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BEKNOPTE MOTIVERING 

Uw rapporteur voor advies deelt de opvatting van talloze organisaties en deskundigen dat, 
zoals de British Medical Association het verwoordt, "de Commissie het voorstel dient in te 
trekken en de tekst dient te herschrijven" (BMA Framework Response to the DTI Consultation 
on Services in the Internal Market, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). 
Het voorstel is een schending van zowel het proportionaliteitsbeginsel, er worden maatregelen 
geïntroduceerd die duidelijk niet noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van één markt 
voor diensten, als het subsidiariteitsbeginsel, omdat de lidstaten de bevoegdheid wordt 
ontzegd om besluiten te nemen die van invloed zijn op hun essentiële belangen, ook in 
gevallen waarin dergelijke besluiten op geen enkele wijze strijdig zouden zijn met het 
Verdrag. 

Op het terrein van de bevoegdheden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid leidt het nu voorliggende voorstel tot een grotendeels onvoorwaardelijke 
liberalisering van essentiële publieke diensten en diensten van algemeen belang (met inbegrip 
van water- en afvalbeheer en gezondheids- en thuiszorg). Het is bovendien een ernstige 
inbreuk op het recht van lidstaten om dergelijke diensten onder eigen verantwoordelijkheid te 
beheren en zelf te bepalen wat een geschikt eigendomsmodel is, hetzij publiek, privaat of een 
mengvorm daarvan. Kenmerkend voor het Europese sociale stelsel is dat onderscheid wordt 
gemaakt tussen diensten die gericht zijn op het algemeen openbaar belang en diensten die 
redelijkerwijs zouden kunnen worden verkocht op dezelfde wijze als goederen, waarbij de 
beste diensten worden geleverd aan degenen die het meest kunnen betalen. Waar diensten van 
algemeen belang worden verricht in een marktmodel, worden in de meeste gevallen eisen 
gesteld aan de dienstverrichters (bijv. via universele-dienstverplichtingen), teneinde het 
algemeen belang te beschermen. Met de bepalingen van deze richtlijn zou dit veel moeilijker 
worden en in veel sectoren onmogelijk, met name als gevolg van het oorsprongslandbeginsel. 

Toepassing van dit beginsel zou ertoe leiden dat diensten in sommige lidstaten het slachtoffer 
worden van oneerlijke concurrentie en er een neerwaartse druk onstaat op milieunormen, 
waardoor een soort "race naar de bodem" zou worden ontketend waarbij lidstaten op de 
slechts mogelijke wijze met elkaar concurreren om investeringen aan te trekken. Het voorstel 
is gebaseerd op een visie waarin de interne markt zo min mogelijk wordt belemmerd door 
doeltreffende regelgeving in het belang van de burger, de consument, de werknemer of de op 
sociaal en milieugebied op verantwoorde wijze werkende onderneming.  

Uw rapporteur voor advies heeft derhalve amendementen opgesteld om ervoor te zorgen dat 
de lidstaten hun verantwoordelijkheden op sociaal en milieugebied kunnen blijven uitoefenen. 
De elementen in de richtlijn die echt noodzakelijk zijn voor eerlijke en non-discriminatoire 
concurrentie bij de verrichting van diensten die redelijkerwijs aan marktwerking zouden 
kunnen worden blootgesteld, blijven echter behouden of worden met behulp van deze 
amendementen verbeterd. Uw rapporteur voor advies heeft getracht het element van 
solidariteit alsmede de erkenning van de beperkingen van de markt, waarmee in dit voorstel 
weinig of geen rekening wordt gehouden, te behouden. Hoewel uw rapporteur voor advies het 
liefst zag dat de Commissie het voorstel zou terugtrekken, heeft zij getracht van dit voorstel 
een maatregel te maken waarmee de totstandkoming van één interne markt voor diensten 
wordt vergemakkelijkt. Echter niet ten koste van het algemeen belang, in het bijzonder de 
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volksgezondheid en de bescherming van het milieu. 

De ontwerprichtlijn druist niet alleen in tegen de beginselen van subsidiariteit, 
proportionaliteit en sociale solidariteit, maar ook tegen de bepalingen van het Verdrag. In 
artikel 43 van het Verdrag is immers bepaald dat het recht van vestiging binnen de EU ook het 
recht omvat om als zelfstandige toegang te hebben tot werkzaamheden anders dan in 
loondienst en de uitoefening daarvan, alsmede het recht om ondernemingen op te richten en te 
beheren "overeenkomstig de bepalingen welke door het land van vestiging voor de eigen 
onderdanen zijn vastgesteld". De Raad dient richtlijnen vast te stellen om het recht van 
vestiging "voor een bepaalde werkzaamheid" te verwezenlijken. Met betrekking tot de 
diensten voorziet artikel 52 van het EG-Verdrag in de vaststelling van richtlijnen "teneinde de 
vrijheid tot het verrichten van een bepaalde dienst" te verwezenlijken. De horizontale aanpak 
in het Commissievoorstel is in strijd met deze sectorale benadering, een benadering die 
gekoppeld is aan de duidelijke erkenning dat de markt niet in alle gevallen een geschikt model 
is voor het verrichten van kwaliteitsdiensten aan allen die daaraan behoefte hebben. 

Krachtens artikel 50 "kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden 
tijdelijk uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voorwaarden als 
die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt". Met andere woorden: toepassing van 
het oorsprongslandbeginsel zou een wijziging van het Verdrag vereisen en niet slechts een 
eenvoudig wetgevingsvoorstel, omdat het zou betekenen dat dienstverrichters uit andere EU-
lidstaten niet langer behoeven te werken op dezelfde voorwaarden als onderdanen.  

Uw rapporteur voor advies laat de kwestie van de ongrondwettelijkheid van het voorstel 
echter over aan bredere fora en concentreert zich vooral op de bedreiging die het 
oorsprongslandbeginsel vormt voor de normen op het gebied van milieu en volksgezondheid, 
de noodzaak een onderscheid te maken tussen verschillende soorten diensten, de noodzaak 
uitzonderingen te maken in het belang van de burger, en de talrijke schendingen van de 
beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. 

  

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen: 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst1 

 

Amendementen van het Parlement 

                                                 
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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Amendement 1 
Overweging 1 

(1) De Europese Unie streeft naar steeds 
nauwere banden tussen de Europese staten 
en volkeren en naar economische en sociale 
vooruitgang. Overeenkomstig artikel 14, 
lid 2, van het Verdrag omvat de interne 
markt een ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van diensten en de 
vrijheid van vestiging gewaarborgd zijn. De 
opheffing van de belemmeringen die de 
ontwikkeling van dienstenactiviteiten tussen 
de lidstaten in de weg staan, is een essentieel 
middel om de integratie van de Europese 
volkeren te versterken en een evenwichtige 
en duurzame economische en sociale 
vooruitgang te bevorderen. 

(1) De Europese Unie streeft naar steeds 
nauwere banden tussen de Europese staten 
en volkeren en naar economische en sociale 
vooruitgang. Overeenkomstig artikel 14, 
lid 2, van het Verdrag omvat de interne 
markt een ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van diensten en de 
vrijheid van vestiging gewaarborgd zijn. De 
opheffing van de belemmeringen die de 
ontwikkeling van dienstenactiviteiten tussen 
de lidstaten in de weg staan, is een essentieel 
middel om de integratie van de Europese 
volkeren te versterken en een evenwichtige 
en duurzame economische en sociale 
vooruitgang te bevorderen. Bij het opheffen 
van dergelijke belemmeringen is het van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling van dienstenactiviteiten 
bijdraagt tot de uitvoering van de taken die 
zijn vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag, 
in het bijzonder de taak ten aanzien van de 
bevordering in de Gemeenschap van een 
harmonieuze, evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling van economische activiteiten, 
een hoog niveau van werkgelegenheid en 
sociale bescherming, gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, duurzame en non-
inflatoire groei, een groot 
concurrentievermogen en convergentie van 
economische prestaties, een hoog niveau 
van bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, verhoging van de 
levensstandaard en de levenskwaliteit, 
alsmede economische en sociale 
samenhang en solidariteit tussen de 
lidstaten.    

 

Motivering 

Het is van belang dat liberalisering van de handel niet wordt gezien als een op zichzelf staand 
doel of als een vrijheid die ten koste van andere fundamentele taken van de Unie moet worden 
nagestreefd.   
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Amendement 2 
Overweging 6 

(6) Deze richtlijn stelt een algemeen 
rechtskader voor een grote verscheidenheid 
van diensten vast en houdt daarbij rekening 
met de bijzondere kenmerken van de 
verschillende activiteiten of beroepen en van 
de wijze waarop deze zijn geregeld. Dit 
kader stoelt op een dynamische en selectieve 
aanpak waarbij allereerst belemmeringen die 
snel kunnen worden verwijderd, uit de weg 
worden geruimd en waarbij voor de andere 
belemmeringen een aanvang wordt gemaakt 
met een aanvullend proces van evaluatie, 
raadpleging en harmonisatie met betrekking 
tot specifieke vraagstukken. Dit proces moet 
leiden tot de geleidelijke en gecoördineerde 
modernisering van de nationale wetgeving 
voor diensten, die van essentieel belang is 
voor de verwezenlijking van een ware 
interne dienstenmarkt tegen 2010. Er dient te 
worden gezorgd voor een evenwichtige 
combinatie van maatregelen inzake 
doelgerichte harmonisatie, administratieve 
samenwerking, het oorsprongslandbeginsel 
en de stimulering van de opstelling van 
gedragscodes over bepaalde vraagstukken. 
Deze coördinatie van de nationale 
wetgevingen dient een hoge mate van 
juridische integratie op communautair vlak 
te waarborgen en een hoog 
beschermingsniveau voor de doelstellingen 
van algemeen belang, zoals met name de 
consumentenbescherming, dat onmisbaar is 
voor het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten. 

(6) Deze richtlijn stelt een algemeen 
rechtskader voor een grote verscheidenheid 
van diensten vast en houdt daarbij rekening 
met de bijzondere kenmerken van de 
verschillende activiteiten of beroepen en van 
de wijze waarop deze zijn geregeld. Dit 
kader stoelt op een dynamische en selectieve 
aanpak waarbij allereerst belemmeringen die 
snel kunnen worden verwijderd, uit de weg 
worden geruimd en waarbij voor de andere 
belemmeringen een aanvang wordt gemaakt 
met een aanvullend proces van evaluatie, 
raadpleging en harmonisatie met betrekking 
tot specifieke vraagstukken. Dit proces moet 
leiden tot de geleidelijke en gecoördineerde 
modernisering van de nationale wetgeving 
voor diensten, die van essentieel belang is 
voor de verwezenlijking van een ware 
interne dienstenmarkt tegen 2010. Er dient te 
worden gezorgd voor een evenwichtige 
combinatie van maatregelen inzake 
doelgerichte harmonisatie, administratieve 
samenwerking en de stimulering van de 
opstelling van een juridisch kader waarmee 
de belangen van consumenten en burgers 
in de context van de interne markt kunnen 
worden beschermd, alsook, waar passend, 
gedragscodes over bepaalde vraagstukken. 
Deze coördinatie van de nationale 
wetgevingen dient een hoge mate van 
juridische integratie op communautair vlak 
te waarborgen en een hoog 
beschermingsniveau voor de doelstellingen 
van algemeen belang, zoals met name de 
consumentenbescherming, dat onmisbaar is 
voor het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten. 

 

Motivering 

Het kernpunt van de interne markt is het voorkomen van discriminatie tussen, in dit geval, 
dienstverleners, om het even waar in de Gemeenschap zij zijn gevestigd. Het recht van 
lidstaten om dienstverleners voorwaarden op te leggen, mits deze niet discriminerend zijn en 
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niet anderszins in strijd zijn met uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen, is een 
essentieel aspect van subsidiariteit.     
 

Amendement 3 
Overweging 12 bis (nieuw) 

 (12 bis) Gezien het essentiële belang van 
diensten van algemeen economisch belang 
alsook de rol die zij vervullen bij de 
bevordering van de sociale en territoriale 
samenhang, dragen de Unie en de lidstaten 
er overeenkomstig hun onderscheiden 
bevoegdheden en binnen het 
toepassingsgebied van de Grondwet zorg 
voor dat deze diensten functioneren op 
basis van beginselen en onder 
voorwaarden, met name economische en 
financiële, die hen in staat stellen hun 
taken te vervullen. Deze beginselen en 
voorwaarden worden bij Europese wet 
vastgesteld, onverminderd de bevoegdheid 
van de lidstaten om, met inachtneming van 
de Grondwet, dergelijke diensten te 
verstrekken, te laten verrichten en te 
financieren.     

 

Motivering 

De toevoeging van deze overweging, een aangepaste versie van artikel III-6 van de Grondwet 
voor Europa die door de lidstaten op 18 juni 2004 werd goedgekeurd, is noodzakelijk om 
duidelijk te maken dat, hoewel eerlijke concurrentie een beginsel van de Europese Unie is, zij 
niet moet worden nagestreefd ten koste van sociale solidariteit, bescherming van het milieu, 
de volksgezondheid en de verrichting van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige diensten 
op een efficiënte wijze, die - in het geval van diensten van algemeen economisch belang - niet 
in de eerste plaats afhankelijk is van het vermogen van de afnemer om deze diensten te 
betalen.    
 

Amendement 4 
Overweging 14 

(14) Het begrip dienst dekt zeer diverse en 
voortdurend veranderende activiteiten, 
waaronder zakelijke diensten, zoals de 

(14) Het begrip dienst dekt zeer diverse en 
voortdurend veranderende activiteiten, 
waaronder zakelijke diensten, zoals de 
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diensten van management-consultants, 
certificering en tests, onderhoud, 
kantoorbeveiliging, reclamediensten, 
werving van personeel (met inbegrip van 
uitzendbureaus) en diensten van 
handelsagenten. Het begrip dienst dekt 
tevens diensten die zowel voor bedrijven als 
particulieren worden verricht, zoals 
juridische of fiscale bijstand, diensten in de 
vastgoedsector (zoals makelaarsdiensten) of 
de bouwsector (met inbegrip van de diensten 
van architecten), handel, organisatie van 
beurzen, autoverhuur, reisbureaus, 
beveiligingsdiensten. Voorts dekt het begrip 
dienst consumentendiensten, bijvoorbeeld op 
het gebied van toerisme, zoals toeristische 
gidsen, audiovisuele diensten, 
vrijetijdsdiensten, sportcentra, pretparken en 
diensten in verband met de gezondheidszorg 
en de gezondheid of thuiszorg, zoals 
bejaardenhulp. Het kan zowel gaan om 
diensten waarvoor de dienstverrichter en de 
afnemer zich in elkaars nabijheid moeten 
bevinden als om diensten waarvoor de 
dienstverrichter of de afnemer zich moet 
verplaatsen of die op afstand (bijvoorbeeld 
via internet) kunnen worden verricht. 

(15) Overeenkomstig de rechtspraak van het 
Hof van Justitie met betrekking tot de 
artikelen 49 en volgende van het Verdrag 
bestrijkt het begrip dienst elke economische 
activiteit die doorgaans tegen vergoeding 
wordt verricht; dit hoeft echter niet in te 
houden dat de dienst wordt betaald door de 
begunstigde en hangt niet af van de wijze 
waarop de economische tegenprestatie wordt 
gefinancierd. Een dienst is dus elke 
verrichting waardoor een dienstverrichter 
aan het economische leven deelneemt, 
ongeacht de rechtsvorm, het doel en het 
terrein van de betrokken verrichting. 

diensten van management-consultants, 
certificering en tests, onderhoud, 
kantoorbeveiliging, reclamediensten, 
werving van personeel (met inbegrip van 
uitzendbureaus) en diensten van 
handelsagenten. Het begrip dienst dekt 
tevens diensten die zowel voor bedrijven als 
particulieren worden verricht, zoals 
juridische of fiscale bijstand, diensten in de 
vastgoedsector (zoals makelaarsdiensten) of 
de bouwsector (met inbegrip van de diensten 
van architecten), handel, organisatie van 
beurzen, autoverhuur, reisbureaus, 
beveiligingsdiensten. Voorts dekt het begrip 
dienst consumentendiensten, bijvoorbeeld op 
het gebied van toerisme, zoals toeristische 
gidsen, audiovisuele diensten, 
vrijetijdsdiensten, sportcentra, pretparken en 
diensten in verband met de gezondheidszorg 
en de gezondheid of thuiszorg, zoals 
bejaardenhulp. Het kan zowel gaan om 
diensten waarvoor de dienstverrichter en de 
afnemer zich in elkaars nabijheid moeten 
bevinden als om diensten waarvoor de 
dienstverrichter of de afnemer zich moet 
verplaatsen of die op afstand (bijvoorbeeld 
via internet) kunnen worden verricht. 
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
van Justitie met betrekking tot de artikelen 
49 en volgende van het Verdrag bestrijkt het 
begrip dienst elke economische activiteit die 
doorgaans tegen vergoeding wordt verricht; 
dit hoeft echter niet in te houden dat de 
dienst wordt betaald door de begunstigde en 
hangt niet af van de wijze waarop de 
economische tegenprestatie wordt 
gefinancierd. Een dienst is dus elke 
verrichting waardoor een dienstverrichter 
aan het economische leven deelneemt, 
ongeacht de rechtsvorm, het doel en het 
terrein van de betrokken verrichting. In deze 
richtlijn wordt erkend dat niet al deze 
diensten van gelijke waarde of belang zijn 
en dat in het geval van diensten die van 
essentieel belang zijn voor het welzijn en de 
gezondheid van mensen en hun omgeving 
prioriteiten en beginselen van toepassing 
kunnen zijn die verschillen van de 
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prioriteiten en beginselen die passend 
worden geacht voor diensten die minder 
essentieel zijn.  

 

Motivering 

Bij veel diensten is waarborging van eerlijke concurrentie de hoofdtaak van de wetgever in 
een markteconomie. Op de Europese interne markt betekent dit ook bescherming van het 
recht van ondernemingen om zich te vestigen of handel te drijven in een lidstaat die niet hun 
land van oorsprong is. Echter, bij bepaalde diensten, in het bijzonder diensten op het gebied 
van gezondheidszorg, volksgezondheid, sociale zekerheid of activiteiten die gepaard kunnen 
gaan met gevaren voor het milieu, komt de verantwoordelijkheid van de wetgever jegens de 
dienstverrichter op de tweede plaats na de verantwoordelijkheid die de wetgever heeft voor de 
burger, de consument en de toekomst van onze planeet.         
 

Amendement 5 
Overweging 24 

(24) Met het oog op de administratieve 
vereenvoudiging mogen geen algemene 
vormvoorschriften worden gehanteerd, zoals 
de eis een voor eensluidend gewaarmerkte 
vertaling voor te leggen, behalve wanneer 
dat vanuit objectief oogpunt om een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de bescherming van werknemers, 
gerechtvaardigd is. Ook moet worden 
gewaarborgd dat een vergunning op het 
gehele nationale grondgebied toegang geeft 
tot een dienstenactiviteit, of tot de 
uitoefening ervan, tenzij een specifieke 
vergunning voor elke vestiging, bijvoorbeeld 
voor elke vestiging van een supermarkt, 
vanuit objectief oogpunt om een dwingende 
reden van algemeen belang, zoals de 
bescherming van het stedelijk milieu, 
gerechtvaardigd is. 

(24) Met het oog op de administratieve 
vereenvoudiging mogen geen algemene 
vormvoorschriften worden gehanteerd, zoals 
de eis een voor eensluidend gewaarmerkte 
vertaling voor te leggen, behalve wanneer 
dat vanuit objectief oogpunt om een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de bescherming van werknemers, de 
volksgezondheid of het milieu, 
gerechtvaardigd is. Ook moet worden 
gewaarborgd dat een vergunning op het 
gehele nationale grondgebied toegang geeft 
tot een dienstenactiviteit, of tot de 
uitoefening ervan, tenzij een specifieke 
vergunning voor elke vestiging, bijvoorbeeld 
voor elke vestiging van een supermarkt, 
vanuit objectief oogpunt om een dwingende 
reden van algemeen belang gerechtvaardigd 
is. 

 

Motivering 

Naast bescherming van werknemers moeten ook volksgezondheid en milieubescherming 
worden genoemd. Deze drie samen zijn de drie belangrijkste overwegingen die moeten 
worden meegewogen bij de bepaling van het evenwicht in de inspanningen van de 
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Gemeenschap om voorwaarden te scheppen voor eerlijke concurrentie op de interne markt. 
Het voorbeeld aan het einde van deze overweging is arbitrair en onnodig, en zou restrictief 
geïnterpreteerd kunnen worden.   
 

Amendement 6 
Overweging 27 

(27) De toegang tot een dienstenactiviteit 
mag alleen van een vergunning van de 
bevoegde instanties afhankelijk worden 
gemaakt als wordt voldaan aan de 
beginselen van niet-discriminatie, 
noodzakelijkheid en evenredigheid. Dit 
betekent in het bijzonder dat een 
vergunningplicht alleen toegestaan is 
wanneer controle achteraf niet doeltreffend 
zou zijn, gezien de onmogelijkheid de 
gebreken van de betrokken diensten 
achteraf vast te stellen en gezien de risico's 
die zonder controle vooraf zouden bestaan. 
Deze bepalingen van de richtlijn kunnen 
geen rechtvaardiging zijn voor 
vergunningstelsels die op grond van andere 
communautaire besluiten zijn verboden, 
zoals Richtlijn 1999/93/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor 
elektronische handtekeningen [PB L 13 van 
19.1.2000, blz. 12] of Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel" - PB 
L 178 van 17.7.2000, blz. 1). Aan de hand 
van de resultaten van de wederzijdse 
beoordeling kan op communautair niveau 
worden bepaald voor welke soorten 
activiteiten de vergunningplicht moet 
worden opgeheven. 

(27) De toegang tot een dienstenactiviteit 
mag van een vergunning van de bevoegde 
instanties afhankelijk worden gemaakt op 
voorwaarde dat wordt voldaan aan de 
beginselen van niet-discriminatie, 
noodzakelijkheid en evenredigheid. Deze 
richtlijn kan geen rechtvaardiging zijn voor 
vergunningstelsels die op grond van andere 
communautaire besluiten zijn verboden, 
zoals Richtlijn 1999/93/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor 
elektronische handtekeningen [PB L 13 van 
19.1.2000, blz. 12] of Richtlijn 2000/31/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel" - PB 
L 178 van 17.7.2000, blz. 1). Aan de hand 
van de resultaten van de wederzijdse 
beoordeling kan op communautair niveau 
worden bepaald voor welke soorten 
activiteiten de vergunningplicht moet 
worden opgeheven. 

 

Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt aangeboden in 
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overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd op zijn grondgebied. Het kernpunt 
van de interne markt is het voorkomen van discriminatie tussen, in dit geval, dienstverrichters 
ongeacht waar in de Unie zij gevestigd zijn. Lidstaten hebben het recht voorwaarden op te 
leggen aan dienstverrichters, mits deze voorwaarden niet discriminerend zijn en op geen 
enkele andere wijze strijdig zijn met uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen. 
 

Amendement 7 
Overweging 28 

(28) Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door een schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor de toekenning van 
analoge radiofrequenties of voor de 
exploitatie van hydro-elektrische 
infrastructuur, moet een procedure worden 
vastgesteld om uit verscheidene gegadigden 
te selecteren, teneinde via de werking van de 
vrije markt de kwaliteit en prijs van het 
dienstenaanbod voor de gebruikers te 
verbeteren. Deze procedure moet transparant 
en onpartijdig zijn en de aldus verleende 
vergunning mag niet al te lang geldig zijn, 
automatisch worden verlengd of de vorige 
dienstverrichter enig voordeel toekennen. In 
het bijzonder moet de geldigheidsduur van 
de vergunning zodanig worden vastgesteld 
dat de vrije mededinging niet meer wordt 
gehinderd of beperkt dan nodig is met het 
oog op de afschrijving van de investeringen 
en een billijke vergoeding van het 
geïnvesteerde kapitaal. Wanneer het aantal 
vergunningen beperkt is om andere redenen 
dan de schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
zijn in elk geval de andere bepalingen inzake 
het vergunningstelsel van deze richtlijn van 
toepassing. 

(28) Wanneer het aantal beschikbare 
vergunningen voor een activiteit beperkt is 
door een schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor de toekenning van 
analoge radiofrequenties of voor de 
exploitatie van hydro-elektrische 
infrastructuur, moet een procedure worden 
vastgesteld om uit verscheidene gegadigden 
te selecteren, teneinde via de werking van de 
vrije markt de kwaliteit en prijs van het 
dienstenaanbod voor de gebruikers te 
verbeteren. Deze procedure, waarin zowel 
commerciële als niet-commerciële criteria 
kunnen worden gehanteerd die gericht zijn 
op, onder andere, bescherming van de 
volksgezondheid, de veiligheid en de 
gezondheid op de werkplek, het milieu of 
het behoud van het culturele erfgoed van 
een lidstaat, moet transparant en onpartijdig 
zijn en de aldus verleende vergunning mag 
niet al te lang geldig zijn, automatisch 
worden verlengd of de vorige 
dienstverrichter enig voordeel toekennen. In 
het bijzonder moet de geldigheidsduur van 
de vergunning zodanig worden vastgesteld 
dat de vrije mededinging niet meer wordt 
gehinderd of beperkt dan nodig is met het 
oog op de afschrijving van de investeringen 
en een billijke vergoeding van het 
geïnvesteerde kapitaal. Wanneer het aantal 
vergunningen beperkt is om andere redenen 
dan de schaarste van natuurlijke 
hulpbronnen of technische mogelijkheden, 
zijn in elk geval de andere bepalingen inzake 
het vergunningstelsel van deze richtlijn van 
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toepassing. 

 

Motivering 

In gevallen waarin het verrichten van een dienst gevolgen kan hebben voor de 
volksgezondheid, de veiligheid en de gezondheid op de werkplek, het milieu, het culturele 
erfgoed van een lidstaat of enig ander essentieel aspect buiten het puur commerciële, is het 
redelijk dat lidstaten in hun selectieprocedure ook niet-commerciële criteria hanteren, mits 
deze niet discriminerend zijn en in overeenstemming zijn met het Verdrag.   
 

Amendement 8 
Overweging 29 

(29) De dwingende redenen van algemeen 
belang, waarnaar in een aantal 
harmonisatiebepalingen van deze richtlijn 
wordt verwezen, zijn die welke in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
betreffende de artikelen 43 en 49 van het 
Verdrag worden erkend, met name de 
bescherming van consumenten, van 
afnemers van diensten, van werknemers of 
van het stedelijk milieu. 

(29) De dwingende redenen van algemeen 
belang, waarnaar in een aantal 
harmonisatiebepalingen van deze richtlijn 
wordt verwezen, omvatten die welke in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie 
betreffende de artikelen 43 en 49 van het 
Verdrag worden erkend, met name de 
bescherming van consumenten, van 
afnemers van diensten, van werknemers of 
van het stedelijk milieu, alsmede 
economische diensten die door de 
verantwoordelijke lidstaat of door de 
Gemeenschap zijn onderworpen aan 
specifieke publieke-dienstverplichtingen uit 
hoofde van een criterium van algemeen 
belang, diensten die gepaard kunnen gaan 
met gevaar voor het milieu, diensten op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg, 
alsmede thuiszorgdiensten voor personen 
die vanwege hun leeftijd of handicap, of 
omdat het kinderen betreft, niet in staat zijn 
een volledig onafhankelijk leven te leiden. 

 

Motivering 

De definitie van essentiële diensten van de Commissie is veel te beperkt. 
 

Amendement 9 
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Overweging 34 

(34) Tot de te beoordelen beperkingen 
behoren onder meer de nationale regels die 
de toegang tot activiteiten als kansspelen 
voorbehouden aan bepaalde 
dienstverrichters om redenen die geen 
verband houden met de 
beroepskwalificaties. Daarnaast moeten 
eisen als de "must-carry"-verplichtingen 
voor kabelexploitanten worden onderzocht; 
deze hebben namelijk gevolgen voor de vrije 
keuze van de exploitant, voor de toegang tot 
uitzendingen en voor het aanbod voor de 
eindafnemer, aangezien de dienstverrichter 
die als tussenpersoon optreedt verplicht is 
toegang te verlenen tot bepaalde diensten 
van bepaalde dienstverrichters. 

(34) Tot de te beoordelen beperkingen 
behoren onder meer de nationale regels die 
de toegang tot bepaalde activiteiten 
voorbehouden aan bepaalde 
dienstverrichters om redenen die geen 
verband houden met de 
beroepskwalificaties. Daarnaast moeten 
eisen als de "must-carry"-verplichtingen 
voor kabelexploitanten worden onderzocht; 
deze hebben namelijk gevolgen voor de vrije 
keuze van de exploitant, voor de toegang tot 
uitzendingen en voor het aanbod voor de 
eindafnemer, aangezien de dienstverrichter 
die als tussenpersoon optreedt verplicht is 
toegang te verlenen tot bepaalde diensten 
van bepaalde dienstverrichters. 

 

Motivering 

Gokken is per definitie verbonden met kwesties betreffende de volksgezondheid, de openbare 
orde en moraliteit. Gokken valt derhalve, met uitzondering van de verantwoordelijkheden 
zoals vastgelegd in artikel 152 van het Verdrag, geheel buiten de bevoegdheden van de 
communautaire instellingen en dient een kwestie te blijven die door de lidstaten naar eigen 
goeddunken wordt geregeld. Het is derhalve niet passend gokken als voorbeeld te gebruiken 
in deze overweging.    
 

Amendement 10 
Overweging 37 

(37) Voor een doeltreffende uitvoering van 
het vrije verkeer van diensten en om de 
afnemers en dienstverrichters de garantie 
te bieden dat zij in de hele Gemeenschap, 
zonder op grenzen te hoeven letten, 
diensten kunnen gebruiken en verrichten, 
moet worden bepaald dat op een 
dienstverrichter in beginsel alleen het recht 
van het land van vestiging van toepassing 
is. Dit beginsel is onmisbaar om de 
dienstverrichters, en met name KMO's, in 
staat te stellen de mogelijkheden van de 
interne markt in volledige rechtszekerheid 
te benutten. Het bevordert zo het vrije 

Schrappen 
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verkeer van diensten tussen de lidstaten en 
zorgt er daardoor samen met de 
harmonisatiemaatregelen en de wederzijdse 
bijstand voor dat de afnemers uit een groter 
aanbod van hoogwaardige diensten uit 
andere lidstaten kunnen kiezen. Dit 
beginsel moet worden aangevuld met een 
systeem voor bijstand aan de afnemers, 
zodat zij zich op de hoogte kunnen stellen 
van de wetgeving in de andere lidstaten, en 
door een harmonisatie van de regels over 
transparantie bij dienstenactiviteiten. 

 

Motivering 

Het oorsprongslandbeginsel is zowel disproportioneel als onwerkbaar en kan slechts leiden 
tot ondermijning van redelijke en proportionele wettelijke eisen ter bescherming van de 
volksgezondheid, het milieu en andere aspecten van het algemeen belang. Het is ook in 
tegenspraak met de duidelijke intentie van artikel 43 van het Verdrag, waarin is bepaald dat 
de vrijheid van vestiging binnen de EU het recht omvat om als zelfstandige toegang te hebben 
tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan, alsmede het recht om 
ondernemingen op te richten en te beheren "overeenkomstig de bepalingen welke door het 
land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld". 
 

Amendement 11 
Overweging 38 

(38) Daarnaast moet de controle op de 
dienstenactiviteiten aan de bron, dat wil 
zeggen door de bevoegde instanties van de 
lidstaat waar de dienstverrichter is 
gevestigd, gegarandeerd zijn. De bevoegde 
instanties van de lidstaat van oorsprong 
zijn het best in staat om de dienstverrichter 
efficiënt en continu te controleren, en aldus 
niet alleen de afnemers in eigen land, maar 
ook die in andere lidstaten te beschermen. 
Deze communautaire verantwoordelijkheid 
van de lidstaat van oorsprong voor het 
toezicht op de activiteiten van de 
dienstverrichter, ongeacht de plaats van 
bestemming van de dienst, dient duidelijk te 
worden vastgesteld met het oog op het 
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten 
inzake de reglementering van 

Schrappen 
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dienstenactiviteiten. De vaststelling van de 
bevoegde rechter valt niet onder deze 
richtlijn, maar is geregeld bij Verordening 
(EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken of bij andere 
communautaire besluiten, zoals Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 1996 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten. 

 

Motivering 

De instanties van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve 
controle uit te oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt 
verricht in een andere lidstaat en er economische belangen van de lidstaat waar de 
dienstverlener is gevestigd in het geding  zijn. Deze schrapping is bovendien logisch gezien de 
schrapping van overweging 37.    
 

Amendement 12 
Overweging 39 

(39) Ter aanvulling van het beginsel dat het 
recht van de lidstaat van oorsprong van 
toepassing is en dat deze de controle 
uitvoert, moet ook het beginsel worden 
vastgesteld dat de lidstaten diensten uit een 
andere lidstaat niet mogen beperken. 

Schrappen 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de schrapping van het oorsprongslandbeginsel. 
 

Amendement 13 
Overweging 40 

(40) Er dient te worden bepaald dat van de 
toepassing van het recht van de lidstaat van 

Schrappen 
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oorsprong alleen kan worden afgeweken 
voor de gebieden waarvoor in algemene of 
tijdelijke afwijkingen is voorzien. Deze 
afwijkingen zijn nodig om rekening te 
houden met de mate van integratie van de 
interne markt of met bepaalde 
communautaire besluiten inzake diensten 
die bepalen dat een ander recht dan dat van 
de lidstaat van oorsprong op een 
dienstverrichter van toepassing is. Bij wijze 
van uitzondering kunnen in individuele 
gevallen en met inachtneming van 
bepaalde inhoudelijke en procedurele 
voorwaarden maatregelen tegen een 
dienstverrichter worden genomen. Met het 
oog op de rechtszekerheid, die absoluut 
noodzakelijk is om KMO's aan te moedigen 
diensten in andere lidstaten aan te bieden, 
moeten deze afwijkingen tot het strikt 
noodzakelijke beperkt blijven. Deze 
afwijkingen mogen met name alleen 
worden toegepast om redenen die verband 
houden met de veiligheid van de diensten, 
de uitoefening van een beroep in de 
gezondheidszorg of met de bescherming 
van de openbare orde, met name aspecten 
die verband houden met de bescherming 
van minderjarigen, voor zover de 
desbetreffende nationale bepalingen niet 
zijn geharmoniseerd. Bovendien mogen 
afwijkingen die het vrije verkeer van 
diensten beperken alleen worden 
toegestaan als zij in overeenstemming zijn 
met de grondrechten die volgens vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie een 
integrerend deel zijn van de algemene 
rechtsbeginselen van de communautaire 
rechtsorde. 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel. 
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Amendement 14 
Overweging 41 

(41) Voor het geval dat de dienstverrichter 
zich naar een andere lidstaat dan zijn lidstaat 
van oorsprong verplaatst, moet worden 
bepaald dat beide lidstaten elkaar wederzijds 
bijstaan, waarbij de lidstaat van bestemming 
op verzoek van de lidstaat van oorsprong 
verificaties, inspecties en onderzoeken kan 
uitvoeren of, als het alleen om de 
vaststelling van feiten gaat, deze op eigen 
initiatief kan uitvoeren. Bij de 
terbeschikkingstelling van werknemers kan 
de lidstaat van terbeschikkingstelling 
maatregelen nemen tegen een in een andere 
lidstaat gevestigde dienstverrichter om 
ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden met Richtlijn 96/71/EG 
in overeenstemming zijn. 

(41) Voor het geval dat de dienstverrichter 
zich naar een andere lidstaat dan zijn lidstaat 
van oorsprong verplaatst, moet worden 
bepaald dat beide lidstaten elkaar wederzijds 
bijstaan, waarbij de lidstaat van bestemming 
op verzoek van de lidstaat van oorsprong 
verificaties, inspecties en onderzoeken kan 
uitvoeren of deze op eigen initiatief kan 
uitvoeren. Bij de terbeschikkingstelling van 
werknemers kan de lidstaat van 
terbeschikkingstelling maatregelen nemen 
tegen een in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter om ervoor te zorgen dat de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
met Richtlijn 96/71/EG in overeenstemming 
zijn. 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel. 
 

Amendement 15 
Overweging 42 

(42) Er dient te worden voorzien in een 
afwijking van het oorsprongslandbeginsel 
ten aanzien van diensten waarvoor in de 
lidstaat waarnaar de dienstverrichter zich 
verplaatst een totaal verbod geldt, indien dit 
verbod objectief gerechtvaardigd is om 
redenen van openbare orde, openbare 
veiligheid of de volksgezondheid. Deze 
afwijking geldt uitsluitend bij een algeheel 
verbod en betreft niet nationale regelingen 
die geen algeheel verbod opleggen, maar de 
uitoefening van een bepaalde activiteit aan 
een of meer marktdeelnemers 
voorbehouden of de uitoefening van een 
activiteit zonder voorafgaande toestemming 
verbieden. Wanneer immers een lidstaat 

Schrappen 
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een activiteit toestaat, maar voorbehoudt 
aan bepaalde marktdeelnemers, geldt voor 
deze activiteit geen algeheel verbod en 
wordt zij dus als zodanig niet in strijd 
geacht met de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid. Het zou 
dan ook niet terecht zijn om een dergelijke 
activiteit van het algemene stelsel van de 
richtlijn uit te sluiten. 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel. De lidstaten dienen het recht te hebben om alle economische 
activiteiten binnen hun rechtsgebied te volgen en te controleren, op voorwaarde dat zij dit 
doen met volledige eerbiediging van het proportionaliteitsbeginsel en hun uit het Verdrag 
voortvloeiende verplichtingen. 
 

Amendement 16 
Overweging 43 

(43) Het oorsprongslandbeginsel dient niet 
te worden toegepast op specifieke eisen van 
de lidstaat waarnaar de dienstverrichter 
zich verplaatst, die eigen zijn aan de 
bijzondere kenmerken van de plaats waar 
de dienst wordt verricht en waaraan 
onherroepelijk moet worden voldaan om 
handhaving van de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
de bescherming van het milieu te 
garanderen. Deze afwijking betreft onder 
meer vergunningen voor bezetting of 
gebruik van de openbare weg, voorschriften 
betreffende de organisatie van publieke 
evenementen of voorschriften betreffende 
de veiligheid op bouwplaatsen. 

Schrappen 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel.  
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Amendement 17 
Overweging 44 

(44) De uitzondering op het 
oorsprongslandbeginsel die geldt voor de 
inschrijving van lease-auto's in een andere 
lidstaat dan die van gebruik, vloeit voort uit 
de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat 
heeft geoordeeld dat een lidstaat een 
dergelijke verplichting mag opleggen voor 
op zijn grondgebied gebruikte voertuigen, 
mits de gestelde voorwaarden evenredig 
zijn. Deze uitzondering betreft niet de 
occasionele of tijdelijke huur. 

Schrappen 

  

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel. 
 

Amendement 18 
Overweging 46 

(46) Het is dienstig het 
oorsprongslandbeginsel alleen toe te passen 
op consumentenovereenkomsten 
betreffende de verrichting van diensten op 
gebieden die op grond van communautaire 
richtlijnen volledig zijn geharmoniseerd, 
omdat het niveau van bescherming van de 
consument in dat geval gelijkwaardig is. Bij 
de afwijking van het 
oorsprongslandbeginsel inzake de niet-
contractuele aansprakelijkheid van de 
dienstverrichter bij ongevallen in het kader 
van zijn activiteit waarbij een persoon in de 
lidstaat waarnaar de dienstverrichter zich 
verplaatst schade ondervindt, gaat het om 
lichamelijk letsel of materiële schade van 
de betrokkene die het gevolg is van een 
ongeval. 

Schrappen 



 

PE 349.888v01-00  20/42 PA\545927NL.doc 

NL 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
oorsprongslandbeginsel. 
 

Amendement 19 
Overweging 47 

(47) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
behouden om bij wijze van uitzondering 
maatregelen te nemen waarbij in specifieke 
gevallen en om bepaalde redenen, zoals de 
veiligheid van de diensten, ten aanzien van 
een in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter van het 
oorsprongslandbeginsel wordt afgeweken. 
Van die mogelijkheid mag alleen gebruik 
worden gemaakt bij ontstentenis van 
communautaire harmonisatie. Bovendien 
mogen geen beperkende maatregelen 
worden genomen op gebieden waar geen 
afwijkingen van het vrije verkeer van 
diensten zijn toegestaan op grond van 
andere richtlijnen, zoals Richtlijn 
1999/93/EG of Richtlijn 98/84/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 1998 betreffende de 
rechtsbescherming van diensten gebaseerd 
op of bestaande uit voorwaardelijke 
toegang, en mogen de 
afwijkingsmogelijkheden die andere 
richtlijnen, zoals Richtlijn 89/552/EEG van 
de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van 
televisie-omroepactiviteiten of Richtlijn 
2000/31/EG bieden, niet worden verruimd 
of beperkt. 

Schrappen 

 

Motivering 

Logisch voortvloeiend uit de verwijdering van de verwijzing naar het 
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oorsprongslandbeginsel. 
 

Amendement 20 
Overweging 57 

(57) De vergoeding van de kosten voor in 
een andere lidstaat verstrekte 
gezondheidszorg door de sociale-
zekerheidsstelsels van de lidstaten dient niet 
lager te zijn dan de door die stelsels 
vastgestelde vergoeding voor de kosten van 
gezondheidszorg die op het eigen 
grondgebied wordt verstrekt. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake 
het vrije verkeer van diensten heeft de 
vergoeding van zonder toestemming 
verkregen extramurale zorg volgens de 
tarieven die gelden in de lidstaat van 
aansluiting geen ernstige gevolgen voor de 
financiering van het sociale-
zekerheidsstelsel van die lidstaat. Wanneer 
in het kader van artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 toestemming is verleend, 
worden de gemaakte kosten vergoed volgens 
de tarieven van de lidstaat van verstrekking. 
Indien de dekking echter geringer is dan op 
de patiënt van toepassing was geweest als 
hem dezelfde zorg in zijn lidstaat van 
aansluiting was verstrekt, moet die lidstaat 
het verschil met het tarief dat door hem zou 
worden toegepast vergoeden. 

(57) De vergoeding van de kosten voor in 
een andere lidstaat verstrekte 
gezondheidszorg door de sociale-
zekerheidsstelsels van de lidstaten dient niet 
lager te zijn dan de door die stelsels 
vastgestelde vergoeding voor de kosten van 
gezondheidszorg die op het eigen 
grondgebied wordt verstrekt, tenzij de 
vergoeding de werkelijke kosten voor de 
patiënt te boven gaat. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake 
het vrije verkeer van diensten heeft de 
vergoeding van zonder toestemming 
verkregen extramurale zorg volgens de 
tarieven die gelden in de lidstaat van 
aansluiting geen ernstige gevolgen voor de 
financiering van het sociale-
zekerheidsstelsel van die lidstaat. Wanneer 
in het kader van artikel 22 van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 toestemming is verleend, 
worden de gemaakte kosten vergoed volgens 
de tarieven van de lidstaat van verstrekking. 
Indien de dekking echter geringer is dan op 
de patiënt van toepassing was geweest als 
hem dezelfde zorg in zijn lidstaat van 
aansluiting was verstrekt, moet die lidstaat 
het verschil met het tarief dat door hem zou 
worden toegepast vergoeden. 

 

Motivering 

De huidige formulering zou het mogelijk maken dat een patiënt uit een relatief duur land zich 
uit winstbejag zou laten behandelen in een land met lagere kosten. Dit is waarschijnlijk niet 
de bedoeling van de Commissie.   
 

Amendement 21 
Overweging 64 
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(64) Het algehele verbod op commerciële 
communicatie voor gereglementeerde 
beroepen dient te vervallen; daarbij gaat 
het niet om verboden betreffende de inhoud 
van commerciële communicatie, maar om 
bepalingen die algemeen en voor een 
bepaald beroep een of meer vormen van 
commerciële communicatie verbieden, 
bijvoorbeeld alle reclame in een of meer 
bepaalde media. Wat de inhoud van en de 
regels voor commerciële communicatie 
betreft, worden de beroepsbeoefenaren 
ertoe aangespoord om met inachtneming 
van het Gemeenschapsrecht op 
communautair niveau gedragscodes op te 
stellen. 

Schrappen 

 

Motivering 

De reglementering van commerciële communicatie door bepaalde beroepen is lang 
noodzakelijk geacht door bepaalde lidstaten, omdat dit zou bijdragen tot bescherming van de 
consument en de integriteit en de waardigheid van de beroepsgroepen zelf. De mate waarin 
dit voorkomt in een lidstaat hangt af van een aantal factoren, waaronder de nationale cultuur 
en tradities. Het is niet juist dat de Commissie tracht een zodanig ruime interpretatie van 
haar verantwoordelijkheid voor de bevordering van de interne markt vast te stellen, dat deze 
in conflict dreigt te komen met kwesties die terecht tot de exclusieve bevoegdheden van de 
lidstaten behoren.     
 

Amendement 22 
Overweging 68 

(68) Deze richtlijn loopt niet vooruit op 
toekomstige, al dan niet wetgevende, 
initiatieven op het gebied van de 
consumentenbescherming. 

(68) Deze richtlijn loopt niet vooruit op 
toekomstige, al dan niet wetgevende, 
initiatieven op het gebied van de 
consumentenbescherming, de bescherming 
van het milieu, de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers en de 
volksgezondheid. 

 

Motivering 

Evenals in het geval van consumentenbescherming, is het van het allerhoogste belang dat 
bevordering van de interne markt niet wordt nagestreefd ten koste van de hierboven 
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genoemde doelen.   
 

Amendement 23 
Artikel 1 

Deze richtlijn stelt de algemene bepalingen 
ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten vast. 

Deze richtlijn stelt de algemene bepalingen 
ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van de vrijheid van vestiging van 
dienstverrichters en het vrije verkeer van 
diensten vast. Aldus wordt er met deze 
richtlijn naar gestreefd een bijdrage te 
leveren tot het vervullen van de taken die 
zijn vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag, 
met inbegrip van de duurzame 
ontwikkeling van economische activiteiten, 
die leidt tot een hoog niveau van 
werkgelegenheid en sociale bescherming en 
waarbij de behoefte aan een hoog niveau 
van bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu wordt geëerbiedigd. 

 

Motivering 

Het is belangrijk dat in de richtlijn - naast de vermelding van de doelstellingen van wat in de 
eerste plaats een maatregel ter waarborging van het vrije verkeer van diensten is - een 
herinnering wordt opgenomen aan de bredere doelen van de Europese Gemeenschap. Deze 
doelen kunnen niet ondergeschikt worden gemaakt aan elkaar, bijvoorbeeld door het milieu, 
de volksgezondheid of de sociale bescherming te benadelen door de invoering van 
liberaliseringsmaatregelen die in sommige gevallen disproportioneel kunnen zijn.   
 

Amendement 24 
Artikel 2, lid 2, letter c bis) (nieuw) 

 c bis) diensten van algemeen economisch 
belang die door de verantwoordelijke 
lidstaat of door de Gemeenschap zijn 
onderworpen aan specifieke verplichtingen 
voor publieke diensten;  

 

Motivering 
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In artikel III-6 van de Grondwet is vastgelegd dat "... de Unie en de lidstaten er 
overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van de 
Grondwet zorg voor [dragen] dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en 
onder voorwaarden, met name economische en financiële, die hen in staat stellen hun taken te 
vervullen. Deze beginselen en voorwaarden worden bij Europese wet vastgesteld, 
onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om, met inachtneming van de Grondwet, 
dergelijke diensten te verstrekken, te laten verrichten en te financieren". Het niet uitsluiten 
van diensten van algemeen belang van de bepalingen van deze richtlijn is een voorbeeld van 
een dergelijk voorbehoud.    
 

Amendement 25 
Artikel 2, lid 2, letter c ter) (nieuw) 

 c ter) sociale diensten van algemeen belang 
die door de verantwoordelijke lidstaat of 
door de Gemeenschap zijn onderworpen 
aan specifieke verplichtingen voor publieke 
diensten, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, diensten op het gebied van 
gezondheidszorg en thuiszorg voor 
personen die vanwege hun leeftijd of 
handicap, of omdat het kinderen betreft, 
niet in staat zijn een volledig onafhankelijk 
leven te leiden;   

 

Motivering 

Volgens het Witboek over diensten van algemeen belang (COM(2004) 374) "[Maken] sociale 
diensten van algemeen belang integrerend deel [uit] van het Europese samenlevingsmodel en 
er is daarom een specifieke rol voor hen weggelegd. Uitgaande van het solidariteitsbeginsel 
staat bij de sociale diensten en de gezondheidsdiensten de persoon centraal en wordt 
gegarandeerd dat burgers hun fundamentele rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen en een 
hoog niveau van sociale bescherming kunnen genieten. Voorts versterken deze diensten de 
sociale en territoriale samenhang". Opneming van dergelijke diensten in de bepalingen van 
deze richtlijn zou afbreuk doen aan deze rol.   
 

Amendement 26 
Artikel 2, lid 2, letter c quater) (nieuw) 

 c quater) diensten die gepaard gaan met 
mogelijke gevaren voor het milieu of 
potentiële gevaren voor de volksgezondheid 
en derhalve zorgvuldige uitvoering alsmede 
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nauwlettend toezicht behoeven;    

 

Motivering 

De overheden van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve 
controle uit te oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt 
verricht in een andere lidstaat en er economische belangen van de lidstaat waar de 
dienstverlener is gevestigd in het geding zijn. Wanneer het gaat om de volksgezondheid, kan 
niet van een lidstaat worden verwacht dat hij op deze wijze afstand doet van zijn 
verantwoordelijkheden.   
 

Amendement 27 
Artikel 2, lid 2, letter c quinquies) (nieuw) 

 c quinquies) onderwijsdiensten waarvan de 
kosten geheel of gedeeltelijk worden 
betaald of terugbetaald door de nationale 
overheid of een andere openbare instantie 
van de lidstaat waar de dienst wordt 
verricht.   

 

Motivering 

Onderwijs is het fundament van de nationale cultuur en wordt derhalve, met bepaalde 
zorgvuldig overwogen en nuttige uitzonderingen, in het algemeen overgelaten aan de 
bevoegdheden van de lidstaten. Financiering door de overheid is een duidelijke erkenning van 
de sociaal nuttige functie van onderwijsdiensten. De toevoeging van dit voorbehoud heeft tot 
doel commerciële diensten uit te sluiten die, hoewel onderwijskundig van aard, niet geacht 
worden voor publieke financiering in aanmerking te komen. Voorbeelden van dergelijke 
diensten zijn: particuliere talenopleidingen of IT-opleidingsdiensten voor de particuliere 
sector.     

Amendement 28 
Artikel 9, lid 1, letter b) 

b) een vergunningstelsel is objectief 
gerechtvaardigd door een dwingende reden 
van algemeen belang; 

b) een vergunningstelsel is objectief 
gerechtvaardigd door een dwingende reden 
van algemeen belang. Dergelijke dwingende 
redenen omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot, overwegingen ten aanzien van de 
volksgezondheid, de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers of 
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zelfstandigen, de bescherming van het 
milieu, behoud van het cultureel erfgoed en 
de bevordering van enig ander doel van het 
overheidsbeleid dat niet in strijd is met het 
Verdrag;    

 

Motivering 

De voorgestelde formulering is te vaag en te algemeen, waardoor er teveel wordt overgelaten 
aan de interpretatie door de rechter. Door een niet-uitputtende lijst op te nemen, biedt de 
richtlijn een leidraad zonder restrictiever te worden.      
 

Amendement 29 
Artikel 9, lid 1, letter c) 

c) het nagestreefde doel kan niet door een 
minder beperkende maatregel worden 
bereikt, met name omdat een controle 
achteraf te laat zou komen om 
daadwerkelijk doeltreffend te zijn. 

c) het nagestreefde doel kan niet door een 
minder beperkende maatregel worden 
bereikt. 

 

Motivering 

De voorgestelde formulering is te restrictief. Ook andere dan de gegeven reden kunnen een 
indicatie zijn dat een minder beperkende maatregel niet doeltreffend zou zijn.  
 

Amendement 30 
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw) 

 2 bis. Onverminderd de artikelen 9 en 10 
kunnen lidstaten bij de toepassing van hun 
selectieprocedure rekening houden met 
overwegingen ten aanzien van de 
volksgezondheid, de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers of 
zelfstandigen, de bescherming van het 
milieu, behoud van het cultureel erfgoed en 
de bevordering van enig ander doel van het 
overheidsbeleid dat niet in strijd is met het 
Verdrag.   
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Motivering 

In gevallen waarin het verrichten van een dienst gevolgen kan hebben voor de 
volksgezondheid, de veiligheid en de gezondheid op de werkplek, het milieu, het culturele 
erfgoed van een lidstaat of enig ander essentieel aspect buiten het puur commerciële, is het 
redelijk dat lidstaten in hun selectieprocedure ook niet-commerciële criteria hanteren, mits 
deze niet discriminerend zijn en in overeenstemming zijn met het Verdrag. 
 

Amendement 31 
Artikel 13, lid 3 

3. De vergunningsprocedures en 
-formaliteiten moeten de betrokkenen 
waarborgen dat hun aanvragen zo snel 
mogelijk en in elk geval binnen een redelijke 
en vooraf openbaargemaakte 
antwoordtermijn worden behandeld. 

3. De vergunningsprocedures en 
-formaliteiten moeten de betrokkenen 
waarborgen dat hun aanvragen zo snel 
mogelijk en in elk geval binnen een redelijke 
en vooraf openbaargemaakte 
antwoordtermijn worden behandeld. De 
toegestane termijn tussen de aanvraag en 
de verlening of weigering van een 
vergunning dient voldoende lang te zijn 
voor een effectieve raadpleging van alle 
partijen die mogelijk door de beslissing 
worden getroffen en er dient rekening te 
worden gehouden met overwegingen ten 
aanzien van de volksgezondheid, de 
veiligheid en de gezondheid van 
werknemers of zelfstandigen, de 
bescherming van het milieu, behoud van 
het cultureel erfgoed en de bevordering van 
enig ander doel van het overheidsbeleid dat 
niet in strijd is met het Verdrag.      

 

Motivering 

Burgers, hetzij in hun hoedanigheid van belanghebbenden of georganiseerd in een 
organisatie van het maatschappelijk middenveld, hebben het recht hun opvatting kenbaar te 
maken aan de overheid in gevallen waarin de goedkeuring of de weigering van een 
vergunning voor het verrichten van een dienst gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, 
de gezondheid en veiligheid op de werkplek, het milieu, het cultureel erfgoed of de 
bevordering van enige andere legitieme beleidsdoelstelling.  
 

Amendement 32 



 

PE 349.888v01-00  28/42 PA\545927NL.doc 

NL 

Artikel 14, punt 5 

5. de toepassing per geval van economische 
criteria, waarbij de verlening van de 
vergunning afhankelijk wordt gesteld van 
het bewijs dat er een economische behoefte 
of marktvraag bestaat, de mogelijke of 
feitelijke economische gevolgen van de 
activiteit worden beoordeeld of wordt 
nagegaan of de activiteit in 
overeenstemming is met de door de 
bevoegde instantie vastgestelde doelen van 
de economische planning; 

Schrappen 

 

Motivering 

De lidstaten en hun overheden verbieden om in het belang van het algemeen doelen voor hun 
economische planning vast te stellen en na te streven, zoals beoogd in dit punt van artikel 14, 
wordt door het Verdrag gerechtvaardigd noch geëist. Misbruik van dergelijke activiteiten om 
voorwaarden op te leggen die in werkelijkheid discriminerend zijn of in strijd zijn met het 
Verdrag, wordt door het Verdrag zelf reeds doeltreffend voorkomen. Het in dit punt bedoelde 
verbod is derhalve niet proportioneel.     
 

Amendement 33 
Artikel 16, lid 1 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
dienstverrichters alleen moeten voldoen 
aan de nationale bepalingen van hun 
lidstaat van oorsprong die binnen het 
gecoördineerde gebied vallen. 

Onder de in de eerste alinea bedoelde 
bepalingen worden verstaan de nationale 
bepalingen betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van een dienstenactiviteit, met 
name die inzake het gedrag van de 
dienstverrichter, de kwaliteit of inhoud van 
de dienst, reclame, de contracten en de 
aansprakelijkheid van de dienstverrichter. 

Schrappen 
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Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt verricht in 
overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd binnen zijn rechtsgebied. Het 
kernpunt van de interne markt is het voorkomen van discriminatie tussen, in dit geval, 
dienstverleners ongeacht waar in de Gemeenschap zij gevestigd zijn. Het 
oorsprongslandbeginsel is zowel disproportioneel als onwerkbaar en kan slechts leiden tot 
ondermijning van redelijke en proportionele wettelijke eisen ter bescherming van de 
volksgezondheid, het milieu en andere essentiële aspecten van het algemeen belang.  
 

Amendement 34 
Artikel 16, lid 2 

2. De lidstaat van oorsprong is belast met 
de controle van de dienstverrichter en de 
door hem verrichte diensten, ook wanneer 
hij zijn diensten in een andere lidstaat 
verricht. 

Schrappen 

 

Motivering 

De instanties van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve 
controle uit te oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt 
verricht in een andere lidstaat en er economische belangen van de lidstaat waar de 
dienstverlener is gevestigd in het geding zijn. 
 

Amendement 35 
Artikel 16, lid 3, letter b) 

b) de verplichting voor de dienstverrichter 
bij hun bevoegde instanties een verklaring 
of kennisgeving in te dienen of een 
vergunning aan te vragen, of zich in te 
schrijven in een register of bij een 
beroepsorde op hun grondgebied; 

Schrappen 

 

Motivering 

De bepalingen die met dit artikel zouden worden opgeheven, zijn bedoeld om het algemeen 



 

PE 349.888v01-00  30/42 PA\545927NL.doc 

NL 

belang te beschermen. Mits zij ook van toepassing zijn op dienstverrichters die op het eigen 
grondgebied van de lidstaat zijn gevestigd, zijn zij niet discriminerend en derhalve niet in 
strijd met het Verdrag. Dit verbod is derhalve niet proportioneel. 
 

Amendement 36 
Artikel 16, lid 3, letter e) 

e) de verplichting voor de dienstverrichter 
aan de op hun grondgebied geldende eisen 
inzake de uitoefening van een 
dienstenactiviteit te voldoen; 

Schrappen 

 

Motivering 

Dergelijke bepalingen zijn bedoeld om het algemeen belang te beschermen. Mits zij ook van 
toepassing zijn op dienstverrichters die op het eigen grondgebied van de lidstaat zijn 
gevestigd, zijn zij niet discriminerend en derhalve niet in strijd met het Verdrag. Dit verbod is 
derhalve niet proportioneel.  
 

Amendement 37 
Artikel 16, lid 3, letter g) 

g) de verplichting voor de dienstverrichter 
speciaal voor de dienstenactiviteit een door 
hun bevoegde instanties afgegeven 
identiteitsdocument te bezitten; 

Schrappen 

 

Motivering 

Dergelijke bepalingen zijn bedoeld om het algemeen belang te beschermen. Mits zij ook van 
toepassing zijn op dienstverrichters die op het eigen grondgebied van de lidstaat zijn 
gevestigd, zijn zij niet discriminerend en derhalve niet in strijd met het Verdrag. Dit verbod is 
derhalve niet proportioneel. 
 

Amendement 38 
Artikel 17, punt 4 bis (nieuw) 

 4 bis) essentiële economische en sociale 
diensten die door de lidstaat of door de 
Gemeenschap zijn onderworpen aan 



 

PA\545927NL.doc 31/42 PE 349.888v01-00  

 NL 

specifieke verplichtingen voor openbare 
diensten vanwege een algemeen belang; 
diensten die gepaard kunnen gaan met een 
gevaar voor het milieu, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, diensten die het 
geheel of een deel uitmaken van een project 
waarvoor een milieu-effectbeoordeling is 
vereist krachtens Richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de 
Raad of het protocol inzake strategische 
milieuvriendelijkheidstoetsing (Kiev-
protocol); onderwijsdiensten en diensten op 
het gebied van gezondheidszorg en 
thuiszorg voor personen die vanwege hun 
leeftijd of handicap, of omdat het kinderen 
betreft, niet in staat zijn een volledig 
onafhankelijk leven te leiden.    
   

 

Motivering 

Het is redelijk lidstaten toe te staan deze diensten aan strenger toezicht te onderwerpen dan 
nodig zou zijn in het geval van diensten die niet op deze wijze kunnen worden gedefinieerd. 
Het is dan ook redelijk dat zij worden uitgezonderd van het oorsprongslandbeginsel. 
Toepassing van dit beginsel in deze gevallen zou afbreuk doen aan het recht van lidstaten om 
te handelen uit hoofde van dergelijke essentiële aspecten van het algemeen belang. Lidstaten 
worden er reeds door het Verdrag van weerhouden om, bij de bescherming van het algemeen 
belang of om enige andere reden, in andere lidstaten gevestigde ondernemingen te 
discrimineren. Deze maatregel is derhalve niet proportioneel.           
 

Amendement 39 
Artikel 19, lid 1 

1. In afwijking van artikel 16 kan een 
lidstaat tegen een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter bij wijze van 
uitzondering een maatregel nemen 
betreffende: 

1. In afwijking van artikel 16 kan een 
lidstaat tegen een in een andere lidstaat 
gevestigde dienstverrichter, indien 
noodzakelijk in verband met de 
bescherming van het algemeen belang, een 
maatregel nemen betreffende: 

a) de veiligheid van de diensten, waaronder 
de aspecten die verband houden met de 

a) de veiligheid van de diensten, waaronder, 
maar niet beperkt tot, de aspecten die 
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volksgezondheid; verband houden met de volksgezondheid, 
het milieu, de belangen van kwetsbare 
groepen of de bescherming van het 
cultureel erfgoed; 

b) de uitoefening van een beroep in de 
gezondheidszorg; 

b) de uitoefening van een beroep in de 
gezondheidszorg; 

c) de bescherming van de openbare orde, en 
met name de aspecten die verband houden 
met de bescherming van minderjarigen. 

c) de bescherming van de openbare orde, en 
met name, maar niet beperkt tot, de 
aspecten die verband houden met de 
bescherming van minderjarigen. 

 

Motivering 

Lidstaten dienen het recht te hebben om wanneer het algemeen belang wordt geschaad, 
maatregelen te nemen op deze gebieden. Niet alleen "bij wijze van uitzondering". Het nemen 
van dergelijke maatregelen is een van de primaire taken van de overheid en het is dan ook 
volstrekt disproportioneel om overheden dit recht te ontnemen. Uiteraard kunnen zij dit recht 
alleen uitoefenen door het nemen van maatregelen die in overeenstemming zijn met het 
Verdrag.    
 

Amendement 40 
Artikel 20, alinea 1, letter a) 

a) de verplichting bij hun bevoegde 
instanties een vergunning aan te vragen of 
een verklaring af te leggen; 

a) de verplichting bij hun bevoegde 
instanties een vergunning aan te vragen of 
een verklaring af te leggen met betrekking 
tot kwesties die reeds worden gedekt door 
een gelijkwaardige vergunning die is 
verleend door de bevoegde instanties van 
een andere lidstaat;   

 

Motivering 

Indien de opgelegde regels in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag 
alsmede in gevallen waarin de vergunning van de bevoegde instanties van een andere lidstaat 
de desbetreffende kwestie niet volledig dekt, is het redelijk een lidstaat toe te staan 
vergunningen voor bepaalde op zijn grondgebied uitgevoerde economische activiteiten te 
verlenen of te weigeren.    
 

Amendement 41 
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Artikel 20, alinea 1, letter b) 

b) beperkingen van fiscale 
aftrekmogelijkheden of van de mogelijkheid 
beroep te doen op financiële bijstand omdat 
de dienstverrichter in een andere lidstaat is 
gevestigd of wegens de plaats van 
uitvoering van de dienst; 

b) beperkingen van fiscale 
aftrekmogelijkheden of van de mogelijkheid 
beroep te doen op financiële bijstand omdat 
de dienstverrichter in een andere lidstaat is 
gevestigd; 

 

Motivering 

Het is redelijk dat lidstaten belastingaftrek en financiële bijstand gebruiken om bepaalde 
economische activiteiten te stimuleren of te ontmoedigen, bijvoorbeeld bijzondere 
natuurgebieden, gebieden met een grote wetenschappelijke waarde, achtergebleven gebieden, 
enz. Mits in overeenstemming met het Verdrag, kunnen dergelijke maatregelen zeer 
waardevolle beleidsinstrumenten zijn.    
 

Amendement 42 
Artikel 23, lid 3 

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoeding van in een andere lidstaat 
verstrekte gezondheidszorg door hun 
sociale-zekerheidsstelsel niet lager is dan 
de vergoeding die hun sociale-
zekerheidsstelsel geeft voor soortgelijke op 
hun grondgebied verstrekte 
gezondheidszorg. 

3. De lidstaten zien erop toe dat hun sociale-
zekerheidsstelsel de werkelijke kosten van 
in een andere lidstaat verstrekte 
gezondheidzorg vergoedt tot het 
maximumbedrag van de vergoeding voor 
soortgelijke op hun eigen grondgebied 
verstrekte gezondheidszorg. 

 

Motivering 

De huidige formulering zou het mogelijk maken dat een patiënt uit een land met relatief hoge 
kosten zich uit winstbejag laat behandelen in een land met lage kosten. Dat is waarschijnlijk 
niet de bedoeling van de Commissie. Bovendien bestaat het gevaar dat hierdoor een 
ontoelaatbare druk ontstaat op de ziektekostenverzekeringsstelsels van de armere lidstaten.       
 

Amendement 43 
Artikel 24, lid 1, alinea 2 

De lidstaat van terbeschikkingstelling mag 
de dienstverrichter of de door deze ter 
beschikking gestelde werknemer ten 

Schrappen 
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aanzien van in artikel 17, punt 5, bedoelde 
aspecten evenwel niet de volgende 
verplichtingen opleggen: 

a) de verplichting een vergunning aan te 
vragen of zich in te schrijven bij zijn 
bevoegde instanties, noch enige 
gelijkwaardige verplichting; 

b) de verplichting een verklaring af te 
leggen, met uitzondering van verklaringen 
betreffende een van de in de bijlage bij 
Richtlijn 96/71/EG bedoelde activiteiten, 
die tot en met 31 december 2008 zijn 
toegestaan; 

c) de verplichting op zijn grondgebied een 
vertegenwoordiger te hebben; 

d) de verplichting op zijn grondgebied of 
volgens de op zijn grondgebied geldende 
voorwaarden sociale documenten te 
bewaren. 

 

 

Motivering 

Mits de opgelegde regels in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag is het 
redelijk een lidstaat toe te staan vergunningen voor bepaalde op zijn grondgebied uitgevoerde 
economische activiteiten te verlenen of te weigeren. Het kernpunt van de interne markt is het 
voorkomen van discriminatie tussen, in dit geval, dienstverleners, ongeacht waar in de 
Gemeenschap zij zijn gevestigd. Deze maatregel is niet proportioneel.      
 

Amendement 44 
Artikel 24, lid 2, alinea 2 

In het in lid 1 bedoelde geval staat de 
lidstaat van oorsprong de lidstaat van 
terbeschikkingstelling bij ter waarborging 
van de inachtneming van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uit 
hoofde van Richtlijn 96/71/EG en de lidstaat 
van terbeschikkingstelling op eigen initiatief 
de in de eerste alinea bedoelde gegevens 
mee te delen, wanneer hij op de hoogte is 
van precieze feiten waaruit 
onregelmatigheden bij de dienstverrichter 
ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en 

In het in lid 1 bedoelde geval staat de 
lidstaat van oorsprong de lidstaat van 
terbeschikkingstelling bij ter waarborging 
van de inachtneming van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uit 
hoofde van Richtlijn 96/71/EG en stelt hij de 
lidstaat van terbeschikkingstelling op eigen 
initiatief in kennis van alle gegevens 
waaruit onregelmatigheden bij de 
dienstverrichter ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
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-omstandigheden kunnen blijken. kunnen blijken. 

 

Motivering 

Mits de opgelegde regels in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag is het 
redelijk een lidstaat toe te staan vergunningen voor bepaalde op zijn grondgebied uitgevoerde 
economische activiteiten te verlenen of te weigeren. Het kernpunt van de interne markt is het 
voorkomen van discriminatie tussen, in dit geval, dienstverleners, om het even waar in de 
Gemeenschap zij zijn gevestigd. Deze maatregel is niet proportioneel. 
 

Amendement 45 
Artikel 26, lid 3, alinea 1 bis (nieuw) 

 Wanneer de desbetreffende dienst wordt 
aangeboden aan het grote publiek 
waarborgen de lidstaten dat de informatie 
wordt verstrekt in een vorm en een taal die 
geen specialistische kennis van de te 
verrichten dienst vereist en voor eenieder 
die kan lezen begrijpelijk is.  

 

Motivering 

Informatie is onbruikbaar als zij niet wordt begrepen en consumenten hebben recht op 
duidelijke informatie die is gesteld in bewoordingen die ook voor een leek begrijpelijk zijn. 
 

Amendement 46 
Artikel 28, lid 2 bis (nieuw) 

 2 bis. Wanneer de desbetreffende dienst 
wordt aangeboden aan het grote publiek 
waarborgt de lidstaat waar de dienst wordt 
verricht dat de in lid 1 bedoelde informatie 
wordt verstrekt in een vorm en een taal die 
geen specialistische kennis van de te 
verrichten dienst vereist en voor eenieder 
die kan lezen begrijpelijk is.  
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Motivering 

Informatie is onbruikbaar als zij niet wordt begrepen en consumenten hebben recht op 
duidelijke informatie die is gesteld in bewoordingen die ook voor een leek begrijpelijk zijn. 
 

Amendement 47 
Artikel 29, lid 1 

1. De lidstaten trekken elk algeheel verbod 
op commerciële communicatie voor 
gereglementeerde beroepen in. 

Schrappen 

 

Motivering 

De reglementering van commerciële communicatie door bepaalde beroepen is lang 
noodzakelijk geacht door bepaalde lidstaten, omdat dit zou bijdragen tot bescherming van de 
consument en de integriteit en de waardigheid van de beroepsgroepen zelf. De mate waarin 
dit voorkomt in een lidstaat hangt af van een aantal factoren, waaronder de nationale cultuur 
en tradities. Het is niet juist dat de Commissie tracht een zodanig ruime interpretatie van 
haar verantwoordelijkheid voor de bevordering van de interne markt vast te stellen, dat deze 
in conflict dreigt te komen met kwesties die terecht tot de exclusieve bevoegdheden van de 
lidstaten behoren. 
 

Amendement 48 
Artikel 29, lid 2 

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
commerciële communicatie voor 
gereglementeerde beroepen in 
overeenstemming is met de beroepsregels, 
die in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht moeten zijn, betreffende 
met name de onafhankelijkheid, waardigheid 
en integriteit van de beoefenaren van het 
desbetreffende beroep en hun 
beroepsgeheim. 

2. De lidstaten zien er, voor zover zulks is 
toegestaan, op toe dat de commerciële 
communicatie voor gereglementeerde 
beroepen in overeenstemming is met de 
beroepsregels, die in overeenstemming met 
het Gemeenschapsrecht moeten zijn, 
betreffende met name de onafhankelijkheid, 
waardigheid en integriteit van de 
beoefenaren van het desbetreffende beroep 
en hun beroepsgeheim. 

 

Motivering 

De reglementering van commerciële communicatie door bepaalde beroepen is lang 
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noodzakelijk geacht door bepaalde lidstaten, omdat dit zou bijdragen tot bescherming van de 
consument en de integriteit en de waardigheid van de beroepsgroepen zelf. De mate waarin 
dit voorkomt in een lidstaat hangt af van een aantal factoren, waaronder de nationale cultuur 
en tradities. Het is niet juist dat de Commissie tracht een zodanig ruime interpretatie van 
haar verantwoordelijkheid voor de bevordering van de interne markt vast te stellen, dat deze 
in conflict dreigt te komen met kwesties die terecht tot de exclusieve bevoegdheden van de 
lidstaten behoren. 
 

Amendement 49 
Artikel 31, lid 5 bis (nieuw) 

 5 bis. Vrijwillige activiteiten die worden 
ondernomen krachtens dit artikel beperken 
op geen enkele wijze het recht van lidstaten 
om, binnen de door het Verdrag gestelde 
grenzen en op voorwaarde dat zij niet 
discriminerend zijn en proportioneel zijn, 
verplichte normen en regels voor diensten 
op te leggen. Dergelijke verplichte normen 
en regels omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot, verplichte kwaliteitscriteria en 
behandelingsrichtsnoeren voor op hun 
grondgebied verrichte diensten op het 
gebied van de gezondheidszorg, verplichte 
kwaliteitsnormen voor thuiszorg voor 
personen die vanwege hun leeftijd of 
handicap, of omdat het kinderen betreft, 
niet in staat zijn een volledig onafhankelijk 
leven te leiden, alsmede verplichte normen 
en regels voor de bescherming van het 
algemeen belang of ter bevordering van 
niet in strijd met het Verdrag zijnde 
beleidsdoelstellingen.    

 

Motivering 

De voorgestelde vrijwillíge procedures zijn vooral ontoereikend voor gezondheids- en 
thuiszorgdiensten en het recht van de lidstaten om toezicht te houden op de kwaliteit van op 
hun grondgebied aangeboden diensten is onaanvechtbaar. In de context van deze richtlijn 
betekent dit dat er behoefte is aan een extra lid waarin op deze kwestie wordt gewezen. De 
gevolgen van slechte kwaliteit in de gezondheidszorg zijn onnodige pijn en sterfgevallen. 
Bovendien verkeren mensen die zorg nodig hebben niet in de beste positie om hun belangen te 
verdedigen en zou het ontbreken van verplichte kwaliteitscriteria het vertrouwen van mensen 
in de gezondheidszorg in het algemeen kunnen ondermijnen.     
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Amendement 50 
Artikel 35, lid 6 bis (nieuw) 

 6 bis. Deze bepalingen zijn een aanvulling 
op en geen inperking van het recht van een 
lidstaat om, in overeenstemming met zijn 
verplichtingen krachtens het Verdrag en 
het Gemeenschapsrecht, toezicht te houden 
op en regels te stellen aan de verrichting 
van diensten op zijn grondgebied.    

 

Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt verricht in 
overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd op zijn grondgebied. De instanties 
van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve controle uit te 
oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt verricht in een 
andere lidstaat. Samenwerking op de hier bedoelde wijze zou niettemin zeer nuttig zijn als 
aanvulling op effectieve wetgeving en toezicht.   
 

Amendement 51 
Artikel 36, lid 1 

1. Wanneer een dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft om er een dienst 
te verrichten zonder zich er te vestigen, 
nemen de bevoegde instanties van die 
lidstaat op de door artikel 16 bestreken 
gebieden en overeenkomstig lid 2 deel aan 
de controle van de dienstverrichter. 

1. Wanneer een dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft om er een dienst 
te verrichten zonder zich er te vestigen, zijn 
de bevoegde instanties van die lidstaat op de 
door artikel 16 bestreken gebieden en 
overeenkomstig lid 2 verantwoordelijk voor 
het toezicht op de dienstverrichter en 
verlenen de instanties van de lidstaat van 
oorsprong hun volledige medewerking bij 
de uitoefening van het toezicht. 

 

Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt verricht in 
overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd op zijn grondgebied. De instanties 
van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve controle uit te 
oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt verricht in een 
andere lidstaat. Samenwerking op de hier bedoelde wijze zou niettemin zeer nuttig zijn als 
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aanvulling op effectieve wetgeving en toezicht. 
 

Amendement 52 
Artikel 36, lid 2, alinea 1 

2. Op verzoek van de lidstaat van oorsprong 
voeren de in lid 1 bedoelde bevoegde 
instanties de verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse uit die nodig zijn om 
de doeltreffendheid van de controle van de 
lidstaat van oorsprong te waarborgen. Zij 
handelen binnen de hun in hun lidstaat 
verleende bevoegdheid. 

2. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties 
voeren de verificaties, inspecties en 
onderzoeken ter plaatse uit die nodig zijn om 
de doeltreffendheid van de controle te 
waarborgen. Zij handelen binnen de hun in 
hun lidstaat verleende bevoegdheid. 

 

Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt verricht in 
overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd op zijn grondgebied. De instanties 
van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve controle uit te 
oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt verricht in een 
andere lidstaat. Het oorsprongslandbeginsel is zowel disproportioneel als onwerkbaar en kan 
slechts leiden tot ondermijning van redelijke en proportionele wettelijke eisen ter 
bescherming van het algemeen belang.  
 

Amendement 53 
Artikel 36, lid 2, letter a) 

a) zij bestaan uitsluitend uit de vaststelling 
van feiten en leiden niet tot enige andere 
maatregel tegen de dienstverrichter, 
behoudens afwijkingen in specifieke 
gevallen als bedoeld in artikel 19; 

Schrappen 

 

Motivering 

Mits de nationale bepalingen van de lidstaat waar een dienst wordt verricht in 
overeenstemming zijn met het Verdrag, is het redelijk een lidstaat toe te staan voorwaarden te 
stellen aan economische activiteiten die worden uitgevoerd op zijn grondgebied. De instanties 
van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve controle uit te 
oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt verricht in een 
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andere lidstaat. Het oorsprongslandbeginsel is zowel disproportioneel als onwerkbaar en kan 
slechts leiden tot ondermijning van redelijke en proportionele wettelijke eisen ter 
bescherming van het algemeen belang. 
 

Amendement 54 
Artikel 37, lid 1 

1. Wanneer een lidstaat een maatregel als 
bedoeld in artikel 19 wil nemen, is de 
procedure van de leden 2 tot en met 6 van 
toepassing, onverminderd gerechtelijke 
procedures. 

1. Wanneer een lidstaat een maatregel als 
bedoeld in artikel 19 wil nemen, is de 
procedure van de leden 2 tot en met 6 van 
toepassing, onverminderd het recht van de 
lidstaat om een rechtstreekse actie of 
gerechtelijke procedures in te stellen tegen 
de dienstverrichter. 

 

Motivering 

De instanties van een andere lidstaat kunnen in redelijkheid niet worden geacht effectieve 
controle uit te oefenen op dienstverleners in gevallen waarin de desbetreffende dienst wordt 
verricht in een andere lidstaat. Het oorsprongslandbeginsel is zowel disproportioneel als 
onwerkbaar en kan slechts leiden tot ondermijning van redelijke en proportionele wettelijke 
eisen ter bescherming van de volksgezondheid, het milieu en andere essentiële aspecten van 
het algemeen belang. 
 

Amendement 55 
Artikel 39, lid 4 bis (nieuw) 

 4 bis. Dergelijke gedragscodes gelden 
onverminderd de bestaande wettelijke eisen 
die door de lidstaten aan dienstverrichters 
worden gesteld, mits dergelijke eisen in 
overeenstemming zijn met de uit het 
Verdrag en het bestaande 
Gemeenschapsrecht voortvloeiende 
verplichtingen voor lidstaten.   

 

Motivering 

Gedragscodes voor beroepsgroepen zijn nuttige aanvullingen op wettelijke regels en toezicht, 
maar kunnen deze nooit vervangen.  
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Amendement 56 
Artikel 40, lid 1, letter b) 

b) gokactiviteiten die erin bestaan dat een 
geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, 
met inbegrip van loterijen en 
weddenschappen; zij doet dit in het licht 
van een verslag van de Commissie en een 
uitvoerige raadpleging van de 
belanghebbenden; 

Schrappen 

 

Motivering 

Gokken is per definitie verbonden met kwesties betreffende de volksgezondheid, de openbare 
orde en moraliteit. Gokken valt derhalve, met uitzondering van de verantwoordelijkheden 
zoals vastgelegd in artikel 152 van het Verdrag, geheel buiten de bevoegdheden van de 
communautaire instellingen en dient een kwestie te blijven die door de lidstaten naar eigen 
goeddunken wordt geregeld. Het is derhalve niet passend gokken als voorbeeld op te voeren 
in dit artikel. 
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PROCEDURE 

Titel xx 
Document- en procedurenummers COM(2004) 0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD) 
Commissie ten principale IMCO 
Nauwere samenwerking   
Rapporteur voor advies Kartika Tamara Liotard 
 Datum benoeming ## 

Behandeling in de commissie ##     
Datum goedkeuring amendementen ## 
Uitslag eindstemming voor: ## 
 tegen: ## 
 onthoudingen: ## 
Bij de eindstemming aanwezige leden ## 
Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers 

## 

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 178, lid 2) 

## 
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