exempel vara en orsak till att kräva 
tillstånd för varje enskilt etableringsställe 
av en inrättning. Fördelningen av ansvar 
på lokal eller regional nivå berörs inte av 
detta direktiv.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att särskilda miljöskyddskrav kan vara anledning att kräva tillstånd för 
varje enskilt etableringsställe av en anläggning.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 75
Skäl 27d (nytt)

(27d) De bestämmelser i detta direktiv som 
handlar om tillståndets varaktighet 
påverkar inte medlemsstaternas möjlighet 
att dra tillbaka tillstånd i efterhand, i 
synnerhet om förutsättningarna för att 
bevilja tillstånd inte längre föreligger.
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Or. de

Motivering

Med tanke på målet att upprätthålla en hög nivå på den offentliga vården och 
patientsäkerheten samt en hög nivå på miljöskyddet måste man kunna dra tillbaka tillstånd 
om förutsättningarna för beviljandet inte längre föreligger, till exempel om ett sjukhus inte 
längre uppfyller kraven för att få tillstånd. Det måste klargöras att denna möjlighet inte 
påverkas av direktivet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 76
Skäl 28

(28) Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet, t.ex. för tilldelning av 
frekvenser för analog radio eller för 
utnyttjande av en hydroelektrisk 
infrastruktur, bör ett förfarande för att välja 
mellan flera potentiella sökande inrättas, för 
att genom fri konkurrens kunna förbättra 
kvaliteten på och villkoren för de tjänster 
som erbjuds användarna. Ett sådant 
förfarande måste ge garantier för öppenhet 
och opartiskhet, och ett tillstånd som 
utfärdats på detta sätt får varken ha en 
orimligt lång giltighetstid eller förnyas 
automatiskt och får inte innebära någon 
fördel för den tillhandahållare av tjänster 
som senast innehaft tillståndet. Framför allt 
bör det utfärdade tillståndets giltighet 
fastställas så att det inte inskränker eller 
begränsar den fria konkurrensen mer än vad 
som är nödvändigt för att investeringarna 
skall hinna skrivas av och investerat kapital 
ge skälig avkastning. I sådana fall där antalet 
tillstånd är begränsat av andra skäl än 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet skall man under alla 
omständigheter följa de andra bestämmelser 
om tillståndsgivning som anges i detta 
direktiv.

(28) Om antalet tillstånd för en viss 
verksamhet är begränsat på grund av 
sällsynta naturresurser eller otillräcklig 
teknisk kapacitet, t.ex. för tilldelning av 
frekvenser för analog radio eller för 
utnyttjande av en hydroelektrisk 
infrastruktur, bör ett förfarande för att välja 
mellan flera potentiella sökande inrättas, för 
att genom fri konkurrens kunna förbättra 
kvaliteten på och villkoren för de tjänster 
som erbjuds användarna. Ett sådant 
förfarande, som kan innehålla såväl rent 
kommersiella som icke-kommersiella 
kriterier, bland annat i syfte att skydda 
folkhälsan, hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen eller miljön respektive bevara 
medlemsstatens kulturarv eller 
utbildningens kvalitet, måste ge garantier 
för öppenhet och opartiskhet, och ett 
tillstånd som utfärdats på detta sätt får 
varken ha en orimligt lång giltighetstid eller 
förnyas automatiskt och får inte innebära 
någon fördel för den tillhandahållare av 
tjänster som senast innehaft tillståndet. 
Framför allt bör det utfärdade tillståndets 
giltighet fastställas så att det inte inskränker 
eller begränsar den fria konkurrensen mer än 
vad som är nödvändigt för att 
investeringarna skall hinna skrivas av och 
investerat kapital ge skälig avkastning. I 
sådana fall där antalet tillstånd är begränsat 
av andra skäl än sällsynta naturresurser eller 
otillräcklig teknisk kapacitet skall man under 
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alla omständigheter följa de andra 
bestämmelser om tillståndsgivning som 
anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Precis som folkhälsa är utbildning en mycket viktig fråga för varje medlemsstat. Det är deras 
privilegium och befogenhet (subsidiaritetsprincipen).

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 77
Skäl 28a (nytt)

(28a) Enligt detta direktiv anses ett tillstånd 
beviljat om ansökan inte har besvarats 
inom en fastställd tidsfrist. Avvikande 
bestämmelser kan dock fastställas för 
bestämda tjänster, om detta objektivt 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Detta framstår som 
motiverat särskilt för vårdtjänster eller 
tjänster som medför särskilda miljörisker.

Or. de

Motivering

Direktivets bestämmelse om att tillstånd automatiskt anses beviljat när tidsfristen för svar har 
gått ut passar för tjänster som inte medför några särskilda risker för viktiga allmänintressen. 
Avvikande bestämmelser kan dock vara motiverade, särskilt för vårdtjänster eller tjänster 
som medför särskilda miljörisker. Det bör klargöras att folkhälsan och miljön är områden 
som kan motivera avvikande bestämmelser.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 78
Skäl 32

(32) Förbudet mot att göra en ekonomisk 
prövning till en förutsättning för beviljande 
av tillstånd gäller den ekonomiska 
prövningen i sig, och inte de andra krav 
som kan motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, såsom skyddet av 
stadsmiljön. Detta förbud omfattar inte 
utövandet av befogenheter när det gäller de 

utgår
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myndigheter som ansvarar för 
tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med Kartika Tamara Liotards ändringsförslag 32 till 
artikel 14.5.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 79
Skäl 33a (nytt)

(33a) Direktivets förfarande för ömsesidig 
utvärdering påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i sin 
lagstiftning föreskriva en hög skyddsnivå 
för bestämda allmänintressen, vilket 
särskilt gäller fastställande av hälso- och 
socialpolitiska mål. Dessa kan motivera 
vissa begränsningar av etableringsfriheten, 
särskilt om de syftar till att skydda 
folkhälsan eller uppnå socialpolitiska mål. 
EG-domstolen har till exempel redan 
erkänt att skyldigheten att välja en viss 
bolagsform, exempelvis allmännyttigt 
företag, kan accepteras för utövandet av 
vissa tjänster på det sociala området.

Or. de

Motivering

Det bör uttryckligen nämnas att begränsningar av etableringsfriheten - till exempel genom 
krav på tjänsteleverantörens bolagsform - kan motiveras med hänvisning till en hög nivå på 
skyddet för folkhälsan, men inte för andra typer av tjänster.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 80
Skäl 37

(37) För att se till att den fria rörligheten för 
tjänster genomförs på ett effektivt sätt och se 
till att mottagarna och tillhandahållarna av 
tjänster kan dra nytta av och erbjuda tjänster 
i hela gemenskapen utan att behöva ta 

(37) För att se till att den fria rörligheten för 
tjänster genomförs på ett effektivt sätt och se 
till att mottagarna och tillhandahållarna av 
tjänster kan dra nytta av och erbjuda tjänster 
i hela gemenskapen utan att behöva ta 
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hänsyn till några gränser, bör den principen 
läggas fast att tillhandahållare av tjänster i 
princip endast skall omfattas av 
lagstiftningen i det land där de är etablerade. 
Denna princip är en nödvändig förutsättning 
för att tillhandahållare av tjänster, i 
synnerhet små och medelstora företag, med 
full rättssäkerhet skall kunna dra nytta av 
alla möjligheter som den inre marknaden 
erbjuder. Genom att på det sättet underlätta 
den fria rörligheten för tjänster mellan 
medlemsstaterna, medger denna princip, i 
kombination med åtgärderna för 
harmonisering och ömsesidigt bistånd, att 
tjänstemottagarna får ett större utbud av 
kvalitetstjänster från andra medlemsstater. 
Vid sidan av denna princip bör en 
stödmekanism införas som gör det möjligt 
för tjänstemottagaren att få upplysningar om 
övriga medlemsstaters lagstiftning, samt en 
harmonisering av reglerna om insyn i 
tjänsteverksamheter.

hänsyn till några gränser, bör den principen 
läggas fast att tillhandahållare av tjänster i 
princip endast skall omfattas av 
lagstiftningen i det land där de är etablerade. 
Denna så kallade ursprungslandsprincip 
har redan använts i rådets direktiv 
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 
(television utan gränser) och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
(elektronisk handel). Den kan också 
användas för andra tjänster. Denna princip 
är en nödvändig förutsättning för att 
tillhandahållare av tjänster, i synnerhet små 
och medelstora företag, med full 
rättssäkerhet skall kunna dra nytta av alla 
möjligheter som den inre marknaden 
erbjuder. Genom att på det sättet underlätta 
den fria rörligheten för tjänster mellan 
medlemsstaterna, medger denna princip, i 
kombination med åtgärderna för 
harmonisering och ömsesidigt bistånd, att 
tjänstemottagarna får ett större utbud av 
kvalitetstjänster från andra medlemsstater. 
Vid sidan av denna princip bör en 
stödmekanism införas som gör det möjligt 
för tjänstemottagaren att få upplysningar om 
övriga medlemsstaters lagstiftning, samt en 
harmonisering av reglerna om insyn i 
tjänsteverksamheter. Undantag från 
principen om ursprungsland måste 
begränsas så mycket som möjligt. Vissa 
undantag är dock nödvändiga, särskilt för 
att skydda viktiga miljöintressen.

Or. de

Motivering

Betydelsen av principen om ursprungsland för tjänsteleverantörer och även för 
tjänstemottagare bör betonas starkare och man bör lyfta fram de positiva erfarenheterna med 
principen i andra direktiv om fritt tillhandahållande av tjänster. Det bör även klargöras att 
starkt begränsade undantag är viktiga ur miljöskyddssynpunkt.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 81
Skäl 42
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(42) Undantag bör göras från principen om 
ursprungsland för tjänster som är 
totalförbjudna i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänster beger sig, om 
förbudet motiveras med hänvisning till 
allmän ordning, allmän säkerhet eller 
folkhälsa. Detta undantag omfattar endast 
totalförbud och inte de nationella ordningar 
enligt vilken en verksamhet inte är 
totalförbjuden, utan förbehållen en eller flera 
aktörer som bedriver verksamheten i fråga 
eller som förbjuder utövandet av en 
verksamhet utan att tillstånd först skall ha 
beviljats. Om en medlemsstat tillåter en 
verksamhet samtidigt som den förbehålls 
vissa aktörer, omfattas verksamheten inte av 
ett totalförbud och kan alltså inte i sig anses 
strida mot den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Följaktligen skulle det inte vara motiverat att
en sådan verksamhet inte omfattas av 
direktivets allmänna räckvidd.

(42) Undantag bör göras från principen om 
ursprungsland för tjänster som är förbjudna
i den medlemsstat dit tillhandahållaren av 
tjänster beger sig, om förbudet motiveras 
med hänvisning till allmän ordning, allmän 
säkerhet eller folkhälsa, inklusive skyddet av 
människans värdighet. Detta undantag 
gäller även fall då tjänster är allmänt 
förbjudna, men tillåtna under vissa 
omständigheter. Detta undantag omfattar 
endast totalförbud och inte de nationella 
ordningar enligt vilken en verksamhet inte är 
totalförbjuden, utan förbehållen en eller flera 
aktörer som bedriver verksamheten i fråga 
eller som förbjuder utövandet av en 
verksamhet utan att tillstånd först skall ha 
beviljats. Om en medlemsstat tillåter en 
verksamhet samtidigt som den förbehålls 
vissa aktörer, omfattas verksamheten inte av 
ett totalförbud och kan alltså inte i sig anses 
strida mot den allmänna ordningen, den 
allmänna säkerheten eller folkhälsan. 
Följaktligen skulle det inte vara motiverat 
med ett generellt undantag från principen 
om ursprungsland för en sådan verksamhet.

Or. de

Motivering

Den föreslagna undantaget i artikel 17 led 16 är alltför snävt formulerat. Den ändring som 
föreslås där bör också göras i motsvarande skäl.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 82
Skäl 43

(43) Det finns inte anledning att tillämpa 
principen om ursprungsland på de särskilda 
krav som uppställs av den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänster beger, om dessa 
är knutna till den särskilda karaktären hos 
den plats där tjänsten tillhandahålls och som 
måste följas för att den allmänna ordningen 
eller den allmänna säkerheten skall kunna 
säkras, eller folkhälsan eller miljön kunna 
skyddas. Detta undantag avser exempelvis 

(43) Det finns inte anledning att tillämpa 
principen om ursprungsland på de särskilda 
krav som uppställs av den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänster beger sig, om 
dessa är knutna till den särskilda karaktären 
hos den plats där tjänsten tillhandahålls eller 
till särskilda faror som uppstår genom 
tillhandahållandet av tjänsten på den 
platsen, och som måste följas för att den 
allmänna ordningen eller den allmänna 
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tillstånd att uppehålla sig på eller använda 
allmän väg, villkor för organisation av 
offentliga evenemang eller säkerhetskrav på 
byggplatser.

säkerheten skall kunna säkras, eller 
folkhälsan eller miljön kunna skyddas. Detta 
undantag avser exempelvis tillstånd att 
uppehålla sig på eller använda allmän väg, 
villkor för organisation av offentliga 
evenemang eller säkerhetskrav på 
byggplatser.

Or. de

Motivering

Skälet bör motsvara de ändringar som föreslås till artikel 17 led 17.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 83
Skäl 47a (nytt)

(47a) Principen om ursprungsland kan 
bara tillämpas i begränsad omfattning för 
vårdtjänster, eftersom de flesta vårdtjänster 
i den medlemsstat tjänsten levereras kräver 
en inrättning, till exempel ett sjukhus eller 
en läkarmottagning, och därmed inte 
omfattas av principen om ursprungsland. 
Bestämmelserna om 
ursprungslandsprincipen i artikel 16 
tillämpas bara på tjänsteleverantörer från 
andra medlemsstater och inte på personer 
som är anställda av tjänsteleverantörer. 
För gränsöverskridande vårdtjänster gäller 
dessutom viktiga allmänna undantag från 
principen om ursprungsland, till exempel 
undantaget om tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer eller undantaget om 
risker på den plats där tjänsten levereras, 
vilket inkluderar hygiennormer på sjukhus. 
Med tanke på vikten av folkhälsoskyddet är 
det dessutom nödvändigt att 
medlemsstaterna under alla 
omständigheter behåller möjligheten att i 
enskilda fall kunna vidta åtgärder gentemot 
tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater.

Or. de
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Motivering

Även om principen om ursprungsland har viss tillämpning på vårdområdet måste det betonas 
att medlemsstaterna under alla omständigheter måste behålla möjligheten att i enskilda fall 
kunna vidta åtgärder mot tjänsteleverantörer från andra medlemsstater. Tillämpningen av 
ursprungslandsprincipen på vårdområdet bör klargöras.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 84
Skäl 51

(51) I enlighet med de principer som 
fastställts i domstolens rättspraxis i fråga 
om fri rörlighet för tjänster och utan att 
äventyra den ekonomiska balansen i 
medlemsstaternas system för social trygghet 
bör större rättssäkerhet kunna erbjudas i 
fråga om ersättning för vård för patienter 
som i egenskap av tjänstemottagare drar 
nytta av den fria rörligheten för tjänster, 
samt för vårdpersonal och ansvariga för 
social trygghet.

utgår

Or. en

Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ett horisontellt ramdirektiv av denna typ är inte ett 
lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning om 
vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 85
Skäl 51

(51) I enlighet med de principer som 
fastställts i domstolens rättspraxis i fråga 
om fri rörlighet för tjänster och utan att 
äventyra den ekonomiska balansen i 
medlemsstaternas system för social trygghet 
bör större rättssäkerhet kunna erbjudas i 
fråga om ersättning för vård för patienter 
som i egenskap av tjänstemottagare drar 

utgår
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nytta av den fria rörligheten för tjänster, 
samt för vårdpersonal och ansvariga för 
social trygghet.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 86
Skäl 52

(52) Rådets förordning (EEG) 1408/71 av 
den 14 juni 1971 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar 
inom gemenskapen skall tillämpas, särskilt 
bestämmelserna om anslutning till det 
sociala trygghetssystemet, på anställda eller 
egenföretagare som tillhandahåller eller 
deltar i tillhandahållandet av en tjänst.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 87
Skäl 53

(53) Artikel 22 i förordning (EEG) 1408/71 
om förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat bidrar, såsom 
domstolens rättspraxis understryker, till att 
underlätta den fria rörligheten för patienter 
och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande vårdtjänster. Denna 
bestämmelse skall se till att de personer 
som omfattas av socialförsäkringen och 
som har ett tillstånd för tillträde till vård i 
de andra medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 

utgår
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socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. 
Bestämmelsen ger också dem som omfattas 
av socialförsäkringen rättigheter som de 
inte annars skulle haft, och framstår som 
en möjlighet att utnyttja den fria 
rörligheten för tjänster. Bestämmelsen 
avser dock inte att reglera vilken ersättning 
som skall utbetalas, och den hindrar därför 
inte att ersättning utbetalas i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, för 
utgifter för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat, även om ett 
förhandstillstånd saknas.

Or. en

Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ändringsförslagen till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23 hör samman. Ett 
horisontellt ramdirektiv är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta 
specifik lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 88
Skäl 53

(53) Artikel 22 i förordning (EEG) 1408/71 
om förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat bidrar, såsom 
domstolens rättspraxis understryker, till att 
underlätta den fria rörligheten för patienter 
och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande vårdtjänster. Denna 
bestämmelse skall se till att de personer 
som omfattas av socialförsäkringen och 
som har ett tillstånd för tillträde till vård i 
de andra medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 

utgår
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socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. 
Bestämmelsen ger också dem som omfattas 
av socialförsäkringen rättigheter som de 
inte annars skulle haft, och framstår som 
en möjlighet att utnyttja den fria 
rörligheten för tjänster. Bestämmelsen 
avser dock inte att reglera vilken ersättning 
som skall utbetalas, och den hindrar därför 
inte att ersättning utbetalas i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, för 
utgifter för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat, även om ett 
förhandstillstånd saknas.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 89
Skäl 53

(53) Artikel 22 i förordning (EEG) 1408/71 
om förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat bidrar, såsom 
domstolens rättspraxis understryker, till att 
underlätta den fria rörligheten för patienter 
och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande vårdtjänster. Denna 
bestämmelse skall se till att de personer som 
omfattas av socialförsäkringen och som har 
ett tillstånd för tillträde till vård i de andra 
medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 
socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. Bestämmelsen 
ger också dem som omfattas av 
socialförsäkringen rättigheter som de inte 
annars skulle haft, och framstår som en 
möjlighet att utnyttja den fria rörligheten för 
tjänster. Bestämmelsen avser dock inte att 

(53) Artikel 22 i förordning (EEG) 1408/71 
om förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat bidrar, såsom 
domstolens rättspraxis understryker, till att 
underlätta den fria rörligheten för patienter 
och tillhandahållandet av 
gränsöverskridande vårdtjänster. Dessa 
bestämmelser gäller i full omfattning för 
sjukhusvård, för vilken medlemsstaterna, i 
enlighet med EG-domstolens rättspraxis, 
kan bibehålla kravet på förhandstillstånd 
för ersättning av kostnader för behandling i 
andra medlemsstater. Bestämmelserna 
gäller också vård utanför sjukhus, om 
patienten begär tillstånd att få utnyttja de 
särskilda bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71. Syftet med 
artikel 22 i den förordningen är att se till 
att de personer som omfattas av 
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reglera vilken ersättning som skall utbetalas, 
och den hindrar därför inte att ersättning 
utbetalas i den omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, för 
utgifter för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat, även om ett 
förhandstillstånd saknas.

socialförsäkringen och som har ett tillstånd 
för tillträde till vård i de andra 
medlemsstaterna får lika goda 
ersättningsvillkor som de 
socialförsäkringstagare som omfattas av 
lagstiftningen i dessa länder. Bestämmelsen 
ger också dem som omfattas av 
socialförsäkringen rättigheter som de inte 
annars skulle haft, och framstår som en 
möjlighet att utnyttja den fria rörligheten för 
tjänster. Bestämmelsen avser dock inte att 
reglera vilken ersättning som skall utbetalas, 
och den hindrar därför inte att ersättning 
utbetalas i den omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, för 
utgifter för vård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat, även om ett 
förhandstillstånd saknas.

Or. de

Motivering

Förhållandet mellan artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 23 i detta förslag 
bör klargöras i skälen.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 90
Skäl 54

(54) Med hänsyn till hur domstolens 
rättspraxis utvecklats när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör kravet på 
förhandstillstånd för att få ekonomisk 
ersättning från de sociala 
trygghetssystemen i en medlemsstat för 
öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat tas bort, och medlemsstaterna 
bör anpassa sin lagstiftning i detta 
avseende. Om sjukvården ersätts i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, 
kommer borttagandet av förhandstillstånd 
inte att påverka den ekonomiska jämvikten 
mellan de sociala trygghetssystemen i 

utgår
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någon större utsträckning. I enlighet med 
domstolens rättspraxis förblir de villkor på 
vilka medlemsstaterna på sitt territorium 
beviljar tillstånd för ersättning för 
kostnader för öppen hälso- och sjukvård 
tillämpliga när det rör sig om vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat än 
den där patienten är sjukförsäkrad, om 
dessa villkor är förenliga med 
gemenskapsrätten. I enlighet med 
domstolens praxis skall också 
tillståndsförfarandena för ekonomisk 
ersättning för vård i en annan medlemsstat 
följa de bestämmelser rörande villkoren för 
utfärdande av tillstånd och de 
tillståndsförfaranden som avses i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Visserligen har EG-domstolen i sin rättspraxis redan fastslagit patienternas rätt att få 
medicinsk behandling i en annan medlemsstat under vissa förutsättning (till exempel om 
behandlingen inte är tillgänglig inom rimlig tid i deras hemland), men det är alltför tidigt att 
lagstifta om fri rörlighet för vårdtjänster innan man har tittat närmare på slutsatserna från 
översynen av patienters rörlighet. Ändringsförslagen till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23 hör samman. Ett 
horisontellt ramdirektiv är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta 
specifik lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 91
Skäl 54

(54) Med hänsyn till hur domstolens 
rättspraxis utvecklats när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör kravet på 
förhandstillstånd för att få ekonomisk 
ersättning från de sociala 
trygghetssystemen i en medlemsstat för 
öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat tas bort, och medlemsstaterna 
bör anpassa sin lagstiftning i detta 
avseende. Om sjukvården ersätts i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 

utgår
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där vårdmottagaren är sjukförsäkrad, 
kommer borttagandet av förhandstillstånd 
inte att påverka den ekonomiska jämvikten 
mellan de sociala trygghetssystemen i 
någon större utsträckning. I enlighet med 
domstolens rättspraxis förblir de villkor på 
vilka medlemsstaterna på sitt territorium 
beviljar tillstånd för ersättning för 
kostnader för öppen hälso- och sjukvård 
tillämpliga när det rör sig om vård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat än 
den där patienten är sjukförsäkrad, om 
dessa villkor är förenliga med 
gemenskapsrätten. I enlighet med
domstolens praxis skall också 
tillståndsförfarandena för ekonomisk 
ersättning för vård i en annan medlemsstat 
följa de bestämmelser rörande villkoren för 
utfärdande av tillstånd och de 
tillståndsförfaranden som avses i detta 
direktiv.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 92
Skäl 55

(55) I enlighet med domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster får 
kravet på förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för sjukhusvård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
anses vara motiverat med hänsyn till den 
planering som krävs för att avgöra antalet 
sjukhusanläggningar, deras geografiska 
fördelning, hur de skall inrättas och vilken 
utrustning de skall vara försedda med, samt 
vilka vårdtjänster de skall erbjuda. Genom 
denna planering eftersträvas målet att inom 
varje medlemsstats territorium säkerställa 
att det finns tillräckligt stor och permanent 
tillgång till ett väl avvägt utbud av 

utgår
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sjukhusvård av god kvalitet, samtidigt som 
planeringen är nödvändig för att 
säkerställa en kontroll över utgifterna och i 
möjligaste mån undvika allt slöseri med 
ekonomiska, tekniska och mänskliga 
resurser. I enlighet med domstolens 
rättspraxis bör begreppet sjukhusvård ges 
en objektiv definition, och kravet på 
förhandstillstånd bör stå i proportion till 
det eftersträvade målet av allmänintresse.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 93
Skäl 55

(55) I enlighet med domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster får 
kravet på förhandstillstånd för ekonomisk 
ersättning för sjukhusvård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat 
anses vara motiverat med hänsyn till den 
planering som krävs för att avgöra antalet 
sjukhusanläggningar, deras geografiska 
fördelning, hur de skall inrättas och vilken 
utrustning de skall vara försedda med, samt 
vilka vårdtjänster de skall erbjuda. Genom 
denna planering eftersträvas målet att inom 
varje medlemsstats territorium säkerställa 
att det finns tillräckligt stor och permanent 
tillgång till ett väl avvägt utbud av 
sjukhusvård av god kvalitet, samtidigt som 
planeringen är nödvändig för att 
säkerställa en kontroll över utgifterna och i 
möjligaste mån undvika allt slöseri med 
ekonomiska, tekniska och mänskliga 
resurser. I enlighet med domstolens 
rättspraxis bör begreppet sjukhusvård ges 

utgår
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en objektiv definition, och kravet på 
förhandstillstånd bör stå i proportion till 
det eftersträvade målet av allmänintresse.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 94
Skäl 56

(56) I artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 föreskrivs under vilka 
omständigheter den behöriga nationella 
institutionen inte får vägra att utfärda ett 
tillstånd som sökts med stöd av den 
artikeln. En medlemsstat får inte vägra att 
bevilja tillstånd, om sådan sjukhusvård är 
täckt av systemet för social trygghet i de fall 
den tillhandahålls på medlemsstatens 
territorium och om en identisk eller lika 
effektiv behandling inte kan erhållas i tid 
inom det egna territoriet på de villkor som 
anges systemet för social trygghet. I 
enlighet med domstolens rättspraxis skall 
villkoret för en godtagbar tidsfrist bedömas 
med hänsyn till alla omständigheter i varje 
konkret fall, med vederbörlig hänsyn inte 
bara till patientens medicinska situation vid 
den tidpunkt då tillståndet söks, utan också 
tidigare omständigheter och sjukdomens 
troliga utveckling.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 95
Skäl 56

(56) I artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 föreskrivs under vilka 
omständigheter den behöriga nationella 
institutionen inte får vägra att utfärda ett 
tillstånd som sökts med stöd av den 
artikeln. En medlemsstat får inte vägra att 
bevilja tillstånd, om sådan sjukhusvård är 
täckt av systemet för social trygghet i de fall 
den tillhandahålls på medlemsstatens 
territorium och om en identisk eller lika 
effektiv behandling inte kan erhållas i tid 
inom det egna territoriet på de villkor som 
anges systemet för social trygghet. I 
enlighet med domstolens rättspraxis skall 
villkoret för en godtagbar tidsfrist bedömas 
med hänsyn till alla omständigheter i varje 
konkret fall, med vederbörlig hänsyn inte 
bara till patientens medicinska situation vid 
den tidpunkt då tillståndet söks, utan också 
tidigare omständigheter och sjukdomens 
troliga utveckling.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 96
Skäl 57

(57) Den ekonomiska ersättningen från 
medlemsstaternas system för social trygghet 
för vård i en annan medlemsstat bör inte 
vara lägre än den ersättning som systemet 
för social trygghet medger för vård inom 
det egna landet. I domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster 
fastställs att då tillstånd saknas torde 
ersättningen för öppenvård enligt taxorna i 
den medlemsstat där vårdmottagaren är 

utgår
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sjukförsäkrad inte ha någon avgörande 
betydelse för finansieringen av den statens 
system för social trygghet. I sådana fall då 
ett tillstånd har utfärdats inom ramen för 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ersätts utgifterna i den omfattning som 
garanteras av systemet för social trygghet i 
den medlemsstat där vården 
tillhandahållits. Om ersättningsnivån är 
lägre än den skulle ha varit om samma 
vård hade tillhandahållits i den 
medlemsstat där patienten är 
socialförsäkrad, bör den medlemsstaten 
komplettera ersättningen upp till den nivå 
som skulle tillämpats i detta fall.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från tillämpningsområdet för denna rättsakt. Ett horisontellt ramdirektiv av 
denna typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 97
Skäl 57

(57) Den ekonomiska ersättningen från 
medlemsstaternas system för social trygghet 
för vård i en annan medlemsstat bör inte 
vara lägre än den ersättning som systemet 
för social trygghet medger för vård inom 
det egna landet. I domstolens rättspraxis 
när det gäller fri rörlighet för tjänster 
fastställs att då tillstånd saknas torde 
ersättningen för öppenvård enligt taxorna i 
den medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad inte ha någon avgörande 
betydelse för finansieringen av den statens 
system för social trygghet. I sådana fall då 
ett tillstånd har utfärdats inom ramen för 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ersätts utgifterna i den omfattning som 
garanteras av systemet för social trygghet i 

utgår
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den medlemsstat där vården 
tillhandahållits. Om ersättningsnivån är 
lägre än den skulle ha varit om samma 
vård hade tillhandahållits i den 
medlemsstat där patienten är 
socialförsäkrad, bör den medlemsstaten 
komplettera ersättningen upp till den nivå 
som skulle tillämpats i detta fall.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget om att stryka artikel 23.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 98
Skäl 57a (nytt)

(57a) Skillnaden mellan sjukhusvård och 
behandling utanför sjukhus bygger, enligt 
EG-domstolens rättspraxis, på det faktum 
att sjukhusvård är tjänster som ges inom en 
infrastruktur som uppvisar vissa klara 
särdrag, och att särskilt antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, deras 
organisationssätt och deras utrustning, 
liksom vilken typ av medicinska tjänster 
som sjukhuset kan erbjuda, är aspekter 
som kräver planering. Denna nödvändiga 
planering säkerställer inte bara en 
tillräcklig och hållbar tillgång till ett väl 
avvägt urval av sjukhusbehandlingar av 
hög kvalitet, utan ser också till att 
kostnaderna hålls nere och att man 
förhindrar oekonomisk användning av 
pengar, teknik och personal. På 
motsvarande sätt betraktas medicinsk vård
som sjukhusvård i enlighet med 
EG-domstolens rättspraxis inte bara då den 
kräver att patienten uppehåller sig där utan 
även då den tar sjukhusinfrastruktur i 
anspråk, till exempel akut- och 
intensivmedicinska inrättningar, för 
behandlingar som för patienten utgör en 
särskild risk, eller högt specialiserad och 
mycket kostnadsintensiv medicinsk 
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utrustning, som vanligtvis bara finns på 
sjukhus, till exempel datortomografi.

Or. de

Motivering

Direktivförslagets definition av sjukhusvård bör ändras och detta skäl bör klargöra 
ändringarna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 99
Skäl 67

(67) Medlemsstaterna bör i samarbete med 
kommissionen uppmana berörda parter att 
utarbeta uppföranderegler på 
gemenskapsnivå, framför allt för att främja 
kvaliteten på tjänsterna och ta hänsyn till 
de enskilda yrkenas särdrag. 
Uppförandereglerna bör vara förenliga 
med gemenskapsrätten, särskilt 
konkurrensreglerna.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 39.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 100
Skäl 68

(68) Detta direktiv påverkar inte framtida 
initiativ i fråga om lagstiftning eller icke 
bindande åtgärder på 
konsumentskyddsområdet.

(68) Detta direktiv påverkar inte framtida 
initiativ i fråga om lagstiftning eller icke 
bindande åtgärder på områdena för 
konsumentskydd och rörlighet för 
patienter.

Or. en

Motivering

Att förbättra rörligheten för patienter har hög prioritet. Man bör därför anta specifik 
lagstiftning i syfte att underlätta och förbättra den fria rörligheten för patienter i EU.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 101
Skäl 72

(72) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 15, 21 och 
47.

(72) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheterna och följer de 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 8, 15, 21, 
34-38 och 47.

Or. fr

Motivering

Dessa artiklar i stadgan om de grundläggande rättigheterna rör relevanta artiklar om 
medborgerliga rättigheter, som nämns i skäl 72 i föreliggande förslag till direktiv. Man bör 
även hänvisa till andra typer, till exempel socioekonomiska rättigheter respektive rättigheter 
beträffande social trygghet och socialt bistånd, skydd av folkhälsan, tillgång till tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, miljöskydd och konsumentskydd. I alla dessa fall föreskrivs en 
hög skyddsnivå eller förbättring av kvaliteten. I de flesta anges att medlemsstaternas rättsliga 
bestämmelser eller praxis - utöver gemenskapsrätten - om möjligt skall respekteras.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 102
Artikel 1

I detta direktiv fastställs de allmänna 
bestämmelser som skall underlätta utövandet 
av etableringsfriheten för tillhandahållare av 
tjänster och den fria rörligheten för tjänster.

I detta direktiv fastställs de allmänna 
bestämmelser som skall underlätta utövandet 
av etableringsfriheten för tillhandahållare av 
tjänster och den fria rörligheten för tjänster. 
Direktivet innebär inte att medlemsstaterna 
åläggs att avreglera tjänster av allmänt 
intresse, privatisera sådana offentliga 
inrättningar som erbjuder den typen av 
tjänster eller avskaffa befintliga monopol.

Or. de

Motivering

Det måste klargöras att medlemsstaterna genom detta direktiv inte åläggs att avreglera 
tjänster av allmänt intresse, privatisera sådana offentliga inrättningar som erbjuder den 
typen av  tjänster eller avskaffa befintliga monopol, till exempel för lotteriverksamhet. 
Monopolen syftar dels till att begränsa spelmissbruk, dels till att finansiera viktiga 
allmännyttiga intressen. Detta måste framgå av direktivets text.
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Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 103
Artikel 2, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Vårdtjänster.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 104
Artikel 2, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Vattendistributionstjänster.

Or. fr

Motivering

Direktivet får inte leda till att den offentliga sektorns förvaltning av tjänster på området för 
vattendistribution äventyras. I synnerhet artiklarna 9-15 om tillståndssystem bör kompletteras 
med specifika bestämmelser om tjänster av allmänt intresse som utförs av offentliga 
institutioner.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 105
Artikel 3, stycke 2

Tillämpningen av detta direktiv påverkar 
inte tillämpningen av bestämmelserna i de 
andra gemenskapsinstrumenten i fråga om 
de tjänster de omfattar.

Tillämpningen av detta direktiv gäller med 
förbehåll för bestämmelserna i de andra 
gemenskapsinstrumenten i fråga om de 
tjänster de omfattar.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i tjänstedirektivet skall inte tillämpas om det i andra gemenskapsrättsakter 
finns krav för att starta och utöva miljörelaterad tjänsteverksamhet (till exempel 
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EMAS-förordningen eller avfallsdirektivet). Befintliga (kvalitets)krav på utövandet av 
verksamheten bör inte påverkas av direktivet. Därmed bör det i artikel 3 stycke 2 framgå att 
andra bestämmelser i gemenskapsrätten kan tillämpas på etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 106
Artikel 4, led 10

10) sjukhusvård: sådan behandling som 
endast kan tillhandahållas på ett sjukhus, 
en klinik eller liknande, och som i princip 
kräver att den person som mottar 
behandlingen uppehåller sig där; vad det 
berörda sjukhuset har för beteckning, hur 
det är organiserat och hur det finansieras 
är utan betydelse för hur den berörda 
behandlingen skall kategoriseras,

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 107
Artikel 4, led 10

10) sjukhusvård: sådan behandling som 
endast kan tillhandahållas på ett sjukhus, 
en klinik eller liknande, och som i princip 
kräver att den person som mottar 
behandlingen uppehåller sig där; vad det 
berörda sjukhuset har för beteckning, hur 
det är organiserat och hur det finansieras 
är utan betydelse för hur den berörda 
behandlingen skall kategoriseras,

utgår

Or. de
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Motivering

Definitionen av sjukhusvård bör flyttas till artikel 23 för att klargöra att det inte handlar om 
en allmän definition av vilka behandlingar som bör förbehållas sjukhusen, utan att 
definitionen syftar till att fastställa tillämpningsområdet för artikel 23.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 108
Artikel 4, led 13a (nytt)

13a) ”yrkesverksam inom ett reglerat 
vårdyrke”: person som är verksam inom ett 
reglerat yrke och som utövar en verksamhet 
bestående av tjänster för diagnosticering 
eller behandling av sjukdomar, till exempel 
läkarvård, annan vård och 
apoteksverksamhet,

Or. fr

Motivering

En definition av yrkesverksamma inom vården krävs för att fastställa gränserna för det 
undantag för vårdtjänster som Kartika Tamara Liotard vill införa genom sitt ändringsförslag 
25 till artikel 2.2 cb (nytt).

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 109
Artikel 5, punkt 3

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på de 
dokument som avses i artikel 46 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG och artikel 45.3 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
../../EG.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv ../../EG Europaparlamentets 
och rådets direktiv ../../EG.

Or. fr

Motivering

Andra bestämmelser än de nämnda i dessa två direktiv, som är under behandling, kan vara 
tillämpliga. Hänvisning bör därför vid behov kunna göras till dessa direktiv istället för till 
specifika bestämmelser.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 110
Artikel 7, punkt 1, led aa (nytt)

aa) De miljöföreskrifter som skall tillämpas 
på tjänsten, det minimum i fråga om 
arbetslagstiftning och arbetsvillkor som 
gäller för den berörda tjänsten, de gällande 
bestämmelserna på 
konsumentskyddsområdet samt hälso- och 
säkerhetsföreskrifterna.

Or. nl

Motivering

För utländska tjänsteleverantörer är det mycket svårt att ta reda på vilka bestämmelser som 
gäller i det land där en tjänst skall tillhandahållas. Därför måste det också vara möjligt att få 
information om miljöföreskrifter, arbetsbestämmelser och liknande hos den gemensamma 
kontaktpunkten.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 111
Artikel 13, punkt 4

4. Om inget annat meddelats inom den 
tidsfrist som avses i punkt 3 skall tillståndet 
anses beviljat. För vissa former av 
verksamhet kan emellertid ett annat 
förfarande tillämpas om det är objektivt 
motiverat av tvingande hänsyn till 
allmänintresset.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är inte möjligt att föreskriva att ett tillstånd automatiskt skall anses beviljat om den 
tidsfrist för svar som fastställts vid mottagandet av ansökan inte har respekterats. Det är 
viktigt att myndigheterna ges bästa förutsättningar att behandla ansökan, samtidigt som de är 
skyldiga att fatta sitt beslut så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 112
Artikel 13, punkt 5, led c
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c) att tillståndet får anses beviljat om inget 
annat meddelats inom den angivna 
tidsfristen.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 13.4.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 113
Artikel 14, stycke 1a (nytt)

Denna artikel skall inte tillämpas på 
sociala tjänster av allmänt intresse för vilka 
den ansvariga medlemsstaten eller 
gemenskapen har fastställt allmännyttiga 
skyldigheter, till exempel vårdtjänster och 
omsorgstjänster i hemmiljö för personer 
(äldre, sjuka eller barn) som inte klarar sig 
helt och hållet själva.

Or. fr

Motivering

Vårdtjänsterna är för medlemsstaterna ett grundläggande instrument för att organisera och 
tillhandahålla hälsovård till medborgarna inom ramen för olika system som till stor del 
finansieras med offentliga medel. I artikel 152.5 i EG-fördraget (oförändrad i det nya 
konstitutionsfördraget) anges att medlemsstaterna ansvarar för att organisera och ge hälso-
och sjukvård. Därför bör tillämpningsområdet för detta förslag inte omfatta dem av dessa 
tjänster som helt eller delvis finansieras med offentliga medel och som enligt medlemsstatens 
lagstiftning omfattas av allmännyttiga skyldigheter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 114
Artikel 14, led 8

8) Skyldighet att under en viss tid ha varit 
upptagen i registren på landets territorium 
eller att under en viss tid ha bedrivit 
verksamhet på territoriet.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 115
Artikel 15, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall undersöka om det i 
deras respektive rättsordningar finns några 
krav av det slag som anges i punkt 2 och, om 
så är fallet, ange huruvida dessa krav 
uppfyller villkoren i punkt 3. 

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att gå gradvis fram med utvärderingen av vissa krav angående 
avregleringen av tjänster. Om nationella bestämmelser behöver anpassas till villkoren i 
punkt 3 bör det inte göras brådstörtat och till skada för målet att harmonisera dessa 
lagstiftningar.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 116
Artikel 15, punkt 3, inledningen

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

3. Medlemsstaterna skall ange huruvida
kraven i punkt 2 uppfyller följande tre 
villkor:

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 15.1.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 117
Artikel 15, punkt 3a (ny)

3a. Denna artikel skall inte tillämpas på 
sociala tjänster av allmänt intresse för vilka
den ansvariga medlemsstaten eller 
gemenskapen har fastställt allmännyttiga 
skyldigheter, till exempel vårdtjänster och 
omsorgstjänster i hemmiljö för personer 
(äldre, sjuka eller barn) som inte klarar sig 
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helt och hållet själva.

Or. fr

Motivering

Vårdtjänsterna är för medlemsstaterna ett grundläggande instrument för att organisera och 
tillhandahålla hälsovård till medborgarna inom ramen för olika system som till stor del 
finansieras med offentliga medel. I artikel 152.5 i EG-fördraget (oförändrad i det nya 
konstitutionsfördraget) anges att medlemsstaterna ansvarar för att organisera och ge hälso-
och sjukvård. Därför bör tillämpningsområdet för detta förslag inte omfatta dem av dessa 
tjänster som helt eller delvis finansieras med offentliga medel och som enligt medlemsstatens 
lagstiftning omfattas av allmännyttiga skyldigheter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 118
Artikel 15, punkt 3b (ny)

3b. Uppgifter enligt punkterna 1-3 skall 
göra det möjligt att förbättra 
förutsättningarna för tillgången till och 
kvaliteten på tjänsterna. Medlemsstaterna 
skall i samarbete med kommissionen och 
Europaparlamentet främja antagandet av 
nationella åtgärder eller bestämmelser för 
att förbättra kvaliteten på och tillgången till 
tjänster på deras territorium.

Or. fr

Motivering

Jämför ändringsförslaget till artikel 15.1.

Utvärderingsarbetet skall inte nödvändigtvis leda till att alla eller en del av de berörda 
kraven upphävs, med beaktande av att de i grunden syftar till att skydda allmänintresset. 
Uppgifterna skall göra det möjligt att harmonisera villkoren mellan medlemsstaterna, men 
framför allt att förbättra leveranstryggheten, tillgången och kvaliteten, i syfte att ge 
medborgarna livsvillkor som är värdiga vårt samhälle och den europeiska samhällsmodellen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 119
Artikel 15, punkterna 4, 5 och 6

4. I den gemensamma utvärderingsrapport 
som avses i artikel 41 skall 

utgår
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medlemsstaterna ange
a) vilka krav de har för avsikt att behålla, 
samt skälen för att de anser att dessa krav 
uppfyller villkoren i punkt 3, och
b) vilka krav som har upphävts eller 
anpassats.
5. Från och med den dag då detta direktiv 
träder ikraft får medlemsstaterna endast 
införa nya krav av den typ som avses i 
punkt 2, om dessa krav uppfyller villkoren i 
punkt 3 och beror på förändrade 
omständigheter.
6. Medlemsstaterna skall anmäla till 
kommissionen alla förslag till nya lagar 
och andra författningar i vilka sådana krav 
som avses i punkt 5 ingår, samt skälen till 
dem. Kommissionen skall underrätta de 
övriga medlemsstaterna om dessa 
bestämmelser. Denna underrättelse hindrar 
inte medlemsstaterna från att anta de 
berörda bestämmelserna.
Inom tre månader från anmälan skall 
kommissionen undersöka om de nya 
bestämmelserna är förenliga med 
gemenskapsrätten och vid behov fatta ett 
beslut om att begära att medlemsstaten i 
fråga skall avstå från att anta dem eller 
upphäva dem.

Or. fr

Motivering

I enlighet med bestämmelserna i dessa punkter skulle kommissionen ingripa i 
medlemsstaternas organisation av hälso- och sjukvården, vilket står i strid med EG-fördraget, 
särskilt artikel 152.5. I denna artikel anges att medlemsstaterna ansvarar för att organisera 
och ge hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 120
Artikel 16

Artikel 16 utgår
Principen om ursprungsland
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1. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster uteslutande 
omfattas av ursprungsmedlemsstatens 
nationella bestämmelser på det samordnade 
området.
Det första stycket avser nationella 
bestämmelser om att starta och utöva 
tjänsteverksamhet, och särskilt 
bestämmelser i fråga om tillhandahållarens 
beteende, tjänsternas kvalitet eller innehåll, 
reklam, avtal och tillhandahållarens 
ansvar.
2. Ursprungsmedlemsstaten skall ansvara 
för tillsynen över tillhandahållare och de 
tjänster de utför, även när tjänsterna utförs 
i en annan medlemsstat.
3. Medlemsstaterna får av skäl som berör 
det samordnade området inte inskränka 
den fria rörligheten för tjänster som utförs 
av en tillhandahållare av tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat, särskilt 
genom att ställa följande krav:
a) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall vara etablerad inom 
landets territorium.
b) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall göra en anmälan eller 
skaffa ett tillstånd hos de behöriga 
myndigheterna, inbegripet genom att tas 
upp i ett register eller i en 
yrkessammanslutning på deras territorium.
c) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en adress eller en 
representant inom landets territorium eller 
ange en adress till en godkänd person.
d) Förbudet för tillhandahållaren av 
tjänsterna att skaffa sig viss infrastruktur 
inom landets territorium, såsom ett kontor 
eller en mottagning, om detta är 
nödvändigt för att tillhandahållaren skall 
kunna utföra sina tjänster.
e) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall följa de krav som ställs på 
tjänsteverksamhet inom landets territorium.
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f) Tillämpningen av ett särskilt 
avtalsförhållande mellan tillhandahållaren 
och mottagaren av tjänsterna som hindrar 
eller inskränker ett oberoende 
tillhandahållande av tjänster.
g) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en särskild legitimation 
utfärdad av landets behöriga myndigheter, 
för att få utöva en viss tjänsteverksamhet.
h) Krav på att bruket av den utrustning som 
krävs för tjänstens utförande skall uppfylla 
vissa villkor.
i) Inskränkningar av den fria rörlighet för 
tjänster som avses i artikel 20, artikel 23.1 
första stycket och artikel 25.1.

Or. fr

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset. 
Denna artikel bör utgå helt och hållet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 121
Artikel 16, punkt 2a (ny)

2a. Detta skall inte påverka ansvaret för 
värdmedlemsstaterna att kontrollera 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga om 
gällande miljöföreskrifter, 
säkerhetsföreskrifter, hälsobestämmelser, 
arbetsvillkor, konsumentskydd och andra 
bestämmelser som i enlighet med artikel 17 
undantas från tillämpning av principen om 
ursprungsland.

Or. nl

Motivering

Kontroll som avser tillhandahållandet av tjänster i andra länder och som har sin 
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utgångspunkt i ursprungslandet är i praktiken knappast möjlig. Detta gäller med säkerhet för 
de områden som undantas från principen om ursprungsland. Direktivet måste även kunna 
användas i praktiken.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 122
Artikel 16, punkt 3, inledningen

3. Medlemsstaterna får av skäl som berör 
det samordnade området inte inskränka den 
fria rörligheten för tjänster som utförs av en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad i 
en annan medlemsstat, särskilt genom att 
ställa följande krav:

3. Under förutsättning att villkoren i 
artikel 9.1 är uppfyllda, får 
medlemsstaterna av skäl som berör det 
samordnade området inte inskränka den fria 
rörligheten för tjänster som utförs av en 
tillhandahållare av tjänster som är etablerad i 
en annan medlemsstat, särskilt genom att 
ställa följande krav:

Or. en

Motivering

Samma villkor måste gälla både för den första delen i detta direktiv om etableringsfrihet och 
för den andra delen om fri rörlighet för tjänster.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 123
Artikel 16, punkt 3, led c

c) Kravet att tillhandahållaren av 
tjänsterna skall ha en adress eller en 
representant inom landets territorium eller 
ange en adress till en godkänd person.

utgår

Or. sv

Motivering

Ansvaret för att följa upp efterlevnaden av miljö- och arbetsskydd bör ligga på 
medlemsstatsnivå. Förbudet mot att kräva att tjänsteleverantören ska ha adress eller en 
representant inom landets territorium skulle hindra medlemsstaterna från att utöva sin 
kontrollfunktion. I vissa medlemsstater avgörs arbetsvillkor inklusive arbetsmiljöfrågor till 
stor del i förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. För att sådana 
förhandlingar ska kunna äga rum måste en representant finnas på plats i landet. Om kravet 
på representation i medlemsstaten tas bort riskerar skyddet för människors hälsa och den 
gemensamma miljön att försvagas.
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Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 124
Artikel 16, punkt 3, led d

d) Förbudet för tillhandahållaren av 
tjänsterna att skaffa sig viss infrastruktur 
inom landets territorium, såsom ett kontor 
eller en mottagning, om detta är 
nödvändigt för att tillhandahållaren skall 
kunna utföra sina tjänster.

utgår

Or. sv

Motivering

Ansvaret för att följa upp efterlevnaden av miljö- och arbetsskydd bör ligga på 
medlemsstatsnivå. Förbudet mot att kräva att tjänsteleverantören ska ha viss infrastruktur 
inom landets territorium skulle hindra medlemsstaterna från att utöva sin kontrollfunktion. I 
vissa medlemsstater avgörs arbetsvillkor inklusive arbetsmiljöfrågor till stor del i 
förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Sådana förhandlingar 
underlättas om tjänsteleverantören har infrastruktur i medlemsstaten. Om kravet på 
infrastruktur i medlemsstaten tas bort riskerar skyddet för människors hälsa och den 
gemensamma miljön att försvagas.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 125
Artikel 17

Artikel 17 utgår
Allmänna undantag från principen om 

ursprungsland
Artikel 16 skall inte tillämpas på
1) posttjänster enligt artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/67/EG,
2) eldistributionstjänster enligt artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/54/EG,
3) gasdistributionstjänster enligt artikel 2.5 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/55/,
4) vattendistributionstjänster,
5) områden som omfattas av 



AM\552506SV.doc 45/67 PE 350.200v02-00

SV

direktiv 96/71/EG,
6) områden som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG,
7) områden som omfattas av rådets 
direktiv 77/249/EEG,
8) bestämmelserna i artikel [..] i direktiv 
../../EG [om erkännande av 
yrkeskvalifikationer],
9) bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 om vilken lagstiftning som skall 
tillämpas,
10) bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv …./../EG [om 
unionsmedborgarnas och deras 
familjemedlemmars rätt att färdas och 
uppehålla sig fritt på medlemsstaternas 
område och om ändring av 
förordning (EG) nr 1612/68 och 
upphävande av direktiven 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG och 93/96/EEG,] om vilka 
administrativa formaliteter som de berörda 
skall fullgöra hos de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten,
11) utstationering av medborgare från 
tredje länder, det krav på visum med 
kortvarig giltighet som 
utstationeringsmedlemsstaten kan uppställa 
på de villkor som avses i artikel 25.2.
12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning 
(EEG) nr 259/93,
13) upphovsrätt, närstående rättigheter, 
rättigheter som avses i rådets 
direktiv 87/54/EEG och i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/9/EG samt industriellt 
rättsskydd,
14) handlingar för vilka det enligt lag krävs 
att en notarie medverkar,
15) lagstadgad revision av ett företags 
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redovisning,
16) tjänster som i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren beger sig för att 
tillhandahålla sina tjänster är helt 
förbjudna med hänsyn till allmän ordning, 
allmän säkerhet eller folkhälsan,
17) särskilda krav från den medlemsstat 
inom vilken tillhandahållaren av tjänsterna 
förflyttar sig, vilka är direkt knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten utförs och som måste följas för att 
den allmänna ordningen eller den 
allmänna säkerheten skall kunna säkras, 
eller folkhälsan eller miljön skall kunna 
skyddas,
18) tillståndssystemet för ersättning av 
utgifter för sjukhusvård,
19) registrering av fordon som leasats i en 
annan medlemsstat,
20) parternas frihet att välja vilken 
lagstiftning som skall tillämpas på deras 
avtal,
21) avtal som ingåtts av konsumenter för 
utförande av tjänster, om de bestämmelser 
de omfattas av inte är fullt harmoniserade 
på gemenskapsnivå,
22) formell giltighet för avtal som skapar 
eller överför rättigheter i fast egendom där 
sådana avtal är föremål för tvingande 
formella krav i lagstiftningen i den 
medlemsstat där den fasta egendomen 
befinner sig,
23) tjänstetillhandahållarens 
utomobligatoriska ansvar för olyckor som 
inom ramen för verksamheten drabbar 
personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna har begett 
sig.

Or. fr

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
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som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.

De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 126
Artikel 17, led 4

4) vattendistributionstjänster, 4) tjänster i samband med 
vattendistribution, avloppsvattenhantering 
och avfallshantering,

Or. de

Motivering

Direktivet innehåller undantag för vissa sektorer. Det gäller i synnerhet tjänster av allmänt 
intresse, som inte skall öppnas för konkurrens. Uttryckliga undantag är bland andra el-, gas-
och vattendistribution.

Tjänster i samband med avloppsvatten- och avfallshantering bör också undantas, då de är av 
allmänt intresse. Begreppet ”avfallshantering” ges en vid betydelse och omfattar insamling, 
transport, återvinning, bortskaffande, värdering, omdeponering, lagring och uppläggning av 
avfall.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 127
Artikel 17, led 4

4) vattendistributionstjänster, 4) vattendistributionstjänster och tjänster i 
samband med avloppsvattenhantering,

Or. de

Motivering

Det är olämpligt att bara vattendistributionen skall undantas från principen om 
ursprungsland. Även avloppsvattenhanteringen bör av skäl som rör allmänintresset undantas 
från principen, särskilt med tanke på miljöskyddet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 128
Artikel 17, led 4a (nytt)
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4a) föreskrifter som tillämpas i 
miljöskyddssyfte samt i säkerhets- och 
hälsofrågor,

Or. nl

Motivering

Här gäller det frågor i allmänhetens intresse. I många fall tillämpas harmoniserad 
lagstiftning. I de frågor där så inte är fallet är det – även ur demokratisk synvinkel – att 
föredra att man förklarar att lagarna och bestämmelserna i det land där tjänsterna 
tillhandahålls är de som skall gälla.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 129
Artikel 17, led 5a (nytt)

5a) arbetsförhållanden och arbetsvillkor 
för utstationerad eller inhyrd personal, 
såvida dessa inte regleras genom direktiv 
96/71/EG, om det inte finns någon 
gemenskapsöverenskommelse som är 
tillämplig på de berörda arbetsvillkoren och 
arbetsförhållandena,

Or. nl

Motivering

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor är viktiga för en sund arbetsmiljö. Hänvisningen till en 
eventuell gemenskapsöverenskommelse syftar till att ge arbetsmarknadens parter möjlighet 
att lösa frågan genom att agera proaktivt.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 130
Artikel 17, led 8

8) bestämmelserna i artikel [..] i direktiv 
../../EG [om erkännande av 
yrkeskvalifikationer],

8) med avseende på yrkeskvalifikationer: 
aspekter som omfattas av avdelning II i 
direktiv ../../EG [om erkännande av 
yrkeskvalifikationer],

Or. de
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Motivering

Det måste klargöras att undantaget från principen om ursprungsland gäller alla de aspekter 
på den fria rörligheten för tjänster som rör yrkeskvalifikationer och som omfattas av 
avdelning II i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Det är särskilt viktigt för 
vårdyrken. Enligt det direktivet har värdmedlemsstaterna rätt att pröva ännu icke 
harmoniserade yrkeskvalifikationer på samma sätt som de skulle pröva yrkeskvalifikationerna 
hos sina egna medborgare.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 131
Artikel 17, led 12

12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning (EEG) 
nr 259/93,

12) med avseende på avfallstransporter: 
den tillståndsgivning som avses i artiklarna 3 
och 4 i rådets förordning (EEG) nr 259/93 
om övervakning och kontroll av 
avfallstransporter inom, till och från 
Europeiska gemenskapen,

Or. de

Motivering

De föreslagna ändringarna innebär en närmare beskrivning, vilket gör bestämmelsen lättare 
att läsa och betonar den miljöpolitiska betydelsen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 132
Artikel 17, led 12

12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 i rådets förordning (EEG) 
nr 259/93,

12) den tillståndsgivning som avses i 
artiklarna 3 och 4 samt artiklarna 6-11 i 
rådets förordning (EEG) nr 259/93,

Or. de

Motivering

Undantaget för tillståndskrav för avfallstransporter är uttryckligen endast avsett för transport 
av avfall för bortskaffande. Att inte också göra undantag för transport av avfall för 
återvinning kan inte på något vis sakligt motiveras på grundval av systemet i 
EG-transportförordningen. Därför föreslås att artikel 17 led 12 också skall innehålla en 
hänvisning till artiklarna 6-11 (som handlar om transport av avfall för återvinning) i rådets 
förordning (EEG) nr 259/93.

En utvidgning av undantaget behövs inte om ett allmänt undantag görs för tjänster i samband 
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med avfallshantering, som föreslås i ändringsförslag 126 till artikel 17 led 4.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 133
Artikel 17, led 16

16) tjänster som i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren beger sig för att 
tillhandahålla sina tjänster är helt förbjudna 
med hänsyn till allmän ordning, allmän 
säkerhet eller folkhälsan,

16) tjänster som i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren beger sig för att 
tillhandahålla sina tjänster är förbjudna, om 
detta motiveras med hänsyn till allmän 
ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan,

Or. de

Motivering

Det föreslagna undantaget är för snävt formulerat. Medlemsstaterna bör alltid ha möjlighet 
att begränsa tjänster från en annan medlemsstat om de är allmänt förbjudna i denna 
medlemsstat och inte bara om de omfattas av ett undantagslöst totalförbud. Detta handlar 
framför allt om förbud på bioetiska grunder, också om den aktuella tjänsten undantagsvis kan 
tillåtas om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 134
Artikel 17, led 17

17) särskilda krav från den medlemsstat 
inom vilken tillhandahållaren av tjänsterna 
förflyttar sig, vilka är direkt knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten utförs och som måste följas för att 
den allmänna ordningen eller den allmänna 
säkerheten skall kunna säkras, eller 
folkhälsan eller miljön skall kunna skyddas,

17) särskilda krav från den medlemsstat 
inom vilken tillhandahållaren av tjänsterna 
förflyttar sig, vilka är direkt knutna till den 
särskilda karaktären hos den plats där 
tjänsten utförs eller till särskilda faror som 
uppstår genom tillhandahållandet av 
tjänsten på den platsen, och som måste 
följas för att den allmänna ordningen eller 
den allmänna säkerheten skall kunna säkras, 
eller folkhälsan eller miljön skall kunna 
skyddas,

Or. de

Motivering

Om undantaget verkligen skall skydda hälso- och miljöintressena, som avsett, måste det ges 
en vidare formulering så att det även omfattar alla faktiska faror på den plats där tjänsterna 
tillhandahålls.
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Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 135
Artikel 17, led 18

18) tillståndssystemet för ersättning av 
utgifter för sjukhusvård,

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 136
Artikel 17, led 23

23) tjänstetillhandahållarens 
utomobligatoriska ansvar för olyckor som 
inom ramen för verksamheten drabbar 
personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna har begett sig.

23) tjänstetillhandahållarens 
utomobligatoriska ansvar för olyckor som 
inom ramen för verksamheten drabbar 
personer i den medlemsstat dit 
tillhandahållaren av tjänsterna har begett sig, 
samt ansvaret för miljöskador.

Or. nl

Motivering

Miljöansvaret bör uttryckligen nämnas, med tanke på att det på detta område föreligger 
betydande skillnader mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 137
Artikel 17, led 23a (nytt)

23a) spelverksamhet som innebär att 
insatser med penningvärde görs i 
hasardspel, inbegripet lotterier och 
vadslagningar.

Or. de



PE 350.200v02-00 52/67 AM\552506SV.doc

SV

Motivering

I artikel 18 i förslaget till direktiv finns ett tillfälligt undantag från ursprungslandsprincipen 
för hasardspel. Detta undantag bör dock vara permanent och därmed flyttas till de allmänna 
undantagen i artikel 17. Att tidsbegränsa undantaget med tanke på att så småningom 
eventuellt harmonisera reglerna på gemenskapsnivå är olämpligt. Det står inte helt klart om 
det finns ett behov av harmonisering av hasardspel på gemenskapsnivå, och inte heller om det 
skulle accepteras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 138
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Tillfälliga undantag från principen om 

ursprungsland
1. Artikel 16 omfattar under en 
övergångsperiod inte
a) regler för utförande av värdetransporter,
b) spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar,
c) start av verksamhet som innefattar 
indrivning av fordringar.
2. De undantag som avses i punkt 1 a och 1 
c i denna artikel upphör att gälla den dag 
då de harmoniseringsinstrument som avses 
i artikel 40.1 börjar tillämpas och under 
alla omständigheter senast den 1 januari 
2010.
3. Det undantag som avses i punkt 1 b i 
denna artikel skall inte längre tillämpas 
när det harmoniseringsinstrument som 
avses i artikel 40.1 b har börjat tillämpas.

Or. fr

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.
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De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 139
Artikel 18, punkt 1, led b

b) spelverksamhet som innebär att insatser 
med penningvärde görs i hasardspel, 
inbegripet lotterier och vadslagningar,

utgår

Or. de

Motivering

Om undantaget för hasardspel görs permanent och förs in bland de allmänna undantagen 
från ursprungslandsprincipen i artikel 17 (se ändringsförslag 137) bör det tillfälliga 
undantaget i artikel 18.1 b utgå.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 140
Artikel 19

Artikel 19 utgår
Undantag från principen om 
ursprungsland i enskilda fall

1. Genom avvikelse från artikel 16 får en 
medlemsstat i undantagsfall vidta åtgärder 
gentemot en tillhandahållare av tjänster 
som är etablerad i en annan medlemsstat 
om åtgärden avser ett av följande områden:
a) Tjänsternas säkerhet, inklusive aspekter 
som har samband med folkhälsa.
b) Utövandet av ett vårdyrke.
c) Skydd av den allmänna ordningen, 
särskilt aspekter som har samband med 
skyddet av minderåriga.
2. Den åtgärd som avses i punkt 1 får vidtas 
endast om det sker enligt det förfarande för 
ömsesidigt bistånd som avses i artikel 37 
och om följande villkor är uppfyllda:
a) De nationella bestämmelser med stöd av 
vilka åtgärden vidtas har inte varit föremål 
för en gemenskapsharmonisering i fråga 
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om de områden som avses i punkt 1.
b) Åtgärden medför ett mer omfattande 
skydd för tjänstemottagaren än den åtgärd 
som ursprungsmedlemsstaten skulle kunna 
vidta med stöd av sina nationella 
bestämmelser.
c) Ursprungsmedlemsstaten har inte 
vidtagit några åtgärder eller har vidtagit 
åtgärder som är otillräckliga i förhållande 
till dem som avses i artikel 37.2.
d) Åtgärden skall vara proportionerlig.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka 
bestämmelserna om fri rörlighet för 
tjänster eller om sådana undantag från 
dessa bestämmelser som fastställs i olika 
gemenskapsinstrument.

Or. fr

Motivering

Principen om ursprungsland i denna artikel är en laglig uppmaning att flytta till de länder 
som har lägst skatte-, social- och miljökrav och där inrätta brevlådeföretag som med 
utgångspunkt från sitt säte skulle kunna breda ut sig över hela EU på villkor som trotsar all 
konkurrens. Detta skulle medföra enorma påfrestningar för länder där de sociala, 
skattemässiga och miljömässiga normerna i större utsträckning skyddar allmänintresset.

De artiklar som hänvisar till principen om ursprungsland bör utgå.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 141
Artikel 21, punkt 2a (ny)

2a. Begränsningar som är motiverade av 
faktorer som rör allmän ordning, allmän 
säkerhet, miljöskydd eller folkhälsa skall 
inte stå i strid mot bestämmelserna i 
punkterna 1 och 2.

Or. fr

Motivering

Principen om icke-diskriminering av tjänstemottagare ger upphov till problem i samband med 
vårdtjänster. Många hälsovårdssystem bygger på planering av utbudet och inte av efterfrågan 
(fri tillgång för alla medborgare, utan diskriminering). I enlighet med det nya direktivet skulle 
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en vårdinrättning som - genom avtal med ett utländskt hälsovårdssystem - åtar sig att ta emot 
patienter från en annan medlemsstat inte kunna åläggas av myndigheterna i 
värdmedlemsstaten att i första hand behandla patienter från det egna upptagningsområdet, 
medan planeringen av vårdutbudet syftar till fylla behoven hos befolkningen i nämnda 
upptagningsområde.

Ändringsförslag från Avril Doyle och Frédérique Ries

Ändringsförslag 142
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Ersättning för utgifter för vård

1. Medlemsstaterna skall se till att 
beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso-
och sjukvård, om de berörda utgifterna 
skulle ha ersatts genom deras system för 
social trygghet om behandlingen hade 
utförts på deras territorium.
De villkor och formaliteter som gäller i 
medlemsstaterna för behandling inom 
öppen hälso- och sjukvård, såsom kravet på 
att man skall konsultera en 
allmänpraktiserande läkare innan man kan 
konsultera en specialistläkare, eller 
reglerna för ersättning för vissa former av 
tandläkarbehandling får göras gällande 
gentemot patienter som erhållit behandling 
inom öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillstånd 
inte nekas för ekonomisk ersättning genom 
deras system för social trygghet för utgifter 
för sjukhusvård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat, om denna vård ingår 
bland de vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för social 
trygghet, och om denna vård inte kan ges 
till patienten inom en tidsfrist som är 
godtagbar av medicinska skäl med hänsyn 
tagen till patientens aktuella hälsotillstånd 
och sjukdomens troliga utveckling.
3. Medlemsstaterna skall se till att den 
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ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 
medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet.
4. Medlemsstaterna skall se till att deras 
system för tillstånd till ersättning av utgifter 
för vård som tillhandahålls i en annan 
medlemsstat är förenliga med 
artiklarna 9-11 och artikel 13.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett av flera ändringsförslag (till skäl 14, 53, 54, 55, 56 och 57 och 
artikel 2.2 ca (nytt), artikel 4 led 10, artikel 17 led 18 och artikel 23) som syftar till att ta bort 
vårdtjänster från detta direktivs tillämpningsområde. Ett horisontellt ramdirektiv av denna 
typ är inte ett lämpligt instrument för vårdtjänster. Man bör därför anta specifik lagstiftning 
om vårdtjänster och förbättrad rörlighet för patienter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 143
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Ersättning för utgifter för vård

1. Medlemsstaterna skall se till att 
beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso-
och sjukvård, om de berörda utgifterna 
skulle ha ersatts genom deras system för 
social trygghet om behandlingen hade 
utförts på deras territorium.
De villkor och formaliteter som gäller i 
medlemsstaterna för behandling inom 
öppen hälso- och sjukvård, såsom kravet på 
att man skall konsultera en 
allmänpraktiserande läkare innan man kan 
konsultera en specialistläkare, eller 
reglerna för ersättning för vissa former av 
tandläkarbehandling får göras gällande 
gentemot patienter som erhållit behandling 
inom öppen hälso- och sjukvård i en annan 
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medlemsstat.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillstånd 
inte nekas för ekonomisk ersättning genom 
deras system för social trygghet för utgifter 
för sjukhusvård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat, om denna vård ingår 
bland de vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för social 
trygghet, och om denna vård inte kan ges 
till patienten inom en tidsfrist som är 
godtagbar av medicinska skäl med hänsyn 
tagen till patientens aktuella hälsotillstånd 
och sjukdomens troliga utveckling.
3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 
medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet.
4. Medlemsstaterna skall se till att deras 
system för tillstånd till ersättning av utgifter 
för vård som tillhandahålls i en annan 
medlemsstat är förenliga med artiklarna 9-
11 och artikel 13.

Or. fr

Motivering

Föredraganden anser egentligen att bestämmelserna i artikel 23 i förslaget är bra, men de 
hör inte hemma i detta direktiv, som handlar om tjänster (etableringsfrihet och fri rörlighet). 
I stället bör de placeras i en specifik gemenskapsrättsakt. Föredraganden anser att dessa 
bestämmelser hör hemma i förordning 1408/71/EEG, som därmed kanske borde ändras. 
Eftersom områdena för hälsovård, socialt bistånd och social trygghet inte ingår i 
tillämpningsområdet för detta förslag till direktiv bör denna artikel inte tas med bland 
bestämmelserna i direktivförslaget.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 144
Artikel 23

Artikel 23 utgår
Ersättning för utgifter för vård

1. Medlemsstaterna skall se till att 
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beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso-
och sjukvård, om de berörda utgifterna 
skulle ha ersatts genom deras system för 
social trygghet om behandlingen hade 
utförts på deras territorium.
De villkor och formaliteter som gäller i 
medlemsstaterna för behandling inom 
öppen hälso- och sjukvård, såsom kravet på 
att man skall konsultera en 
allmänpraktiserande läkare innan man kan 
konsultera en specialistläkare, eller 
reglerna för ersättning för vissa former av 
tandläkarbehandling får göras gällande 
gentemot patienter som erhållit behandling 
inom öppen hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat.
2. Medlemsstaterna skall se till att tillstånd 
inte nekas för ekonomisk ersättning genom 
deras system för social trygghet för utgifter 
för sjukhusvård som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat, om denna vård ingår 
bland de vårdtjänster som är fastställda i 
lagstiftningen i den stat där den berörda 
personen är ansluten till systemet för social 
trygghet, och om denna vård inte kan ges 
till patienten inom en tidsfrist som är 
godtagbar av medicinska skäl med hänsyn 
tagen till patientens aktuella hälsotillstånd 
och sjukdomens troliga utveckling.
3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 
medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet.
4. Medlemsstaterna skall se till att deras 
system för tillstånd till ersättning av utgifter 
för vård som tillhandahålls i en annan 
medlemsstat är förenliga med artiklarna 9-
11 och artikel 13.

Or. sv
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Motivering

Om medlemsstaterna tvingas finansiera planerad sjukhusvård som utförs i en annan 
medlemsstat, utan möjlighet att begära förhandsbesked, hindras medlemsstaten från att ta det 
fulla ekonomiska och demokratiska ansvaret för hälso- och sjukvårdssektorn. I praktiken 
skulle detta leda till att en annan medlemsstat bestämmer hur nationella resurser för hälso-
och sjukvård används. Ansvaret för att bestämma inriktningen på hälso- och sjukvården och 
bedöma omfattningen av densamma ska ligga så nära medborgarna som möjligt i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. Frågan om patienters fria rörlighet är viktig, men den hör inte 
hemma i tjänstedirektivet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 145
Artikel 23, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
beviljande av ett tillstånd inte utgör 
förutsättning för att ekonomisk ersättning 
skall utgå för utgifterna för öppen hälso- och 
sjukvård, om de berörda utgifterna skulle 
ha ersatts genom deras system för social 
trygghet om behandlingen hade utförts på 
deras territorium.

1. Medlemsstaterna får fastställa att 
beviljande av ett tillstånd utgör förutsättning 
för att ekonomisk ersättning skall utgå för 
utgifterna för öppen hälso- och sjukvård.

Medlemsstaterna skall garantera att 
kostnaderna för öppen hälso- och sjukvård 
i en annan medlemsstat ersätts på samma 
sätt som på deras eget territorium om 
vården inte är tillgänglig i patientens 
hemland inom tre månader.

Or. nl

Motivering

Medlemsstaterna måste ha möjlighet att kontrollera efterfrågan på vård genom ett 
tillståndssystem. Annars skulle det bli omöjligt att planera investeringar i den nationella 
hälsovården. Ändringsförslaget syftar till att uppmana medlemsstaterna att erbjuda bra 
hälsovårdssystem som uppfyller patienternas behov så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 146
Artikel 23, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 

3. Medlemsstaterna skall se till att den 
ekonomiska ersättningen från deras system 
för social trygghet för vård i en annan 
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medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet.

medlemsstat inte är lägre än den ersättning 
som systemet för social trygghet medger för 
vård inom det egna landet. Ersättningen 
skall inte överstiga de faktiska kostnaderna 
för behandlingen.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att ersättningen inte får överstiga de faktiska kostnaderna för 
behandlingen. Om kostnaderna är lägre i det land där behandlingen utförs har patienten 
ingen rätt till mellanskillnaden.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 147
Artikel 23, punkt 3a (ny)

3a. Med ”sjukhusvård” avses i denna 
artikel medicinsk behandling som i det land 
där patienten är socialförsäkrad utförs på 
en vårdinrättning, antingen för att 
behandlingen kräver att patienten 
uppehåller sig där eller för att 
behandlingen bara kan utföras på en 
vårdinrättning på grund av att den är högt 
specialiserad eller kan vara mycket 
riskfylld för patienten. Den berörda 
vårdinrättningens beteckning, hur den är 
organiserad och hur den finansieras är 
utan betydelse för huruvida en sådan 
behandling skall kategoriseras som 
sjukhusvård.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att ersättningen inte får överstiga de faktiska kostnaderna för 
behandlingen. Om kostnaderna är lägre i det land där behandlingen utförs har patienten 
ingen rätt till mellanskillnaden.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 148
Artikel 31, punkt 4
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4. Medlemsstaterna skall i samarbete med 
kommissionen vidta stödåtgärder för att 
uppmuntra till utveckling av förmedlingen 
av kritiska uppgifter om tjänsternas kvalitet 
och brister, särskilt genom att det på 
gemenskapsnivå utformas jämförande 
prover eller försök och att resultaten av 
dessa sprids.

utgår

Or. fr

Motivering

Dessa olika åtgärder bör genomföras på nationell nivå, och yrkessammanslutningarna bör 
uppmana sina medlemmar att utvärdera sina tjänster. Många yrkessammanslutningar i olika 
medlemsstater har redan inlett sådan verksamhet, men de första konkreta resultaten kommer 
först om några år.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 149
Artikel 31, punkt 5

5. Medlemsstaterna och kommissionen skall 
uppmuntra utvecklingen av frivilliga 
europeiska normer som skall underlätta 
kompatibiliteten mellan de tjänster som 
tillhandahålls av tillhandahållare från olika 
medlemsstater, mottagarinformationen och 
tjänsternas kvalitet.

5. Medlemsstaterna, i samarbete med
kommissionen, skall uppmuntra 
utvecklingen av frivilliga europeiska normer 
som skall underlätta kompatibiliteten mellan 
de tjänster som tillhandahålls av 
tillhandahållare från olika medlemsstater, 
mottagarinformationen och tjänsternas 
kvalitet.

Or. fr

Motivering

Dessa olika åtgärder bör genomföras på nationell nivå, och yrkessammanslutningarna bör 
uppmana sina medlemmar att utvärdera sina tjänster. Många yrkessammanslutningar i olika 
medlemsstater har redan inlett sådan verksamhet, men de första konkreta resultaten kommer 
först om några år.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 150
Artikel 39, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med 
kommissionen vidta stödåtgärder för att 
uppmuntra att uppföranderegler, som är 

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med 
kommissionen uppmuntra - på grundval av 
nationella uppföranderegler - utarbetandet 
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förenliga med gemenskapsrätten, utarbetas 
på gemenskapsnivå och särskilt på följande 
områden:

av uppföranderegler på gemenskapsnivå, 
som är förenliga med gemenskapsrätten och 
skrivna på alla officiella EU-språk, särskilt 
på följande områden:

Or. fr

Motivering

Vissa nationella uppföranderegler har integrerats i nationell lagstiftning, vilket gör dem 
bindande. Det räcker därför inte att gemenskapsreglerna är förenliga med gemenskapsrätten, 
de måste även bygga på och vara förenliga med de nationella reglerna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 151
Artikel 39, punkt 1, led a

a) Innehållet i och kraven på kommersiella 
meddelanden från reglerade yrken utifrån 
varje yrkes särskilda karaktär.

utgår

Or. fr

Motivering

Vissa nationella uppföranderegler har integrerats i nationell lagstiftning, vilket gör dem 
bindande. Det räcker därför inte att gemenskapsreglerna är förenliga med gemenskapsrätten, 
de måste även bygga på och vara förenliga med de nationella reglerna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 152
Artikel 39, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster på 
tjänstemottagarens begäran eller i alla 
handlingar där detaljerade uppgifter om 
tjänsterna lämnas anger vilka eventuella 
uppföranderegler som de omfattas av samt 
var dessa regler finns att tillgå elektroniskt 
och på vilka språk.

3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillhandahållare av tjänster, i all skriftlig 
kommunikation med tjänstemottagaren
eller i alla handlingar där detaljerade 
uppgifter om tjänsterna lämnas, anger vilka 
eventuella uppföranderegler som de omfattas 
av samt var dessa regler kan beställas eller 
läsas elektroniskt.

Or. fr
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Motivering

Vissa nationella uppföranderegler har integrerats i nationell lagstiftning, vilket gör dem 
bindande. Det räcker därför inte att gemenskapsreglerna är förenliga med gemenskapsrätten, 
de måste även bygga på och vara förenliga med de nationella reglerna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 153
Artikel 39, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall vidta stödåtgärder 
för att uppmuntra 
yrkessammanslutningarna att i sina 
respektive länder genomföra de 
uppföranderegler som antagits på 
gemenskapsnivå.

utgår

Or. fr

Motivering

Vissa nationella uppföranderegler har integrerats i nationell lagstiftning, vilket gör dem 
bindande. Det räcker därför inte att gemenskapsreglerna är förenliga med gemenskapsrätten, 
de måste även bygga på och vara förenliga med de nationella reglerna.


