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KORT BEGRUNDELSE 

Den rådgivende ordfører er enig med de talrige organisationer og sagkyndige, der mener, at 
Kommissionen bør trække forslaget tilbage og omarbejde teksten (se f.eks. British Medical 
Associations høringssvar til det britiske handels- og industriministerium om tjenesteydelser i 
det indre marked, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Forslaget 
krænker proportionalitetsprincippet ved at indføre en række foranstaltninger, der er klart 
unødvendige for at gennemføre det indre marked for tjenesteydelser. Forslaget krænker også 
subsidiaritetsprincippet, da medlemsstaterne fratages retten til at træffe afgørelser, der berører 
vigtige nationale interesser, bl.a. i tilfælde, hvor sådanne afgørelser på ingen måde ville stride 
mod traktaten. 

Med hensyn til udvalgets sagsområde indebærer forslaget i dets nuværende form, at 
væsentlige offentlige tjenesteydelser og forsyningspligtydelser (bl.a. vand- og 
affaldsforvaltning, sundhedsmæssige tjenesteydelser og hjemmepleje) gøres til genstand for 
en stort set ubetinget liberalisering. Dette griber alvorligt ind i medlemsstaternes ret til at 
forvalte sådanne tjenesteydelser under eget ansvar og selv afgøre, hvad der udgør en egnet 
form for ejerskab: offentlig, privat eller en kombination heraf. Det er karakteristisk for den 
europæiske socialmodel, at man sondrer mellem forsyningspligtydelser og tjenesteydelser, 
som bør kunne købes og sælges som de fleste varer, hvor de bedste går til dem, der har råd til 
at betale mest. Hvis forsyningspligtydelser leveres på markedsvilkår, har man i de fleste 
tilfælde fastsat krav, som tjenesteyderne skal opfylde (f.eks. via forsyningspligt), for at sikre 
den almene interesse. Dette ville blive langt vanskeligere med det foreslåede direktiv, og i 
mange sektorer ville det blive helt umuligt, navnlig som følge af oprindelseslandsprincippet. 

I visse medlemsstater ville anvendelsen af oprindelseslandsprincippet også indebære, at 
konkurrencen i servicesektoren ville blive forvredet, og der ville opstå et nedadgående pres på 
miljønormerne. Der ville blive igangsat en slags konkurrence, hvor medlemsstaterne ville 
underbyde hinanden for at tiltrække investeringer på den værst tænkelige måde. Med forslaget 
tilstræbes der et indre marked med så få hindringer som muligt i form af effektiv regulering af 
hensyn til borgerne, forbrugerne, arbejdstagerne og de socialt og miljømæssigt ansvarlige 
virksomheder. 

Visse dele af forslaget er absolut nødvendige for at fremme en loyal og ikke-diskriminerende 
konkurrence om de tjenesteydelser, der med rimelighed kan leveres på markedsvilkår. Disse 
dele lades derfor uberørte eller forbedres, samtidig med at mine ændringsforslag giver 
medlemsstaterne mulighed for fortsat at opfylde deres forpligtelser på det sociale område og 
miljøområdet. Jeg har forsøgt at bevare solidariteten og fastholde det synspunkt, at markedet 
har sine begrænsninger, hvilket forslaget slet ikke eller kun i meget ringe omfang tager 
hensyn til. Selv om jeg ville foretrække, at Kommissionen trækker sit forslag tilbage og 
begynder forfra, har jeg forsøgt at omforme forslaget til en foranstaltning, der vil lette et indre 
marked for tjenesteydelser, men ikke på bekostning af almenhedens interesser, navnlig 
folkesundhed og miljøbeskyttelse. 

Direktivforslaget strider ikke blot mod principperne om subsidiaritet, proportionalitet og 
social solidaritet, men også mod traktatens bestemmelser. I artikel 43 er det fastsat, at 
etableringsfriheden i EU indebærer adgang til at optage og udøve selvstændig 
erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder "på de vilkår, som i 
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etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere". Direktiver om 
gennemførelse af etableringsfriheden udstedes af Rådet "inden for en bestemt erhvervsgren". 
EF-traktatens artikel 52 omhandler også tjenesteydelser, og heri er det fastsat, at der skal 
udstedes direktiver om "gennemførelse af liberaliseringen af en bestemt tjenesteydelse". 
Kommissionens horisontale forslag strider mod denne sektorbestemte tilgang, der rummer en 
klar erkendelse af, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at anvende markedsmodellen i 
forbindelse med levering af tjenesteydelser af høj kvalitet til alle, der har behov herfor. 

I henhold til artikel 50 "kan tjenesteyderen midlertidigt udøve sin virksomhed i det land, hvor 
ydelsen præsteres, på samme vilkår, som det pågældende land fastsætter for sine egne 
statsborgere". Oprindelseslandsprincippet ville med andre ord kræve en traktatændring og 
ikke blot en retsakt, fordi det ville indebære, at tjenesteydere fra andre medlemslande ikke 
længere skulle udøve deres virksomhed på samme vilkår som landets egne statsborgere. 

Spørgsmålet om, hvorvidt forslaget strider mod traktaten, har jeg for en stor del overladt til 
drøftelse i bredere fora. Jeg har i stedet brugt mit krudt på oprindelseslandsprincippet og dets 
trussel mod miljønormer og normer inden for folkesundheden, behovet for at sondre mellem 
forskellige former for tjenesteydelser, behovet for at gøre undtagelser af hensyn til borgerne 
og de talrige krænkelser af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning: 

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning 

Kommissionens forslag1 

 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
Betragtning 1 

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I henhold 
til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det 
indre marked et område uden indre grænser 
med fri udveksling af tjenesteydelser og 
etableringsfrihed. En fjernelse af barriererne 
for udviklingen af servicevirksomhed 
mellem medlemsstaterne er et vigtigt middel 

(1) Den Europæiske Union har som mål at 
skabe stadig tættere bånd mellem de 
europæiske stater og folk og at sikre 
økonomiske og sociale fremskridt. I henhold 
til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det 
indre marked et område uden indre grænser 
med fri udveksling af tjenesteydelser og 
etableringsfrihed. En fjernelse af barriererne 
for udviklingen af servicevirksomhed 
mellem medlemsstaterne er et vigtigt middel 

                                                 
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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til at styrke integrationen af de europæiske 
folk og fremme harmoniske og bæredygtige 
fremskridt på det økonomiske og sociale 
område. 

til at styrke integrationen af de europæiske 
folk og fremme harmoniske og bæredygtige 
fremskridt på det økonomiske og sociale 
område. Ved fjernelsen af sådanne 
barrierer er det vigtigt at sikre, at 
udviklingen af servicevirksomhed bidrager 
til udførelsen af opgaverne i traktatens 
artikel 2, navnlig opgaven med "i 
Fællesskabet som helhed at fremme en 
harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed, 
et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt 
beskyttelsesniveau, ligestilling mellem 
mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-
inflationær vækst, høj konkurrenceevne og 
en høj grad af konvergens med hensyn til 
de økonomiske resultater, et højt niveau for 
miljøbeskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, højnelse af levestandarden 
og livskvaliteten, økonomisk og social 
samhørighed samt solidaritet mellem 
medlemsstaterne". 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at handelsliberalisering ikke opfattes som et mål i sig selv eller som et mål, der 
skal forfølges på bekostning af andre af Unionens grundlæggende opgaver. 
 

Ændringsforslag 2 
Betragtning 6 

(6) I dette direktiv opstilles en generel retlig 
ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige kendetegn ved 
hver enkelt form for virksomhed og erhverv 
og disses reguleringsordninger. Denne 
ramme er baseret på en dynamisk og selektiv 
tilgang, der består i først at fjerne de 
barrierer, der hurtigt kan ryddes af vejen, og 
derefter for de øvrige barrierer at igangsætte 
en procedure med evaluering, høring og 
yderligere harmonisering for specifikke 
områder med henblik på at muliggøre en 
gradvis og samordnet modernisering af de 
nationale ordninger for regulering af 
servicevirksomhed, hvilket er absolut 

(6) I dette direktiv opstilles en generel retlig 
ramme, der kommer en lang række 
tjenesteydelser til gode, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige kendetegn ved 
hver enkelt form for virksomhed og erhverv 
og disses reguleringsordninger. Denne 
ramme er baseret på en dynamisk og selektiv 
tilgang, der består i først at fjerne de 
barrierer, der hurtigt kan ryddes af vejen, og 
derefter for de øvrige barrierer at igangsætte 
en procedure med evaluering, høring og 
yderligere harmonisering for specifikke 
områder med henblik på at muliggøre en 
gradvis og samordnet modernisering af de 
nationale ordninger for regulering af 
servicevirksomhed, hvilket er absolut 
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nødvendigt for at gennemføre et egentligt 
indre marked for tjenesteydelser inden 2010. 
Der bør indføres en velafvejet kombination 
af foranstaltninger, der omfatter målrettet 
harmonisering, administrativt samarbejde, 
anvendelse af oprindelseslandsprincippet 
og tilskyndelse til udarbejdelse af 
adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne. 

nødvendigt for at gennemføre et egentligt 
indre marked for tjenesteydelser inden 2010. 
Der bør indføres en velafvejet kombination 
af foranstaltninger, der omfatter målrettet 
harmonisering, administrativt samarbejde og 
tilskyndelse til udarbejdelse af en retlig 
ramme, der kan beskytte forbrugernes og 
borgernes interesser inden for det fælles 
indre marked, samt, hvor det er relevant, 
adfærdskodekser på bestemte områder. 
Denne koordinering af de nationale 
lovgivninger bør sikre et højt retligt 
integrationsniveau i Fællesskabet og i høj 
grad tilgodese almene hensyn, især 
beskyttelse af forbrugerne, hvilket er absolut 
nødvendigt for at skabe tillid mellem 
medlemsstaterne. 

Begrundelse 

Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i dette tilfælde, 
tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Medlemsstaternes ret til at 
pålægge tjenesteydere visse betingelser, forudsat disse ikke er diskriminerende og ikke på 
anden måde er i strid med forpligtelserne i traktaten, er en vigtig del af 
subsidiaritetsprincippet.  
 

Ændringsforslag 3 
Betragtning 12 a (ny) 

  (12a) I betragtning af den store betydning, 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse har, og den rolle,  
de spiller for den sociale og territoriale 
samhørighed, sørger Unionen og 
medlemsstaterne inden for deres respektive 
kompetenceområder og inden for 
rammerne af traktaten for, at sådanne 
tjenester ydes på grundlag af principper og 
vilkår, navnlig økonomiske og finansielle,  
der gør det muligt for dem at opfylde deres 
opgaver. Disse principper og vilkår 
fastlægges ved europæisk lov, uden at dette 
anfægter medlemsstaternes kompetence til 
under overholdelse af traktaten at levere, 
udlægge og finansiere sådanne 
tjenesteydelser. 
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Begrundelse 

Det er nødvendigt at tilføje denne betragtning, hvis ordlyd er tilpasset på grundlag af artikel 
III-6 i den forfatningstraktat, medlemsstaterne vedtog den 18. juni 2004, for at gøre det klart, 
at selv om loyal konkurrence er et af Den Europæiske Unions principper, må det ikke 
forfølges på bekostning af social solidaritet, miljøbeskyttelse, folkesundhed og levering af 
pålidelige tjenesteydelser af høj kvalitet på en effektiv måde, der i forbindelse med 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse ikke primært afhænger af modtagernes evne til 
at betale. 
 

Ændringsforslag 4 
Betragtning 14 

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet. I overensstemmelse 
med Domstolens retspraksis vedrørende 
traktatens artikel 49 ff. dækker begrebet 
tjenesteydelse enhver erhvervsvirksomhed, 

(14) Begrebet ”tjenesteydelse” dækker 
mange former for virksomhed i konstant 
udvikling, herunder forretningsservice 
såsom ledelsesrådgivning, certificering og 
prøvning, vedligeholdelse og rengøring af 
kontorer samt sikkerhedstjenester, reklame 
og rekrutteringstjenester, herunder 
vikarbureauer samt sælgeres ydelser. 
Begrebet tjenesteydelse omfatter også 
forretningsservice/forbrugertjenester såsom 
juridisk og skattemæssig rådgivning, 
tjenester i forbindelse med fast ejendom, 
f.eks. ejendomsmæglere, eller i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, herunder 
arkitektrådgivning, og transport, distribution, 
tilrettelæggelse af messer og udstillinger, 
biludlejning, rejsebureauer og 
sikkerhedstjenester. Endvidere omfatter 
begrebet tjenesteydelse forbrugertjenester 
såsom turisttjenester, herunder turistguider, 
audiovisuelle tjenester, fritidstjenester, 
sportscentre og forlystelsesparker, 
sundhedstjenester og hjemmeservice, f.eks. 
hjælp til ældre. Disse former for virksomhed 
kan være både tjenesteydelser, der kræver, at 
tjenesteyder og tjenestemodtager befinder 
sig i nærheden af hinanden, tjenesteydelser, 
der indebærer, at tjenestemodtageren eller 
tjenesteyderen begiver sig til et andet sted, 
og tjenesteydelser, der teleformidles, 
herunder via internettet. I overensstemmelse 
med Domstolens retspraksis vedrørende 
traktatens artikel 49 ff. dækker begrebet 
tjenesteydelse enhver erhvervsvirksomhed, 
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der normalt udføres mod betaling, uden at 
dette kræver, at tjenesteydelsen betales af 
den, der modtager ydelsen, og uanset 
hvordan den økonomiske modydelse, der 
udgør betalingen, finansieres. En 
tjenesteydelse er derfor enhver ydelse, 
hvorved tjenesteyderen deltager i 
erhvervslivet, uanset den pågældendes 
retlige form, formålet med dennes 
virksomhed og det pågældende 
virksomhedsområde. 

der normalt udføres mod betaling, uden at 
dette kræver, at tjenesteydelsen betales af 
den, der modtager ydelsen, og uanset 
hvordan den økonomiske modydelse, der 
udgør betalingen, finansieres. En 
tjenesteydelse er derfor enhver ydelse, 
hvorved tjenesteyderen deltager i 
erhvervslivet, uanset den pågældendes 
retlige form, formålet med dennes 
virksomhed og det pågældende 
virksomhedsområde. Dette direktiv 
anerkender, at ikke alle disse 
tjenesteydelser har lige stor værdi eller 
betydning, og at der for tjenesteydelser, der 
er afgørende for menneskers velfærd og 
sundhed og deres miljø, kan gælde 
prioriteringer og principper, som er 
forskellige fra dem, der anses for 
hensigtsmæssige for tjenesteydelser, der er 
mindre vigtige. 

Begrundelse 

Når det gælder mange tjenesteydelser, er det lovgivernes primære opgave i en 
markedsøkonomi at sikre loyal konkurrence. På det fælles europæiske marked omfatter dette 
også, at virksomheders ret til at etablere sig eller handle i en anden medlemsstat end deres 
oprindelsesland skal beskyttes. Når det gælder visse tjenesteydelser og navnlig dem, der 
vedrører lægebehandling, folkesundhed, social sikring eller virksomhed, der kan medføre 
miljøfarer, bliver lovgivernes ansvar over for tjenesteyderen dog meget sekundært i forhold til 
deres ansvar over for borgerne, forbrugerne og planetens fremtid. 
 

Ændringsforslag 5 
Betragtning 24 

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

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

etableringssted, hvilket f.eks. kan være 
tilfældet for større supermarkeder. 

Begrundelse 

Folkesundheden og miljøbeskyttelse bør nævnes sammen med arbejdstagernes sundhed. Disse 
tre udgør velsagtens de vigtigste hensyn, der må vejes op imod Fællesskabets forsøg på at 
skabe loyale konkurrenceforhold i et fælles marked. Eksemplet i slutningen af betragtningen 
er vilkårligt og unødvendigt og kan fortolkes restriktivt. 
 

Ændringsforslag 6 
Betragtning 27 

(27) Adgangen til servicevirksomhed kan 
kun gøres betinget af, at der indhentes 
tilladelse fra de kompetente myndigheder, 
hvis denne formalitet opfylder kriterierne 
om forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. Det 
betyder bl.a., at der kun kan stilles krav om 
tilladelse, hvis en efterfølgende kontrol ville 
være ineffektiv, fordi det ville være umuligt 
at fastslå de pågældende tjenesteydelsers 
mangler efterfølgende, og fordi der ville 
være visse risici og farer forbundet med 
ikke at foretage en forhåndskontrol. Disse 
bestemmelser i direktivet kan ikke berettige 
tilladelsesordninger, der er forbudt i henhold 
til andre fællesskabsinstrumenter som f.eks. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering vil 
gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for virksomhed 
tilladelsesordningerne bør ophæves. 

(27) Adgangen til servicevirksomhed kan 
gøres betinget af, at der indhentes tilladelse 
fra de kompetente myndigheder, forudsat 
denne formalitet opfylder kriterierne om 
forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. Direktivet 
kan ikke berettige tilladelsesordninger, der 
er forbudt i henhold til andre 
fællesskabsinstrumenter som f.eks. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF 
af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel"). 
Resultaterne af den gensidige evaluering vil 
gøre det muligt på fællesskabsplan at 
bestemme, for hvilke former for virksomhed 
tilladelsesordningerne bør ophæves. 
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Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
præsteres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan 
fastlægge betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Formålet 
med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i dette tilfælde, 
tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Medlemsstaterne har ret til 
at pålægge tjenesteydere visse betingelser, forudsat disse betingelser ikke er diskriminerende 
og ikke på nogen anden måde er i strid med forpligtelser i traktaten.  
 

Ændringsforslag 7 
Betragtning 28 

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

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

Begrundelse 

Hvis en tjenesteydelse har følger for folkesundheden, arbejdsmiljøet, miljøet eller en 
medlemsstats kulturarv, eller der gør sig andre væsentlige hensyn, der ikke kan betragtes som 
rent kommercielle, gældende, er det rimeligt, at medlemsstaterne kan anvende ikke-
kommercielle kriterier som et aspekt af deres udvælgelsesprocedure, forudsat disse i alle 
tilfælde er ikke-diskriminerende og i overensstemmelse med traktaten. 
 

Ændringsforslag 8 
Betragtning 29 

(29) De tvingende almene hensyn, der 
henvises til i visse af dette direktivs 
harmoniseringsbestemmelser, er de hensyn, 
der anerkendes i Domstolens retspraksis 
vedrørende traktatens artikel 43 og 49, 
herunder navnlig beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne, 
arbejdstagerne og bymiljøet. 

(29) De tvingende almene hensyn, der 
henvises til i visse af dette direktivs 
harmoniseringsbestemmelser, omfatter de 
hensyn, der anerkendes i Domstolens 
retspraksis vedrørende traktatens artikel 43 
og 49, herunder navnlig beskyttelsen af 
forbrugerne, tjenestemodtagerne, 
arbejdstagerne og bymiljøet, samt 
økonomiske tjenesteydelser, som den 
ansvarlige medlemsstat eller Fællesskabet 
underlægger særlige offentlige 
tjenesteforpligtelser ud fra et kriterium om 
almen interesse, tjenesteydelser, der kan 
indebære miljøfare, uddannelsesmæssige 
eller sundhedsmæssige tjenesteydelser og 
hjemmepleje for personer, der som følge af 
aldersbestemt eller anden svagelighed, eller 
fordi de er børn, ikke kan leve deres liv i 
fuld uafhængighed. 

Begrundelse 

Kommissionens definition af væsentlige tjenesteydelser er alt for snæver. 
 

Ændringsforslag 9 
Betragtning 34 

(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 

(34) Blandt de restriktioner, der skal 
undersøges, er nationale ordninger, der af 
andre årsager end dem, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
forbeholder bestemte tjenesteydere 
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adgangen til virksomhedsformer såsom 
hasardspil. Herudover skal medlemsstaterne 
undersøge krav såsom de ordninger, der 
opstiller en formidlingspligt (must carry) for 
kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 
til visse andre tjenesteyderes ydelser, og som 
dermed berører hans frie valg, mulighederne 
for adgang til radio- og tv-udsendelser og 
tjenestemodtagernes valgmuligheder. 

adgangen til visse virksomhedsformer. 
Herudover skal medlemsstaterne undersøge 
krav såsom de ordninger, der opstiller en 
formidlingspligt (must carry) for 
kabeloperatører, idet de forpligter en 
formidlende tjenesteyder til at give adgang 
til visse andre tjenesteyderes ydelser, og som 
dermed berører hans frie valg, mulighederne 
for adgang til radio- og tv-udsendelser og 
tjenestemodtagernes valgmuligheder. 

Begrundelse 

Spil omfatter pr. definition spørgsmål vedrørende folkesundheden og den offentlige orden og 
moral og ligger derfor - med undtagelse af de beføjelser, der er tillagt Fællesskabet i henhold 
til traktatens artikel 152 - helt uden for EU-institutionernes kompetence og skal fortsat være 
et anliggende, som medlemsstaterne kan regulere på den måde, de anser for passende. Det er 
derfor ikke hensigtsmæssigt at nævne det som eksempel i denne betragtning. 
 

Ændringsforslag 10 
Betragtning 37 

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

udgår 
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bestemmelserne om gennemsigtighed i 
forbindelse med servicevirksomhed. 

Begrundelse 

Oprindelseslandsprincippet er både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at 
man undergraver rimelige og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte folkesundheden, 
miljøet og andre aspekter af den offentlige interesse. Det strider også mod det klare formål 
med traktatens artikel 43, hvori det er fastsat, at etableringsfriheden i EU indebærer adgang 
til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede 
virksomheder "på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne 
statsborgere". 
 

Ændringsforslag 11 
Betragtning 38 

(38) Det er desuden nødvendigt at sikre, at 
kontrollen med servicevirksomhed 
foretages ved kilden, dvs. af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
tjenesteyderen er etableret. De kompetente 
myndigheder i oprindelseslandet har de 
bedste forudsætninger for at sikre 
effektivitet og kontinuitet i kontrollen med 
tjenesteyderen og for at beskytte 
tjenestemodtagerne i såvel deres eget land 
som i de øvrige medlemsstater. For at skabe 
tillid mellem medlemsstaterne i forbindelse 
med reguleringen af servicevirksomhed bør 
det gøres helt klart, at 
oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret for 
på Fællesskabets vegne at overvåge 
tjenesteyderens virksomhed, uafhængigt af 
tjenesteydelsens bestemmelsessted. 
Spørgsmålet om domstolenes kompetence 
henhører ikke under dette direktiv, men 
under Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 
af 22. december 2000 om retternes 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- 
og handelsretlige område1 og under andre 
fællesskabsinstrumenter såsom Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser. 

udgår 
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___________________ 
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved 
tiltrædelsesakten af 2003. 

 

Begrundelse 

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat, 
og hvis de økonomiske interesser for den medlemsstat, i hvilken tjenesteyderen er etableret, 
kan blive berørt. Denne udeladelse følger også af udeladelsen af betragtning 37. 
 

Ændringsforslag 12 
Betragtning 39 

(39) Som supplement til princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning og kontrolordninger bør der 
fastsættes det princip, at medlemsstaterne 
ikke må lægge hindringer i vejen for 
tjenesteydelser fra en anden medlemsstat. 

udgår 

Begrundelse 

Konsekvens af udeladelsen af oprindelseslandsprincippet. 
 

Ændringsforslag 13 
Betragtning 40 

(40) Der bør fastsættes, at princippet om 
anvendelse af oprindelseslandets 
lovgivning kun kan tilsidesættes på 
områder, der er omfattet af dette direktivs 
generelle eller midlertidige undtagelser. 
Disse undtagelser er nødvendige for at tage 
hensyn til det indre markeds 
integrationsstadium eller til visse 
fællesskabsinstrumenter vedrørende 
tjenesteydelser, i henhold til hvilke en 
tjenesteyder er omfattet af en anden 
lovgivning end oprindelsesmedlemsstatens. 
Herudover kan der også undtagelsesvist - i 
visse konkrete tilfælde og såfremt visse 
strenge materielle og processuelle 
betingelser er opfyldt - træffes 
foranstaltninger over for en bestemt 

udgår 
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tjenesteyder. For at garantere den 
retssikkerhed, der er absolut nødvendig for 
at tilskynde SMV'er til at udbyde deres 
tjenesteydelser i andre medlemsstater, skal 
disse undtagelser være begrænset til, hvad 
der er strengt nødvendigt. I særdeleshed må 
disse undtagelser kun finde anvendelse af 
årsager, der vedrører sikkerheden i 
forbindelse med tjenesteydelser, udøvelsen 
af et erhverv i sundhedssektoren eller 
beskyttelsen af væsentlige hensyn, 
herunder navnlig hensynet til beskyttelse af 
mindreårige, og kun hvis de nationale 
bestemmelser på dette område ikke er 
harmoniserede. Endvidere bør enhver 
begrænsning i den fri udveksling af 
tjenesteydelser ske i overensstemmelse med 
de grundlæggende rettigheder, der i 
henhold til Domstolens faste retspraksis 
udgør en integrerende del af 
fællesskabsrettens almindelige 
retsgrundsætninger. 

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
 

Ændringsforslag 14 
Betragtning 41 

(41) I de tilfælde, hvor en tjenesteyder 
begiver sig til en anden medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten, bør der sørges 
for gensidig bistand mellem de to 
medlemsstater, således at førstnævnte stat 
kan foretage efterprøvninger, inspektioner 
og undersøgelser efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten eller foretage 
sådanne efterprøvninger på eget initiativ, 
hvis det kun drejer sig om at fastslå faktiske 
forhold. Ved udstationering af arbejdstagere 
kan udstationeringsmedlemsstaten desuden 
træffe foranstaltninger over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, for at sikre overholdelse af de 
ansættelses- og arbejdsvilkår, der er fastsat i 

(41) I de tilfælde, hvor en tjenesteyder 
begiver sig til en anden medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten, bør der sørges 
for gensidig bistand mellem de to 
medlemsstater, således at førstnævnte stat 
kan foretage efterprøvninger, inspektioner 
og undersøgelser efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten eller foretage 
sådanne efterprøvninger på eget initiativ. 
Ved udstationering af arbejdstagere kan 
udstationeringsmedlemsstaten desuden 
træffe foranstaltninger over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat, for at sikre overholdelse af de 
ansættelses- og arbejdsvilkår, der er fastsat i 
direktiv 96/71/EF. 
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direktiv 96/71/EF. 

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
 

Ændringsforslag 15 
Betragtning 42 

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

udgår 

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
Medlemsstaterne bør have ret til at overvåge og kontrollere al økonomisk virksomhed på 
deres højhedsområde, forudsat de gør dette under fuld overholdelse af 
proportionalitetsprincippet og deres forpligtelser i henhold til traktaten. 
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Ændringsforslag 16 
Betragtning 43 

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

udgår 

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
 

Ændringsforslag 17 
Betragtning 44 

(44) At indregistrering af køretøjer, der er 
leaset i en anden medlemsstat end den, 
hvori de benyttes, er undtaget fra 
oprindelseslandsprincippet, følger af 
Domstolens retspraksis, i henhold til 
hvilken en medlemsstat kan lade køretøjer, 
der anvendes på dens område, være 
omfattet af en sådan forpligtelse på vilkår, 
der er afpasset efter det tilsigtede mål. 
Denne undtagelse gælder ikke lejlighedsvis 
eller midlertidig leje. 

udgår  

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
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Ændringsforslag 18 
Betragtning 46 

(46) Det er kun hensigtsmæssigt at anvende 
oprindelseslandsprincippet i forbindelse 
med tjenesteydelseskontrakter, der indgås 
af forbrugerne, i de tilfælde, hvor 
fællesskabsdirektiverne foreskriver fuld 
harmonisering, fordi der i disse tilfælde er 
tale om samme niveau af 
forbrugerbeskyttelse. Undtagelsen fra 
oprindelseslandsprincippet vedrørende 
tjenesteyderens ansvar uden for 
kontraktforhold for ulykker, der i 
forbindelse med den pågældendes 
virksomhed rammer personer i den 
medlemsstat, som denne har begivet sig til, 
gælder både person- og tingsskader i 
forbindelse med sådanne ulykker. 

udgår  

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
 

Ændringsforslag 19 
Betragtning 47 

(47) Medlemsstaterne bør undtagelsesvist, i 
konkrete tilfælde og af bestemte årsager 
såsom sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser have mulighed for at træffe 
foranstaltninger, der fraviger 
oprindelseslandsprincippet, over for en 
tjenesteyder, der er etableret i en anden 
medlemsstat. Det vil kun kunne ske på 
områder, der ikke er harmoniserede på 
fællesskabsplan. Denne mulighed 
indebærer ikke, at der kan træffes 
restriktive foranstaltninger på områder, 
hvor andre direktiver forbyder enhver 
undtagelse fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, såsom direktiv 1999/93/EF 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/84/EF af 20. november 1998 om retlig 
beskyttelse af adgangsstyrede og 
adgangsstyrende tjenester, eller at 
undtagelsesmulighederne i andre 

udgår  
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direktiver, såsom Rådets direktiv 
89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne 
vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed og 
direktiv 2000/31/EF, kan udvides eller 
begrænses. 

Begrundelse 

Konsekvens af fjernelsen af referencen til oprindelseslandsprincippet ovenfor. 
 

Ændringsforslag 20 
Betragtning 57 

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

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

Med den nuværende ordlyd kunne en patient tage til et lavudgiftsland fra et højudgiftsland for 
at opnå en fortjeneste. Dette er formodentlig ikke Kommissionens hensigt. 
 

Ændringsforslag 21 
Betragtning 64 

(64) Totalforbud mod lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation bør 
ophæves idet denne ophævelse ikke bør 
omfatte forbud mod den kommercielle 
kommunikations indhold, men derimod 
forbud, der for et bestemt erhverv rammer 
en eller flere former for kommerciel 
kommunikation i almindelighed, f.eks. al 
reklame i et eller flere nærmere bestemte 
medier. For så vidt angår indhold og regler 
for kommerciel kommunikation bør de 
erhvervsdrivende opfordres til i 
overensstemmelse med fællesskabsretten at 
udarbejde adfærdskodekser på 
fællesskabsplan. 

udgår  

Begrundelse 

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence. 
 

Ændringsforslag 22 
Betragtning 68 

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

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

Som i forbindelse med forbrugerbeskyttelse er det af altovervejende betydning, at indsatsen 
for at fremme det fælles marked for tjenesteydelser ikke sker på bekostning af disse hensyn. 
 

Ændringsforslag 23 
Artikel 1 

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

Dette direktiv fastsætter de almindelige 
bestemmelser med henblik på at lette 
udøvelsen af etableringsfriheden for 
tjenesteydere samt den frie udveksling af 
tjenesteydelser. I den forbindelse søger det 
at bidrage til udførelsen af opgaverne i 
traktatens artikel 2, bl.a. bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed 
med henblik på et højt 
beskæftigelsesniveau og et højt socialt 
beskyttelsesniveau, og der tages hensyn til 
behovet for et højt niveau for 
miljøbeskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at direktivet ved fastsættelsen af målene for, hvad der primært er en 
foranstaltning, der skal sikre den fri udveksling af tjenesteydelser, indeholder en påmindelse 
om Det Europæiske Fællesskabs bredere mål, mål, der ikke kan underordnes hinanden, f.eks. 
ved at skade miljøbeskyttelsen, folkesundheden eller den sociale beskyttelse gennem 
indførelsen af liberaliseringsforanstaltninger, der under visse omstændigheder kan være 
uforholdsmæssige. 
 

Ændringsforslag 24 
Artikel 2, litra c a (nyt) 

 ca) tjenester af almen økonomisk interesse, 
som den ansvarlige medlemsstat eller 
Fællesskabet underlægger særlige 
offentlige tjenesteforpligtelser 

Begrundelse 

I forfatningstraktatens artikel III-6 er det fastsat, at "...Unionen og medlemsstaterne [sørger] 
for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, navnlig økonomiske og 
finansielle, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver. Disse principper og vilkår 
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fastlægges ved europæisk lov, uden at dette anfægter medlemsstaternes kompetence til under 
overholdelse af forfatningen at levere, udlægge og finansiere sådanne tjenesteydelser." Hvis 
tjenester af almen interesse ikke udelukkes fra direktivets bestemmelser, ville 
medlemsstaternes kompetence på området blive anfægtet. 
 

Ændringsforslag 25 
Artikel 2, litra c b (nyt) 

 cb) sociale tjenesteydelser af almen 
interesse, som den ansvarlige medlemsstat 
eller Fællesskabet underlægger særlige 
offentlige tjenesteforpligtelser, herunder, 
men ikke begrænset til, sundhedsmæssige 
tjenesteydelser og hjemmepleje for 
personer, der som følge af aldersbestemt 
eller anden svagelighed, eller fordi de er 
børn, ikke kan leve deres liv i fuld 
uafhængighed 

Begrundelse 

I hvidbogen om forsyningspligtydelser [KOM (2004) 374] hedder det: "Socialydelser af 
almen interesse spiller en særlig rolle, da de udgør en integrerende del af den europæiske 
samfundsmodel. Social- og sundhedsydelser af almen interesse er baseret på princippet om 
solidaritet og koncentreret om de enkelte personer. De sikrer, at borgerne kan drage fuld 
fordel af deres grundlæggende rettigheder og et højt socialt sikringsniveau, og øger den 
sociale og territoriale samhørighed." Hvis disse tjenesteydelser medtages i direktivets 
bestemmelser, ville det anfægte denne rolle. 
 

Ændringsforslag 26 
Artikel 2, litra c c (nyt) 

  cc) tjenesteydelser, der kan indebære 
miljøfare eller risici, der kan skade 
folkesundheden, og som derfor kræver 
omhyggelig gennemførelse og tæt 
overvågning 

Begrundelse 

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat, 
og hvis de økonomiske interesser for den medlemsstat, i hvilken tjenesteyderen er etableret, 
kan blive berørt. Hvis folkesundheden berøres, bør en medlemsstat ikke forventes at fralægge 
sig sit ansvar på denne måde. 
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Ændringsforslag 27 
Artikel 2, litra c d (nyt) 

  cd) uddannelsesmæssige tjenesteydelser, 
hvor udgifterne hertil helt eller delvis 
betales eller refunderes af staten eller en 
anden offentlig myndighed i den 
medlemsstat, i hvilken tjenesteydelsen 
præsteres. 

Begrundelse 

Uddannelse er grundlaget for den nationale kultur og henhører derfor, med visse 
omhyggelige og nyttige undtagelser, generelt under medlemsstaternes kompetence. Offentlig 
finansiering er en klar anerkendelse af en uddannelsesmæssig tjenesteydelses nyttige funktion 
for samfundet, og tilføjelsen af dette kriterium skal udelukke kommercielle tjenesteydelser, 
der, selv om de har et uddannelsesmæssigt indhold, ikke anerkendes som værdige til en sådan 
offentlig støtte - f.eks. private sprogskoler eller IT-uddannelsestjenester, der tager sigte på 
den private sektor.  
 

Ændringsforslag 28 
Artikel 9, stk. 1, litra b 

b) behovet for en tilladelsesordning er 
objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn 

b) behovet for en tilladelsesordning er 
objektivt begrundet i et tvingende alment 
hensyn. Et sådant tvingende hensyn kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, 
folkesundheden, ansattes eller selvstændige 
erhvervsdrivendes sundhed og sikkerhed, 
miljøbeskyttelse, bevarelse af kulturarven 
og fremme af ethvert offentligt politikmål, 
der ikke er i strid med traktaten 

Begrundelse 

Den foreslåede ordlyd er for vag og generel, og der overlades for meget til domstolenes skøn. 
Hvis der indføjes en ikke-udtømmende liste, vil direktivet give retningslinjer uden at blive 
mere restriktivt. 
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Ændringsforslag 29 
Artikel 9, stk. 1, litra c 

c) det tilsigtede mål kan ikke nås gennem en 
mindre restriktiv foranstaltning, navnlig 
fordi en efterfølgende kontrol ville blive 
udført for sent til at have nogen reel 
virkning. 

c) det tilsigtede mål kan ikke nås gennem en 
mindre restriktiv foranstaltning. 

Begrundelse 

Den foreslåede ordlyd er for restriktiv. Andre årsager end den angivne kan indikere, at en 
mindre restriktiv foranstaltning ikke ville være effektiv. 
 

Ændringsforslag 30 
Artikel 12, stk. 2 a (nyt) 

 2a. Uden at det berører artikel 9 og 10, kan 
medlemsstaterne ved anvendelsen af deres 
udvælgelsesprocedure tage højde for 
hensyn i relation til folkesundheden, 
ansattes eller selvstændige 
erhvervsdrivendes sundhed og sikkerhed, 
miljøbeskyttelse, bevarelse af kulturarven 
og fremme af ethvert offentligt politikmål, 
der ikke er i strid med traktaten.  

Begrundelse 

Hvis en tjenesteydelse har følger for folkesundheden, arbejdsmiljøet, miljøet eller en 
medlemsstats kulturarv, eller der gør sig andre væsentlige hensyn, der ikke kan betragtes som 
rent kommercielle, gældende, er det rimeligt, at medlemsstaterne kan anvende ikke-
kommercielle kriterier som et aspekt af deres udvælgelsesprocedure, forudsat disse i alle 
tilfælde er ikke-diskriminerende og i overensstemmelse med traktaten. 
 

Ændringsforslag 31 
Artikel 13, stk. 3 

3. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal give ansøgerne sikkerhed for, at deres 
anmodning behandles hurtigst muligt og 
under alle omstændigheder inden for en 
rimelig svarfrist, som er fastsat og 
offentliggjort på forhånd. 

3. Tilladelsesprocedurer og -formaliteter 
skal give ansøgerne sikkerhed for, at deres 
anmodning behandles hurtigst muligt og 
under alle omstændigheder inden for en 
rimelig svarfrist, som er fastsat og 
offentliggjort på forhånd. Perioden mellem 
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indgivelse af anmodning og meddelelse af 
tilladelse eller afslag herpå skal være 
tilstrækkelig til, at alle parter, der kan blive 
berørt af afgørelsen, kan blive hørt på 
fyldestgørende vis. Der skal i denne 
forbindelse tages hensyn til eventuelle 
følger for folkesundheden, ansattes eller 
selvstændige erhvervsdrivendes sundhed og 
sikkerhed, miljøbeskyttelse, bevarelse af 
kulturarven og fremme af ethvert offentligt 
politikmål, der ikke er i strid med traktaten.  

Begrundelse 

Borgerne har enten som interesserede enkeltpersoner eller organiseret som civilsamfund ret 
til at tilkendegive deres opfattelser over for myndighederne i sager, hvor tilladelse til eller 
afslag på levering af en tjenesteydelse kan have følger for folkesundheden eller sundheden på 
arbejdspladsen, beskyttelsen af miljøet eller kulturarven eller fremme af andre legitime 
politikmål. 
 

Ændringsforslag 32 
Artikel 14, nr. 5 

5) anvendelse i hvert enkelt tilfælde af en 
økonomisk test, der består i at gøre 
tilladelsen betinget af, at der kan påvises et 
økonomisk behov eller en 
markedsefterspørgsel, at evaluere den 
pågældende form for virksomheds 
potentielle eller aktuelle økonomiske 
virkninger eller at vurdere dens 
formålstjenlighed i forhold til den 
kompetente myndigheds planlagte 
økonomiske mål 

udgår  

Begrundelse 

Dette nr. i artikel 14 indebærer i praksis, at det forbydes medlemsstaterne og deres offentlige 
myndigheder i almenhedens interesse at opstille mål og forfølge dem i deres økonomiske 
planlægning. Dette er hverken berettiget eller kræves i traktaten. I traktaten findes der 
allerede bestemmelser, der hindrer misbrug af sådanne foranstaltninger med henblik på at 
opstille krav, der i virkeligheden er diskriminerende eller på anden måde er i strid med 
traktaten. Forbuddet i dette nr. er derfor uforholdsmæssigt.  
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Ændringsforslag 33 
Artikel 16, stk. 1 

1. Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere 
udelukkende er omfattet af deres 
oprindelsesmedlemsstats nationale 
bestemmelser hvad angår det koordinerede 
område. 

udgår  

Første afsnit omhandler de nationale 
bestemmelser om adgangen til at optage og 
udøve servicevirksomhed, herunder især 
bestemmelserne om tjenesteyderens adfærd, 
tjenesteydelsens kvalitet og indhold, 
reklame, kontrakter samt tjenesteyderens 
ansvar. 

 

Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
præsteres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at medlemsstatens 
myndigheder kan fastlægge vilkår for økonomisk virksomhed, der udøves inden for 
medlemsstatens højhedsområde. Formålet med det fælles indre marked er at hindre 
forskelsbehandling mellem, i dette tilfælde, tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af 
Fællesskabet. Oprindelseslandsprincippet er både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan 
kun føre til, at man undergraver de rimelige og forholdsmæssige retskrav, der skal beskytte 
folkesundheden, miljøet og andre vigtige aspekter af hensynet til almenvellet. 
 

Ændringsforslag 34 
Artikel 16, stk. 2 

2. Oprindelsesmedlemsstaten har ansvaret 
for kontrollen med tjenesteyderen og de 
tjenesteydelser, han udfører, også når han 
udfører dem i en anden medlemsstat. 

udgår  

Begrundelse 

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat, 
og hvis de økonomiske interesser for den medlemsstat, i hvilken tjenesteyderen er etableret, 
kan blive berørt.  
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Ændringsforslag 35 
Artikel 16, stk. 3, litra b 

b) at tjenesteyderen skal afgive en 
erklæring eller en anmeldelse til deres 
kompetente myndigheder eller indhente en 
tilladelse hos disse eller optages i et register 
eller en faglig forening på deres område 

udgår  

Begrundelse 

Bestemmelser af denne art, der skulle fjernes i kraft af denne artikel, er udformet for at 
beskytte almenvellet. Forudsat de også gælder for tjenesteydere etableret på medlemsstatens 
eget territorium, er de ikke diskriminerende og er derfor ikke i strid med traktaten. Forbuddet 
er derfor uforholdsmæssigt. 
 

Ændringsforslag 36 
Artikel 16, stk. 3, litra e 

e) at tjenesteyderen skal overholde krav for 
udøvelse af servicevirksomhed, som finder 
anvendelse på deres område 

udgår  

Begrundelse 

Bestemmelser af denne art er udformet for at beskytte almenvellet. Forudsat de også gælder 
for tjenesteydere etableret på medlemsstatens eget territorium, er de ikke diskriminerende og 
er derfor ikke i strid med traktaten. Forbuddet er derfor uforholdsmæssigt. 
 

Ændringsforslag 37 
Artikel 16, stk. 3, litra g 

g) at tjenesteyderen for at kunne udøve 
servicevirksomhed skal være i besiddelse af 
et særligt identitetsbevis, som udstedes af 
deres kompetente myndigheder 

udgår  

Begrundelse 

Bestemmelser af denne art er udformet for at beskytte almenvellet. Forudsat de også gælder 
for tjenesteydere etableret på medlemsstatens eget territorium, er de ikke diskriminerende og 
er derfor ikke i strid med traktaten. Forbuddet er derfor uforholdsmæssigt. 
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Ændringsforslag 38 
Artikel 17, stk. 4 a (nyt) 

  4a) væsentlige økonomiske og sociale 
tjenesteydelser, som den ansvarlige 
medlemsstat eller Fællesskabet 
underlægger særlige offentlige 
tjenesteforpligtelser ud fra et kriterium om 
almen interesse; tjenesteydelser, der kan 
indebære en miljøfare, herunder, men ikke 
begrænset til, tjenesteydelser, der helt eller 
delvis udgør et projekt, der kræver en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
Rådets direktiv 85/337/EØF som ændret 
ved Rådets direktiv 97/11/EF eller 
(Kiev)protokollen om strategisk vurdering; 
uddannelsesmæssige eller 
sundhedsmæssige tjenesteydelser og 
hjemmepleje for personer, der som følge af 
aldersbestemt eller anden svagelighed, eller 
fordi de er børn, ikke kan leve deres liv i 
fuld uafhængighed 

Begrundelse 

Det er rimeligt, at medlemsstaterne kan underlægge sådanne tjenesteydelser større kontrol, 
end hvad der ville være passende for tjenesteydelser, der ikke kan defineres på denne måde. 
Oprindelseslandsprincippet bør derfor ikke gælde for disse tjenesteydelser. Anvendelse af 
dette princip i sådanne tilfælde ville undergrave medlemsstaternes ret til at handle for at 
beskytte sådanne grundlæggende almene interesser. Hvad enten de agerer for at beskytte 
almenvellets interesser eller har andre bevæggrunde, skal medlemsstaterne i henhold til 
traktaten allerede i dag afholde sig fra at forskelsbehandle virksomheder, der er etableret i 
andre medlemsstater. Foranstaltningen er derfor uforholdsmæssig. 
 

Ændringsforslag 39 
Artikel 19, stk. 1 

1. Uanset artikel 16 kan en medlemsstat over 
for en tjenesteyder, som har sit 
forretningssted i en anden medlemsstat, 
undtagelsesvist træffe en foranstaltning 
vedrørende et af følgende områder: 

1. Uanset artikel 16 kan en medlemsstat, 
hvis det er nødvendigt for at beskytte 
almenvellet, over for en tjenesteyder, som 
har sit forretningssted i en anden 
medlemsstat, træffe en foranstaltning 
vedrørende et af følgende områder: 

a) sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder aspekter, der 
vedrører folkesundheden 

a) sikkerheden i forbindelse med 
tjenesteydelser, herunder, men ikke 
begrænset til, aspekter, der vedrører 
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folkesundheden, miljøet, sårbare gruppers 
interesser eller beskyttelsen af kulturarven 

b) udøvelsen af et erhverv i 
sundhedssektoren 

b) udøvelsen af et erhverv i 
sundhedssektoren 

c) beskyttelsen af den offentlige orden, 
navnlig aspekter, der vedrører beskyttelse af 
mindreårige. 

c) beskyttelsen af den offentlige orden, 
navnlig, men ikke begrænset til, aspekter, 
der vedrører beskyttelse af mindreårige. 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør have ret til at træffe foranstaltninger på disse områder, når almene 
hensyn kræver det, og ikke kun "undtagelsesvist". Det er en af statens vigtigste opgaver at 
træffe sådanne foranstaltninger, og det er helt uforholdsmæssigt at fratage staten denne ret, 
som staten naturligvis kun kan udøve ved at træffe foranstaltninger, der er i overensstemmelse 
med traktaten. 
 

Ændringsforslag 40 
Artikel 20, litra a 

a) at han skal indhente en tilladelse fra deres 
kompetente myndigheder eller afgive en 
erklæring hos disse 

a) at han skal indhente en tilladelse fra deres 
kompetente myndigheder eller afgive en 
erklæring hos disse vedrørende spørgsmål, 
der allerede er omfattet af en tilsvarende 
tilladelse udstedt af de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat 

Begrundelse 

Forudsat bestemmelserne er i overensstemmelse med traktatens krav, og hvis tilladelsen fra 
de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat er ufuldstændig i forhold til det aktuelle 
tilfælde, er det rimeligt, at en medlemsstat kan meddele eller give afslag på tilladelser til 
økonomisk virksomhed på dens territorium. 
 

Ændringsforslag 41 
Artikel 20, litra b 

b) at hans muligheder for at opnå skatte- 
eller afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand begrænses med den begrundelse, at 
tjenesteyderen har forretningssted i en anden 
medlemsstat, eller på grund af det sted, 
hvor ydelsen udføres 

b) at hans muligheder for at opnå skatte- 
eller afgiftsmæssige fradrag eller finansiel 
bistand begrænses med den begrundelse, at 
tjenesteyderen har forretningssted i en anden 
medlemsstat 
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Begrundelse 

Det er rimeligt, at medlemsstaterne kan anvende skattefradrag og økonomisk støtte for at 
fremme eller modvirke visse former for økonomisk virksomhed i f.eks. områder, der er særlig 
naturskønne eller af særlig videnskabelig interesse, ugunstigt stillede områder osv. Hvis disse 
foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten, bør de naturligvis anerkendes som 
værdifulde politiske redskaber.  
 

Ændringsforslag 42 
Artikel 23, stk. 3 

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

3. Medlemsstaterne påser, at deres sociale 
sikringsordning godtgør de faktiske udgifter 
til lægebehandling i en anden medlemsstat 
op til det maksimumbeløb, der udbetales for 
en lignende behandling på deres område. 

Begrundelse 

Den nuværende ordlyd ville indebære, at en patient kunne tjene penge på at tage fra et 
højudgiftsland til et lavudgiftsland. Dette er formodentlig ikke Kommissionens hensigt. De 
fattigere medlemsstaters socialsikringssystemer ville også risikere at blive udsat for en 
urimelig byrde. 
 

Ændringsforslag 43 
Artikel 24, stk. 1, 2. afsnit 

Udstationeringsmedlemsstaten må dog ikke 
for så vidt angår de i artikel 17, nr. 5), 
omhandlede områder kræve, at 
tjenesteyderen eller den af ham 
udstationerede arbejdstager skal: 

 

a) indhente en tilladelse hos dens 
kompetente myndigheder, være registreret 
hos disse eller opfylde tilsvarende 
forpligtelser 

 

b) afgive en erklæring, bortset fra 
erklæringer vedrørende virksomhed, der er 
omfattet af bilaget til direktiv 96/71/EF, 
som kan opretholdes indtil 
den 31. december 2008 

 

c) have en repræsentant på dens område  
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d) føre og opbevare arbejdsretlige 
dokumenter på dens område og på de 
betingelser, der gælder på dens område. 

 

Begrundelse 

Forudsat bestemmelserne er i overensstemmelse med traktatens krav, er det rimeligt, at en 
medlemsstat kan meddele eller give afslag på tilladelser til økonomisk virksomhed på dens 
territorium. Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i 
dette tilfælde, tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Denne 
foranstaltning er uforholdsmæssig i dette øjemed. 
 

Ændringsforslag 44 
Artikel 24, stk. 2, afsnit 2 

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten bistå 
udstationeringsmedlemsstaten med at sikre 
overholdelse af de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der gælder i henhold til 
direktiv 96/71/EF, og på eget initiativ 
meddele udstationeringsmedlemsstaten de i 
første afsnit omhandlede oplysninger, hvis 
den får kendskab til konkrete forhold, der 
tyder på, at tjenesteyderen har begået 
uregelmæssigheder med hensyn til 
ansættelses- og arbejdsvilkår. 

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 
oprindelsesmedlemsstaten bistå 
udstationeringsmedlemsstaten med at sikre 
overholdelse af de ansættelses- og 
arbejdsvilkår, der gælder i henhold til 
direktiv 96/71/EF, og på eget initiativ 
meddele udstationeringsmedlemsstaten 
konkrete forhold, der tyder på, at 
tjenesteyderen har begået 
uregelmæssigheder med hensyn til 
ansættelses- og arbejdsvilkår. 

Begrundelse 

Forudsat bestemmelserne er i overensstemmelse med traktatens krav, er det rimeligt, at en 
medlemsstat kan meddele eller give afslag på tilladelser til økonomisk virksomhed på dens 
territorium. Formålet med det fælles indre marked er at hindre forskelsbehandling mellem, i 
dette tilfælde, tjenesteydere, der er etableret i forskellige dele af Fællesskabet. Denne 
foranstaltning er uforholdsmæssig i dette øjemed. 
 

Ændringsforslag 45 
Artikel 26, stk. 3, afsnit 1 a (nyt) 

  Hvis tjenesteydelsen skal leveres til den 
brede offentlighed, påser medlemsstaterne, 
at oplysningerne gives i en sådan form og 
formuleres på en sådan måde, at der ikke 
kræves noget særligt kendskab til 
tjenesteydelsen, og enhver læsekyndig 
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person kan forstå dem. 

Begrundelse 

Oplysninger er til ingen nytte, hvis man ikke kan forstå dem, og forbrugerne har ret til klare 
og letlæste oplysninger. 
 

Ændringsforslag 46 
Artikel 28, stk. 2 a (nyt) 

  2a. Hvis tjenesteydelsen skal leveres til den 
brede offentlighed, påser den medlemsstat, 
i hvilken tjenesteydelsen skal leveres, at de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, gives i en 
sådan form og formuleres på en sådan 
måde, at der ikke kræves noget særligt 
kendskab til tjenesteydelsen, og enhver 
læsekyndig person kan forstå dem. 

Begrundelse 

Oplysninger er til ingen nytte, hvis man ikke kan forstå dem, og forbrugerne har ret til klare 
og letlæste oplysninger. 
 

Ændringsforslag 47 
Artikel 29, stk. 1 

1. Medlemsstaterne ophæver generelle 
forbud mod lovregulerede erhvervs 
kommercielle kommunikation. 

udgår  

Begrundelse 

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence. 
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Ændringsforslag 48 
Artikel 29, stk. 2 

2. Medlemsstaterne påser, at lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation 
overholder faglige regler i overensstemmelse 
med fællesskabsretten vedrørende bl.a. 
erhvervenes uafhængighed, værdighed og 
pålidelighed samt forretnings-
hemmeligheden alt efter det enkelte erhvervs 
særlige karakteristika. 

2. Medlemsstaterne påser, at lovregulerede 
erhvervs kommercielle kommunikation, 
hvor en sådan kommunikation er tilladt, 
overholder faglige regler i overensstemmelse 
med fællesskabsretten vedrørende bl.a. 
erhvervenes uafhængighed, værdighed og 
pålidelighed samt forretnings-
hemmeligheden alt efter det enkelte erhvervs 
særlige karakteristika. 

Begrundelse 

I nogle medlemsstater har man længe anset det for nødvendigt at regulere visse erhvervs 
kommercielle kommunikation, idet et sådant skridt ville bidrage til beskyttelse af forbrugerne 
samt erhvervenes egen integritet og værdighed. I hvor høj grad dette er tilfældet i en given 
medlemsstat vil afhænge af en række faktorer, bl.a. aspekter af national kultur og tradition. 
Kommissionen bør ikke forsøge at fastsætte en så bred fortolkning af dens ansvar for at 
fremme det indre marked, at den begynder at blande sig i anliggender, som med rette 
henhører under medlemsstaternes enekompetence. 
 

Ændringsforslag 49 
Artikel 31, stk. 5 a (nyt) 

  5a. Frivillige foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, 
berører på ingen måde medlemsstaternes 
ret til inden for traktatens rammer at 
fastsætte obligatoriske normer og 
bestemmelser for tjenesteydelser, forudsat 
disse er ikke-diskriminerende og 
forholdsmæssige. Sådanne obligatoriske 
normer og bestemmelser kan f.eks. omfatte 
obligatoriske kvalitetskrav og 
behandlingsretningslinjer for 
sundhedsrelaterede tjenesteydelser, der 
leveres på deres territorium, obligatoriske 
kvalitetskrav for hjemmepleje for personer, 
der som følge af aldersbestemt eller anden 
svagelighed, eller fordi de er børn, ikke kan 
leve deres liv i fuld uafhængighed, og 
obligatoriske normer og bestemmelser for 
beskyttelse af almenvellet eller forfølgelse 
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af ethvert politikmål, der er i 
overensstemmelse med traktaten. 

Begrundelse 

De foreslåede frivillige procedurer er særlig utilstrækkelige for sundheds- og plejerelaterede 
tjenesteydelser, og medlemsstaternes ret til at kontrollere kvaliteten af sådanne 
tjenesteydelser, der tilbydes på deres territorium, bør ikke drages i tvivl. Der er således behov 
for et yderligere stykke, der henleder opmærksomheden herpå i direktivet. Sundhedstjenester 
af ringe kvalitet kan føre til smerter og dødsfald. Personer, der har behov for lægehjælp, er 
måske heller ikke i stand til at forsvare deres egne interesser, og manglen på obligatoriske 
kvalitetskriterier kan alvorligt undergrave folks tillid til sundhedssektoren i al almindelighed.  
 

Ændringsforslag 50 
Artikel 35, stk. 6 a (nyt) 

  6a. Disse bestemmelser supplerer, men 
berører ikke en medlemsstats ret til i 
overensstemmelse med dens forpligtelser i 
henhold til traktaten og fællesskabsretten 
at overvåge og regulere leveringen af 
tjenesteydelser på dens territorium. 

Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Samarbejde af den 
foreskrevne art vil dog være meget nyttigt som supplement til effektiv lovgivning og 
overvågning.  
 

Ændringsforslag 51 
Artikel 36, stk. 1 

1. I tilfælde, hvor tjenesteyderen begiver sig 
til en anden medlemsstat for dér at udføre en 
tjenesteydelse uden at have sit 
forretningssted dér, deltager denne 
medlemsstats kompetente myndigheder i 
kontrollen med tjenesteyderen i henhold til 
stk. 2, for så vidt angår de områder, der er 
omfattet af artikel 16. 

1. I tilfælde, hvor tjenesteyderen begiver sig 
til en anden medlemsstat for dér at udføre en 
tjenesteydelse uden at have sit 
forretningssted dér, er denne medlemsstats 
kompetente myndigheder ansvarlig for 
kontrollen med tjenesteyderen i henhold til 
stk. 2, for så vidt angår de områder, der er 
omfattet af artikel 16, og myndighederne i 
oprindelsesmedlemsstaten samarbejder 
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fuldt ud om denne kontrol. 

Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Samarbejde af den 
foreskrevne art vil dog være meget nyttigt som supplement til effektiv lovgivning og 
overvågning.  
 

Ændringsforslag 52 
Artikel 36, stk. 2, afsnit 1 

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager efter anmodning fra 
oprindelsesmedlemsstaten de 
efterprøvninger, inspektioner og 
undersøgelser, der er nødvendige for at sikre 
effektiviteten af oprindelsesmedlemsstatens 
kontrol. De handler inden for rammerne af 
de beføjelser, der er tillagt dem i deres egen 
medlemsstat. 

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder foretager de efterprøvninger, 
inspektioner og undersøgelser, der er 
nødvendige for at sikre effektiviteten af 
kontrollen. De handler inden for rammerne 
af de beføjelser, der er tillagt dem i deres 
egen medlemsstat. 

Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Oprindelseslandsprincippet er 
både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at man undergraver de rimelige 
og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte almenvellet.  
 

Ændringsforslag 53 
Artikel 36, stk. 2, litra a 

a) de består udelukkende i at konstatere 
konkrete forhold og fører ikke til andre 
forholdsregler over for tjenesteyderen, jf. 
dog de i artikel 19 omhandlede individuelle 
undtagelser 

udgår  
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Begrundelse 

Forudsat de nationale bestemmelser i den medlemsstat, i hvilken en tjenesteydelse skal 
leveres, er i overensstemmelse med traktaten, er det rimeligt, at en medlemsstat kan fastlægge 
betingelser for økonomisk virksomhed, der udføres på dens territorium. Myndighederne i en 
anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at overvåge tjenesteydere, hvis 
den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. Oprindelseslandsprincippet er 
både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at man undergraver de rimelige 
og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte almenvellet.  
 

Ændringsforslag 54 
Artikel 37, stk. 1 

1. Agter en medlemsstat at træffe en 
foranstaltning som omhandlet i artikel 19, 
finder proceduren i stk. 2 til 6 i denne artikel 
anvendelse, uden at dette i øvrigt udelukker 
eventuelle retslige skridt. 

1. Agter en medlemsstat at træffe en 
foranstaltning som omhandlet i artikel 19, 
finder proceduren i stk. 2 til 6 i denne artikel 
anvendelse, uden at dette i øvrigt udelukker 
medlemsstatens ret til at træffe 
foranstaltninger direkte over for 
tjenesteyderen eller eventuelle retslige 
skridt. 

Begrundelse 

Myndighederne i en anden medlemsstat kan ikke med rimelighed forventes effektivt at 
overvåge tjenesteydere, hvis den pågældende tjenesteydelse leveres i en anden medlemsstat. 
Oprindelseslandsprincippet er både uforholdsmæssigt og uhåndterligt og kan kun føre til, at 
man undergraver de rimelige og forholdsmæssige lovkrav, der skal beskytte folkesundheden, 
miljøet og andre væsentlige samfundsinteresser. 

 

Ændringsforslag 55 
Artikel 39, stk. 4 a (nyt) 

  4a. Sådanne adfærdskodekser berører ikke 
eksisterende retlige krav, som 
medlemsstaterne stiller til tjenesteydere, 
forudsat disse krav er i overensstemmelse 
med medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til traktaten og gældende 
fællesskabsret. 
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Begrundelse 

Adfærdskodekser for de forskellige erhverv er nyttige supplementer til lovregulering og 
kontrol, men kan aldrig erstatte dem. 
 

Ændringsforslag 56 
Artikel 40, stk. 1, litra b 

b) på baggrund af en rapport fra 
Kommissionen og en bred høring af de 
berørte parter, vedrørende spil, som 
indebærer, at der gøres indsats med penge i 
hasardspil, herunder lotteri og væddemål 

udgår  

Begrundelse 

Spil omfatter pr. definition spørgsmål vedrørende folkesundheden og den offentlige orden og 
moral og ligger derfor - med undtagelse af de beføjelser, der er tillagt Fællesskabet i henhold 
til traktatens artikel 152 - helt uden for EU-institutionernes kompetence og skal fortsat være 
et anliggende, som medlemsstaterne kan regulere på den måde, de anser for passende. Det er 
derfor ikke hensigtsmæssigt at nævne det som eksempel på dette sted. 
 
 
 


