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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1920/2006
av den 12 december 2006
om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Narkotikabruket som företeelse innefattar många komplexa och inbördes sammanvävda faktorer som inte utan
vidare kan avskiljas. Centrumet bör därför få i uppgift att
sprida allmänna upplysningar till gemenskapen och dess
medlemsstater om alla aspekter av problemen med narkotika och narkotikamissbruk. Denna uppgift bör inte
påverka ansvarsfördelningen mellan gemenskapen och
dess medlemsstater vad gäller lagstiftning som rör utbudet av och efterfrågan på narkotika.

(4)

Genom beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december
2002 (5) fastställde Europaparlamentet och rådet gemenskapens statistiska program för perioden 2003-2007, som
också omfattar gemenskapens statistikinsatser på området hälsa och säkerhet.

(5)

I rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om
informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende
nya psykoaktiva ämnen (6) fastställs vilka uppgifter centrumet och dess vetenskapliga kommitté skall ha i systemet
för tidig varning och vid utvärderingen av riskerna med
nya ämnen.

(6)

Hänsyn bör tas till nya konsumtionsmönster, särskilt
blandmissbruk av olaglig narkotika och laglig narkotika
eller läkemedel.

(7)

En av centrumets uppgifter bör vara att tillhandahålla
information om bästa praxis och riktlinjer i medlemsstaterna och underlätta ömsesidigt utbyte av sådan praxis.

(8)

I rådets resolution av den 10 december 2001 om genomförande av de fem viktigaste epidemiologiska indikatorerna för narkotika uppmanas medlemsstaterna att, särskilt
med stöd av nationella kontaktpunkter, se till att det finns
jämförbar informationen om dessa indikatorer. Att medlemsstaterna genomför dessa indikatorer är en förutsättning för att centrumet skall kunna utföra sina uppgifter
enligt denna förordning.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 152,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Vid mötet i Luxemburg den 28 och 29 juni 1991 godkände Europeiska rådet planen på inrättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika. Ett sådant organ,
kallat Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (”centrumet”), inrättades genom rådets
förordning (EEG) nr 302/93, av den 8 februari 1993 (3)
som har ändrats väsentligt flera gånger (4). Med anledning
av kommande ändringar bör den av tydlighetsskäl
omarbetas.

På gemenskapsnivå krävs saklig, objektiv, tillförlitlig och
jämförbar information om narkotika, narkotikamissbruk
och konsekvenser av detta för att ge gemenskapen och
medlemsstaterna en heltäckande bild, och därmed förbättra effekten av de åtgärder som de vidtar eller beslutar
om inom respektive behörighetsområde för att bekämpa
narkotika.

(1) EUT C 69, 21.3.2006, s. 22.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 14 juni 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) EGT L 36, 12.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1651/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 30).
(4) Se bilaga II.

(5) EGT L 358, 31.12.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut
nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).
(6) EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.
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(9)

Det är önskvärt att kommissionen till centrumet direkt
kan överföra ansvaret för att genomföra gemenskapsprojekt för strukturstöd på området för informationssystem
om narkotika i tredje länder, såsom kandidatländerna eller
de länder i västra Balkan som efter godkännande av Europeiska rådet får delta i gemenskapens program och organ.

(10)

Centrumets organisation och arbetssätt bör vara inrättade
för att uppnå objektiva resultat, dvs. källor och metoder
när det gäller information om narkotika måste vara jämförbara och kompatibla.

(11)

Den information som sammanställs av centrumet bör
innehålla uppgifter om prioriterade områden, vars innehåll, omfattning och tillämpningsbestämmelser bör
definieras.

(12)

Det finns nationella, europeiska och internationella organisationer och organ som redan tillhandahåller sådan
information, och centrumet måste kunna utföra sina uppgifter i intimt samarbete med dessa.

(13)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1) bör tillämpas på
centrumets behandling av personuppgifter.

(14)

Centrumet bör även tillämpa de allmänna principer och
gränser för rätten till tillgång till handlingar som avses i
artikel 255 i fördraget och som har fastställts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001
av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2).
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(18)

Centrumets arbete bör vara öppet för insyn och dess ledning bör omfattas av alla gällande bestämmelser om sund
förvaltning och bedrägeribekämpning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av
den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (3) och det
interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar
som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
(OLAF) (4), till vilket centrumet har anslutit sig och
för vilket centrumet har utfärdat de nödvändiga
genomförandebestämmelserna.

(19)

Centrumets arbete bör regelbundet utvärderas externt, och
på grundval av denna utvärdering bör denna förordning i
förekommande fall ändras.

(20)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av förordningens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa
mål.

(21)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Mål
(15)

Centrumet bör vara en juridisk person.

(16)

Med hänsyn till dess storlek bör centrumets styrelse bistås
av en verkställande kommitté.

(17)

För att Europaparlamentet skall hållas välinformerat om
situationen på narkotikaområdet inom Europeiska unionen, bör parlamentet ha rätt att höra centrumets direktör.

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

1.
I denna förordning föreskrivs ett Europeiskt centrum för
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat
centrumet).

2. Målet med centrumet är att inom de områden som avses i
artikel 3 förse gemenskapen och dess medlemsstater med saklig,
objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå
om narkotika och narkotikamissbruk och konsekvenser av detta.
(3) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(4) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

27.12.2006

Europeiska unionens officiella tidning

SV

iv) Upprätta och samordna det nätverk som anges i artikel 5 i samarbete med behöriga myndigheter och organisationer i medlemsstaterna.

3.
Syftet med den statistiska, dokumentariska och tekniska
information som behandlas eller tas fram är att hjälpa gemenskapen och medlemsstaterna att få en god översikt över situationen
vad gäller narkotika och narkotikamissbruk när de vidtar åtgärder eller fattar beslut inom respektive behörighetsområden. Den
statistiska delen av denna information skall utformas i samarbete med de relevanta statistiska myndigheterna, vid behov med
hjälp av gemenskapens statistikprogram, så att synergieffekter
främjas och dubbelarbete undviks. Hänsyn skall tas till ytterligare, globalt tillgängliga uppgifter från Världshälsoorganisationen och Förenta nationerna (FN).

4.
Centrumet får inte vidta några åtgärder som ligger utanför
området information och informationsbehandling, dock utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 2 d v.
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v)

b)

Underlätta utbyte av information mellan beslutsfattare,
forskare, specialister och de personer som arbetar med
narkotikarelaterade frågor inom statliga och icke-statliga
organ

Förbättring av metoderna för jämförelse av data

i)

Se till att förbättra jämförbarhet, objektivitet och tillförlitlighet hos data på europeisk nivå genom att fastställa
indikatorer och allmänna kriterier av icke-bindande
natur, vilka centrumet kan rekommendera berörda parter att följa, i syfte att åstadkomma en större samstämmighet mellan medlemsstaternas och gemenskapens
mätmetoder. Framför allt skall centrumet ta fram verktyg och instrument för att hjälpa medlemsstaterna att
övervaka och utvärdera respektive lands nationella politik samt kommissionen att övervaka och utvärdera
unionens politik.

ii)

Underlätta och strukturera informationsutbyte, både ur
kvalitativ och kvantitativ synvinkel (databaser).

5.
Centrumet skall inte samla in några data som gör det möjligt att identifiera enskilda personer eller mindre grupper av personer. Centrumet skall inte överföra information som hänför sig
till specifikt namngivna fall.

Artikel 2
Uppgifter

För att uppfylla målet enligt artikel 1 skall centrumet utföra följande typer av uppgifter inom sitt verksamhetsområde:

a)

Insamling och analys av befintliga data

i)

ii)

c)

Samla in, registrera och analysera information, inbegripet forskningsresultat som tillhandahållits av medlemsstaterna och data från gemenskapen, icke-statliga
nationella källor eller behöriga internationella organisationer, t.ex. Europeiska polisbyrån (Europol), samt tillhandahålla information om bästa praxis i
medlemsstaterna och underlätta ömsesidigt utbyte av
sådan praxis. Verksamheten med att samla in, registrera, analysera och informera skall även omfatta uppgifter om nya trender när det gäller blandmissbruk,
inbegripet kombinerat missbruk av lagliga och olagliga,
psykoaktiva ämnen.

Genomföra enkäter, förberedande studier, förstudier och
eventuella pilotprojekt som krävs för att utföra uppgifterna. Arrangera möten med sakkunniga och vid behov
inrätta särskilda arbetsgrupper. Upprätta och hålla tillgänglig vetenskaplig dokumentation och delta i arbete
som främjar spridning av information.

iii) Tillhandahålla ett organisatoriskt och tekniskt system
som är i stånd att sprida information om liknande
eller kompletterande program eller åtgärder i
medlemsstaterna.

Förmedling av data

i)

Göra den information som tas fram tillgänglig för
gemenskapen,
medlemsstaterna
och
behöriga
organisationer.

ii)

Se till att arbete som utförts av medlemsstaterna, gemenskapen eller, i förekommande fall, av tredjeländer eller
internationella organisationer får stor spridning.

iii) Se till att de tillförlitliga och icke-konfidentiella uppgifter som samlas in får stor spridning samt på grundval
av de uppgifter som centrumet samlar in publicera en
årsrapport över situationen på narkotikaområdet, bland
annat med uppgifter om nya trender.

d)

Samarbete med europeiska och internationella organ
och organisationer och med tredjeländer

i)

Bidra till en bättre samordning av medlemsstaternas och
gemenskapens åtgärder på området.
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Arbeta för en integrering av de data om narkotika och
narkotikamissbruk som samlas in i medlemsstaterna
eller av gemenskapen i internationella program för kontroll av narkotika, i synnerhet de som fastställts av FN
och dess särskilda byråer, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller att lämna uppgifter enligt bestämmelserna i FN:s konventioner om
narkotika.

iii) Bedriva ett aktivt samarbete med Europol för att övervaka narkotikaproblemet så effektivt som möjligt.

27.12.2006
Artikel 5

Europeiskt nätverk för information om narkotika och
narkotikamissbruk (Reitox)

1.
Till centrumets förfogande skall stå Europeiska nätverket
för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox).
Nätverket skall bestå av en kontaktpunkt för varje medlemsstat
och för varje land som har ingått ett avtal enligt artikel 21 samt
en kontaktpunkt för kommissionen. Ansvaret för att utse de
nationella kontaktpunkterna skall helt och hållet ligga hos de
berörda länderna.

iv) Bedriva ett aktivt samarbete med de organisationer och
organ som anges i artikel 20.

v)

e)

På begäran av kommissionen, och med godkännande av
den styrelse som avses i artikel 9, överföra sin kunskap
till vissa tredjeländer, såsom kandidatländerna eller länderna i västra Balkan, samt bidra till skapande och förstärkande av strukturella kopplingar till det nätverk som
avses i artikel 5 samt inrättande och stärkande av de
nationella kontaktpunkter som avses i den artikeln.

Informationsskyldighet

Centrumet skall i princip ha skyldighet att informera de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om det får kännedom om ny utveckling och trendförändringar.

2. De nationella kontaktpunkterna skall utgöra en länk mellan de deltagande länderna och centrumet. De skall bidra till utarbetandet av nyckelindikatorer och data, samt av riktlinjer för
genomförandet av dessa, i syfte att erhålla tillförlitlig och jämförbar information på unionsnivå. Kontaktpunkterna skall, på ett
objektivt sätt och på nationell nivå, samla in och analysera all
relevant information om narkotika och narkotikamissbruk och
om den politik och de lösningar som valts, varvid erfarenheter
från olika sektorer, såsom hälsovård, rättsväsende och brottsbekämpning, skall samlas i samarbete med experter och nationella
organisationer inom det narkotikapolitiska området. De skall särskilt tillhandahålla data för de fem epidemiologiska nyckelindikatorer som fastställts av centrumet.

Varje medlemsstat skall se till att dess företrädare i Reitoxnätverket lämnar de uppgifter som anges i artikel 4.1 i beslut
2005/387/RIF.

Artikel 3
Prioriterade verksamhetsområden

Centrumets mål och uppgifter såsom de definieras i artiklarna 1
och 2 skall genomföras enligt den prioritering som anges i
bilaga I.

Artikel 4

De nationella kontaktpunkterna får till centrumet också lämna
information om nya trender när det gäller missbruk av befintliga
psykoaktiva ämnen och/eller nya former av kombinationer av
psykoaktiva ämnen, som utgör en potentiell folkhälsorisk, samt
information om eventuella åtgärder på folkhälsoområdet.

3. De nationella myndigheterna skall säkerställa att deras kontaktpunkt samlar in och analyserar informationen på nationell
nivå på grundval av de riktlinjer som centrumet har antagit.

Arbetsmetod

1.
Centrumet skall steg för steg utföra sina uppgifter i syfte
att nå de mål som anges i de treåriga och årliga arbetsprogram
som avses i artikel 9.4 och 9.5, och därvid ta lämplig hänsyn till
de resurser som står till förfogande.

2.
För att undvika dubbelarbete skall centrumet, i sin verksamhet, ta hänsyn till det arbete som genomförts av befintliga
organisationer eller skall genomföras av framtida organisationer,
särskilt Europol, och sträva efter att tillföra något till detta arbete.

4.
De särskilda uppgifter som har anförtrotts de nationella
kontaktpunkterna skall finnas med i centrumets treåriga arbetsprogram som avses i artikel 9.4.

5. Samtidigt som centrumet fullt ut skall respektera de nationella kontaktpunkternas företräde, får centrumet, i nära samarbete med kontaktpunkterna, använda sig av kompletterande
expertis och informationskällor på området för narkotika och
narkotikamissbruk.
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Artikel 6
Konfidentialitet och skydd av data

1.
Data om narkotika och narkotikamissbruk som tillhandahålls till eller av centrumet får publiceras under förutsättning att
gemenskapsregler och nationella regler om spridning av information och om konfidentialitet är uppfyllda. Personuppgifter får inte
publiceras eller göras tillgängliga för allmänheten.

Medlemsstaterna och de nationella kontaktpunkterna skall inte
ha någon skyldighet att tillhandahålla uppgifter som är konfidentiella enligt nationell lagstiftning

2.

Förordning (EG) nr 45/2001 skall tillämpas på centrumet.

L 376/5

Varje ledamot av styrelsen skall ha en röst, med undantag för
företrädarna för de länder som har ingått avtal enligt artikel 21
som inte skall ha någon rösträtt.

Styrelsen skall fatta beslut med två tredjedels majoritet av dess
ledamöter med rösträtt, utom i de fall som avses i punkt 6 i denna
artikel och i artikel 20.

Varje ledamot av styrelsen får biträdas eller företrädas av en suppleant. Suppleanten skall ha rätt att rösta för den ordinarie ledamoten med rösträtt i ledamotens frånvaro.

Styrelsen får bjuda in företrädare för internationella organisationer med vilka man samarbetar i enlighet med artikel 20; dessa
deltar då i egenskap av observatörer och har inte rösträtt.

Artikel 7
Tillgång till handlingar

1.
Förordning (EG) nr 1049/2001 skall tillämpas på de handlingar som finns hos centrumet.

2. Styrelsens ordförande och vice ordförande skall väljas bland
och av ledamöterna för en period av tre år. De skall kunna omväljas en gång.

Ordföranden och vice ordföranden har rösträtt.

2.
Den styrelse som avses i artikel 9 skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001.

Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning.

3.
De beslut som fattas av centrumet i enlighet med artikel 8
i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför Europeiska gemenskapernas domstol i enlighet med villkoren i artiklarna 195 och 230
i EG-fördraget.

3. Styrelsens möten skall sammankallas av ordföranden. Den
skall hålla ett ordinarie möte minst en gång om året. Centrumets
direktör, som avses i artikel 11, skall delta i styrelsens möten,
dock utan rösträtt, och skall, i enlighet med artikel 11.3, tillhandahålla styrelsens sekretariat.

Artikel 8

4. Styrelsen skall anta ett treårigt arbetsprogram med utgångspunkt från ett utkast som lagts fram av direktören, efter samråd
med den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 13 och yttrande från kommissionen, och skall översända programmet till
Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Rättskapacitet och lokalisering

1.
Centrumet skall vara en juridisk person. Det skall i varje
medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det
skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom
samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2.

Centrumet skall ha sitt säte i Lissabon.

5. Medan det treåriga arbetsprogrammet löper skall styrelsen
varje år anta centrumets årliga arbetsprogram med utgångspunkt
från ett utkast som lagts fram av direktören, efter samråd med
den vetenskapliga kommittén och yttrande från kommissionen.
Arbetsprogrammet skall översändas till Europaparlamentet, rådet
och kommissionen. Det får justeras under årets gång enligt
samma förfarande.

Artikel 9
Styrelse

1.
Centrumet skall ha en styrelse som består av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen, två
oberoende experter med särskild kompetens inom narkotikaområdet, vilka skall utses av Europaparlamentet, samt en företrädare för varje land som har ingått ett avtal enligt artikel 21.

6.
Om kommissionen reserverar sig mot det treåriga eller
årliga arbetsprogrammet, skall styrelsen anta programmen med
tre fjärdedels majoritet av ledamöterna med rösträtt.

7. Styrelsen skall anta årsrapporten om centrumets verksamhet och senast den 15 juni översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna.
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8.
Centrumet skall varje år till budgetmyndigheten översända
alla uppgifter som rör utvärderingsresultaten.
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h) utförande av de uppgifter som anges i artiklarna 1 och 2,

i)

regelbunden utvärdering av centrumets arbete.

Artikel 10
Verkställande kommitté
1.
Styrelsen skall biträdas av en verkställande kommitté. Den
skall bestå av styrelsens ordförande och vice ordförande, två
andra styrelseledamöter som företräder medlemsstaterna och som
har utsetts av styrelsen samt två företrädare för kommissionen.
Direktören skall delta i den verkställande kommitténs möten.

4.
Direktören skall för sin verksamhet vara ansvarig inför
styrelsen.

5.

Direktören skall vara centrumets juridiska företrädare.

Artikel 12
2.
Den verkställande kommittén skall sammanträda minst två
gånger om året, och därutöver vid behov, för att förbereda styrelsens beslut och för att bistå och ge direktören råd. Den skall
på styrelsens vägnar besluta i de frågor som anges i de finansiella regler som antas i enlighet med artikel 15.10 och som enligt
den här förordningen inte är förbehållna styrelsen. Beslut skall
fattas med enhällighet.

Artikel 11

Europaparlamentets utfrågning av direktören och
styrelsens ordförande

Direktören skall varje år lägga fram den allmänna rapporten över
centrumets verksamhet för Europaparlamentet. Europaparlamentet får dessutom begära att höra direktören och styrelsens ordförande om en fråga som har samband med centrumets
verksamhet.

Direktör
Artikel 13
1.
Centrumet skall ledas av en direktör som skall utses av styrelsen på förslag av kommissionen för en period på fem år som
kan förlängas.
2.
Före sin utnämning till den första av högst två mandatperioder skall styrelsens kandidat till direktörstjänsten omgående
uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentet och
besvara frågor från parlamentets ledamöter.
3.

Direktören skall ansvara för

a)

förberedelse och genomförande av de beslut och program
som antas av styrelsen,

b)

den löpande administrationen,

c)

förberedelse av centrumets arbetsprogram,

d)

upprättande av utkastet till beräkning av centrumets intäkter och utgifter samt budgetens genomförande,

e)

förberedelse och publicering av de rapporter som föreskrivs
i denna förordning,

f)

hantering av alla personalfrågor, särskilt utövandet av de
befogenheter som gäller för en tillsättningsmyndighet,

g)

fastställande av centrumets organisationsstruktur och framläggande av denna inför styrelsen för godkännande,

Vetenskaplig kommitté

1. Styrelsen och direktören skall biträdas av en vetenskaplig
kommitté som i enlighet med denna förordning och på begäran
av styrelsen eller direktören skall avge yttrande i vetenskapliga
frågor som rör centrumets verksamhet.

Den vetenskapliga kommitténs yttranden skall offentliggöras.

2. Den vetenskapliga kommittén skall bestå av högst 15 välkända forskare som utsetts av styrelsen på grundval av sin vetenskapliga expertis och oavhängighet, efter det att en uppmaning
till intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning. Urvalsförfarandet skall säkerställa att de specialområden
som den vetenskapliga kommitténs medlemmar representerar
täcker de mest relevanta vetenskapliga områden som har anknytning till narkotika och narkotikamissbruk.

Medlemmarna i den vetenskapliga kommittén skall utses personligen och skall avge sina yttranden helt oavhängigt av medlemsstaterna och gemenskapens institutioner.

Den vetenskapliga kommittén skall ta hänsyn till de olika ståndpunkter som framförs i nationella expertyttranden, då sådana
finns, innan den lämnar något yttrande.

Med avseende på genomförandet av beslut 2005/387/RIF kan
den vetenskapliga kommittén utökas i enlighet med förfarandet
i artikel 6.2 i det beslutet.
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3.
Medlemmarna skall utses för en period på tre år, som skall
kunna förnyas.
4.
Vetenskapliga kommittén skall välja sin ordförande för en
period på tre år. Kommittén skall sammankallas av ordföranden
minst en gång om året.

Artikel 14

L 376/7

9. Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten,
särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av
fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.
Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har
för avsikt att avge ett yttrande, skall den översända detta yttrande
till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

Upprättande av budgeten
Artikel 15

1.
För varje budgetår, vilket skall motsvara kalenderåret, skall
det upprättas en beräkning av centrumets intäkter och utgifter,
vilka skall tas upp i centrumets budget.
2.
Det skall råda balans mellan intäkter och utgifter i centrumets budget.
3.
Centrumets intäkter skall, utan att detta påverkar övriga
resurser, bestå av bidrag från gemenskapen som tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt), betalningar för utförda tjänster och finansiella bidrag från sådana
organisationer, organ och tredje länder som anges i artikel 20
respektive artikel 21.
4.

Centrumets utgifter skall bland annat omfatta

a)

löner till personal och utgifter för administration och infrastruktur samt driftskostnader,

b)

utgifter för stöd till kontaktpunkterna inom Reitox.

Genomförande av budgeten
1.

Direktören skall genomföra centrumets budget.

2. Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall centrumets räkenskapsförare till kommissionens räkenskapsförare översända de preliminära räkenskaperna, tillsammans
med en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare
skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget (1) (nedan kallad den allmänna budgetförordningen).
3. Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare till revisionsrätten
översända de preliminära räkenskaperna, tillsammans med en
rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och
den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

5.
Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat
av direktören, upprätta en beräkning av centrumets intäkter och
utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall
styrelsen till kommissionen översända denna beräkning, inklusive ett förslag till tjänsteförteckning, tillsammans med centrumets arbetsprogram. Kommissionen skall, tillsammans med det
preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget,
översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet
(nedan kallade ”budgetmyndigheten”).

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på centrumets preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den
allmänna budgetförordningen inkommit, skall direktören ansvara
för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem
till styrelsen för ett yttrande.

6.
På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som
nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken
på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som
den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i
fördraget.

6. Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret
skall direktören översända de slutliga räkenskaperna tillsammans
med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

5. Styrelsen skall lämna ett yttrande om centrumets slutliga
räkenskaper.

De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.
7. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag
till centrumet och anta centrumets tjänsteförteckning.
8.
Styrelsen skall fastställa budgeten. Den blir definitiv när
Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den
skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

7. Senast den 30 september skall direktören till revisionsrätten översända ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.
(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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8.
Direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet
med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.
9.
Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på
rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens
genomförande budgetår n.
10. Styrelsen skall anta centrumets finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får
styrelsen avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2343/2002 (1) med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002, endast om centrumets särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt
godkännande.
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Centrumet skall gentemot sin personal utöva de befogenheter
som gäller för en tillsättningsmyndighet.

Styrelsen skall anta lämpliga tillämpningsbestämmelser i samråd
med kommissionen i enlighet med de tjänsteföreskrifter, artikel 110, och anställningsvillkor som avses i punkt 1.

Styrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt att anställa
nationella experter från andra medlemsstater genom utstationering vid centrumet.

Artikel 19
Ansvar

Artikel 16
Bedrägeribekämpning
1.
När det gäller kampen mot bedrägeri, korruption och
annan olaglig verksamhet som påverkar gemenskapens finansiella intressen skall förordning (EG) nr 1073/1999 tillämpas på
centrumet utan inskränkning.
2.
I finansieringsbeslut och i avtal och bestämmelser om tillämpning av dessa beslut skall det uttryckligen föreskrivas att
revisionsrätten och OLAF vid behov får utföra kontroller på plats
hos dem som tar emot medel från centrumet.

1. Centrumets avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga. Domstolen skall vara
behörig att träffa avgöranden i enlighet med en skiljedomsklausul som ingår i ett avtal som centrumet ingått.

2.
Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall centrumet
ersätta skada som orsakats av centrumet eller av dess anställda
under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som
är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Domstolen skall ha behörighet att pröva tvister som rör ersättning för
sådan skada.

Artikel 17
Privilegier och immunitet

3.
Personalens personliga ansvar gentemot centrumet regleras av de bestämmelser som gäller för centrumets personal.

Protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier skall tillämpas på centrumet.
Artikel 20
Artikel 18

Samarbete med andra organisationer och organ

Tjänsteföreskrifter
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna samt de regler som har antagits gemensamt av gemenskapens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna
och anställningsvillkoren skall tillämpas på centrumets personal.
Om centrumet anställer personal från tredjeländer efter ingående
av avtal enligt artikel 21, skall det under alla omständigheter rätta
sig efter de tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor som avses i
punkt 1 i den här artikeln.
(1) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

Centrumet skall aktivt söka samarbete med internationella organisationer och andra, särskilt europeiska statliga eller icke-statliga
organ med uppgifter på narkotikaområdet, utan att det påverkar
de förbindelser som kommissionen får ha i enlighet med artikel 302 i fördraget.

Samarbetet skall bygga på samarbetsarrangemang med de organisationer och organ som avses i första stycket. Styrelsen skall
anta arrangemangen på grundval av ett utkast från direktören
efter att ha inhämtat ett yttrande från kommissionen. Om kommissionen reserverar sig mot arrangemangen, skall styrelsen anta
dem med tre fjärdedels majoritet av ledamöterna med rösträtt.
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Artikel 21
Tredjeländers deltagande
Tredjeländer som delar gemenskapens och medlemsstaternas
intressen och målsättningar med uppgifterna och arbetet inom
centrumet skall få möjlighet att delta i centrumets arbete på
grundval av avtal som ingåtts mellan sådana tredjeländer och
gemenskapen på grundval av artikel 300 i fördraget.
Artikel 22
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Vid behov skall kommissionen i samband med detta lägga fram
ett förslag till ändring av bestämmelserna i denna förordning för
att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om tillsynsmyndigheter, i
enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Artikel 24
Upphävande
Förordning (EEG) nr 302/93 skall upphöra att gälla.

Domstolens behörighet
Domstolen skall i enlighet med artikel 230 i fördraget vara behörig då talan förs mot centrumet.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som
hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med
jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 23
Utvärderingsrapport

Artikel 25

Kommissionen skall vart sjätte år ta initiativ till en extern utvärdering av centrumets verksamhet samtidigt med att centrumets
treåriga arbetsprogram avslutas. Utvärderingen skall också
omfatta Reitox-systemet. Kommissionen skall överlämna utvärderingsrapporten till Europaparlamentet, rådet och styrelsen.

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2006.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

A.

Centrumets arbete skall utföras med vederbörlig hänsyn till gemenskapens och medlemsstaternas befogenheter på
området narkotika, såsom dessa befogenheter definieras i fördraget. Det skall omfatta de olika aspekterna av problemet med narkotika och narkotikamissbruk och de åtgärder som vidtas för att avhjälpa problemet. Därvid skall centrumet vägledas av Europeiska unionens narkotikastrategier och handlingsplaner.
Följande områden skall vara prioriterade för centrumet.

B.

1.

Uppföljning av narkotikaproblemet, särskilt genom epidemiologiska indikatorer eller andra indikatorer och uppföljning av nya trender, i synnerhet när det gäller blandmissbruk.

2.

Uppföljning av åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa narkotikarelaterade problem; tillhandahållande av
information om bästa praxis i medlemsstaterna och underlättande av ömsesidigt utbyte av sådan praxis.

3.

Utvärdering av riskerna med nya psykoaktiva ämnen och bibehållande av ett system för tidig varning avseende
användning av sådana ämnen och avseende nya former av missbruk av befintliga psykoaktiva ämnen.

4.

Framtagande av verktyg och instrument som hjälper medlemsstaterna att övervaka och utvärdera respektive lands
nationella politik samt kommissionen att övervaka och utvärdera Europeiska unionens politik.

Kommissionen skall till centrumet för vidare spridning överlämna den information och de statistiska data som den
till följd av sin behörighet förfogar över.
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BILAGA II
UPPHÄVDA FÖRORDNINGAR MED SENARE ÄNDRINGAR

Rådets förordning (EEG) nr 302/93

EGT L 36, 12.2.1993, s. 1.

Rådets förordning (EG) nr 3294/94

EGT L 341, 30.12.1994, s. 7.

Rådets förordning (EG) nr 2220/2000

EGT L 253, 7.10.2000, s. 1.

Rådets förordning (EG) nr 1651/2003

EUT L 245, 29.9.2003, s. 30.
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BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL

Rådets förordning (EEG) nr 302/93

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

—

Artikel 1.3, andra och tredje meningen

Artikel 2 A, inledning

Artikel 2 a, inledning

Artikel 2 A.1

Artikel 2 a i, första meningen

—

Artikel 2 a i, andra och tredje meningen

Artikel 2 A.2–5

Artikel 2 a ii–v

Artikel 2 B, inledning

Artikel 2 b, inledning

Artikel 2 B.6, första meningen

Artikel 2 b i, första meningen

—

Artikel 2 b i, andra meningen

Artikel 2 B.7

Artikel 2 b ii

Artikel 2 C, inledning

Artikel 2 c, inledning

Artikel 2 C.8–10

Artikel 2 c i–iii

Artikel 2 D, inledning

Artikel 2 d, inledning

Artikel 2 D.11–13

Artikel 2 d i, ii och iv

—

Artikel 2 d iii och v

—

Artikel 2 e

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5.1

Artikel 5.1

—

Artikel 5.2, 5.3 och 5.4

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 6.1

—

Artikel 6.2

Artikel 6a

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

—

Artikel 8, rubrik

—

Artikel 8.2

Artikel 8.1

Artikel 9.1, första, fjärde och femte stycket

Artikel 8.2

Artikel 9.1, andra och tredje stycket
Artikel 9.2
Artikel 9.3, andra meningen

—

Artikel 9.3, första och tredje meningen

Artikel 8.3

Artikel 9.4

Artikel 8.4

Artikel 9.5, första och tredje meningen

—

Artikel 9.5, andra meningen

—

Artikel 9.6

Artikel 8.5 och 8.6

Artikel 9.7 och 9.8

—

Artikel 10

Artikel 9.1, första stycket

Artikel 11.1
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Rådets förordning (EEG) nr 302/93

Denna förordning

—

Artikel 11.2

Artikel 9.1, andra stycket

Artikel 11.3

Artikel 9.1, andra stycket, första till sjätte strecksatsen

Artikel 11.3 a–f, första meningen

—

Artikel 11.3 f, andra meningen

—

Artikel 11.3 g

Artikel 9.1, andra stycket, sjunde strecksatsen

Artikel 11.3 h

—

Artikel 11.3 i

Artikel 9.2 och 9.3

Artikel 11.4 och 11.5

—

Artikel 12

Artikel 10.1

Artikel 13.1

Artikel 10.2

Artikel 13.2, första och fjärde stycket

—

Artikel 13.2, andra och tredje stycket

Artikel 10.3, 10.4 och 10.5

Artikel 13.3 och 13.4

Artikel 11.1–11.6

Artikel 14.1–14.5

Artikel 11.7–11.10

Artikel 14.6–14.9

Artikel 11a.1–11a.5

Artikel 15.1–15.5

Artikel 11a.6 och 11a.7

Artikel 15.6

Artikel 11a.8–11a.11

Artikel 15.7–15.10

—

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 20

—

Artikel 20, andra stycket

Artikel 13.1

Artikel 21

Artikel 13.2

—

Artikel 14

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 18, första, tredje och fjärde styckena

—

Artikel 18, andra och femte stycket

Artikel 16

Artikel 19

Artikel 17

Artikel 22

Artikel 18

Artikel 23, första stycket, första och tredje meningen

—

Artikel 23, första stycket, andra meningen

—

Artikel 23, andra stycket

—

Artikel 24

Artikel 19

Artikel 25

Bilaga, punkt A första stycket

Bilaga I, punkt A, första stycket, första meningen

—

Bilaga I, punkt A, första stycket, andra och tredje
meningen

—

Annex I, punkt A, andra stycket, led 1–4

Bilaga, punkt A, andra stycket, led 1–5

—

Bilaga, punkt B

Bilaga I, punkt B

Bilaga, punkt C

—

—

Bilaga II

—

Bilaga III
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/113/EG
av den 12 december 2006
om kvalitetskrav för skaldjursvatten
(kodifierad version)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(6)

För att kunna uppnå målen i detta direktiv måste medlemsstaten ange de vatten för vilka det skall tillämpas och
fastställa gränsvärden enligt vissa parametrar. De vatten
som har angetts på detta sätt måste uppfylla dessa värden
inom sex år efter det att de har angivits.

(7)

I syfte att kontrollera att kvaliteten på skaldjursvatten
uppfyller kraven bör ett minsta antal prover tas och mätningar som avser de parametrar som anges i bilaga I utföras. Sådan provtagning kan utföras i mindre omfattning
eller avbrytas mot bakgrund av resultatet av mätningarna.

(8)

Vissa naturliga förhållanden ligger utanför medlemsstaternas kontroll och det är därför nödvändigt att i vissa fall
kunna avvika från detta direktiv.

(9)

Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen kan göra det
nödvändigt att snabbt anpassa några av de krav som anges
i bilaga I. För att underlätta beslut om de åtgärder som
krävs för detta ändamål bör ett förfarande fastställas om
ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Ett sådant samarbete bör äga rum inom den kommitté för anpassning till den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen som inrättades genom artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den
6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som
behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla
fiskbestånden (5).

(10)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i bilaga II del B.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och
av följande skäl:
(1)

Rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om
kvalitetskrav för skaldjursvatten (2) har ändrats flera
gånger (3) på väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl bör det
direktivet kodifieras.

(2)

I syfte att skydda och förbättra miljön krävs konkreta
åtgärder för att skydda vattenområden, inklusive skaldjursvatten, mot föroreningar.

(3)

Det är nödvändigt att skydda vissa populationer av skaldjur från olika skadliga effekter av utsläpp av förorenande
ämnen i havet.

(4)

(5)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG
av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens
sjätte miljöhandlingsprogram (4) anger att kvalitetsmål
måste utarbetas gemensamt för fastställande av de olika
krav som en viss miljö måste uppfylla, bland annat definitionen av parametrarna för vattenområden inklusive
skaldjursvatten.
Skillnader mellan gällande bestämmelser i de olika medlemsstaterna vad avser kvalitetskraven för skaldjursvatten
kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och på så sätt direkt
påverka hur den inre marknaden fungerar.

(1) Europaparlamentets yttrande av den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 november 2006.
(2) EGT L 281, 10.11.1979, s. 47. Direktivet ändrat genom direktiv
91/692/EEG (EGT L 377, 31.12.1991, s. 48).
(3) Se bilaga II, del A.
(4) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv avser kvaliteten på skaldjursvatten och är tillämpligt på de kustvatten och bräckvatten som enligt vad som anges
av medlemsstaterna behöver skyddas eller förbättras för att göra
det möjligt för skaldjur (blötdjur som tillhör klasserna snäckor
eller musslor) att leva och växa till i dessa vatten och på så sätt
bidra till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter som äts
direkt av människor.
(5) EUT L 264, 25.9.2006, s. 20.
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Artikel 2

b)

95 % av proverna för parametrarna ”salthalt” och ”löst syre”,

De parametrar som är tillämpliga på de vatten som medlemsstaterna har angett finns förtecknade i bilaga I.

c)

75 % av proverna för övriga parametrar i bilaga I.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall för de vatten som har angetts, fastställa värden för de parametrar som finns förtecknade i bilaga I,
i de fall värden anges i kolumn G eller I. De skall beakta anmärkningarna i båda kolumnerna.
2.
Medlemsstaterna får inte fastställa värden som är mindre
stränga än de som anges i kolumn I i bilaga I och skall sträva
efter att nå värdena i kolumn G, med beaktande av den princip
som anges i artikel 8.
3. För utsläpp av ämnen som omfattas av parametrarna ”organiska halogenföreningar” och ”metaller” skall de standarder för
utsläpp som medlemsstaterna har fastställt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006
om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (1) tillämpas samtidigt med de kvalitetsmål
och andra förpliktelser som följer av det här direktivet, särskilt
sådana som avser provtagning.

Artikel 4
1. Medlemsstaterna skall göra ett första angivande av skaldjursvatten och får därefter ange ytterligare vattendrag.
2.
Medlemsstaterna får se över beslutet att ange vissa vatten,
särskilt för att ta hänsyn till faktorer som inte var kända när
beslutet fattades, varvid den princip som anges i artikel 8 skall
beaktas.

Artikel 5
Medlemsstaterna skall upprätta program för att minska föroreningarna och säkerställa att angivna vatten, inom sex år efter
beslutet enligt artikel 4, uppfyller kraven, både vad avser de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och
anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilaga I.

Om provtagningsfrekvensen i enlighet med artikel 7.2 för alla
parametrarna i bilaga I utom för ”organiska halogenföreningar”
och ”metaller” är lägre än den som anges i bilaga I, skall kraven
beträffande värdena och anmärkningarna enligt första stycket i
denna punkt, vara uppfyllda för alla prover.

2. Avvikelser från de av medlemsstaterna enligt artikel 3 fastställda värdena eller från anmärkningarna i kolumn G eller I i
bilaga I skall inte beaktas vid beräkningen avseende de procenttal som anges i punkt 1, om de är följden av en katastrof.

Artikel 7

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall utföra provtagningar åtminstone så ofta som anges i bilaga I.

2. Om den behöriga myndigheten konstaterar att kvaliteten
på de vatten som har angetts är väsentligt högre än den som följer av en tillämpning av de värden som har fastställts enligt artikel 3 och anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilaga I, kan
provtagningsfrekvensen minskas. Om vattnet inte är förorenat
och om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, kan den behöriga myndigheten i fråga besluta att ingen
provtagning behövs.

3.
Om provtagning visar att kraven inte följs vad avser ett
värde som har fastställts i enlighet med artikel 3 eller i fråga om
anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilaga I, skall den behöriga myndigheten fastställa om detta beror på en tillfällighet, har
en naturlig orsak eller beror på förorening, och därefter vidta
lämpliga åtgärder.

4. Den exakta provtagningspunkten, avståndet från denna till
den närmaste punkt där utsläpp av föroreningar sker och det
djup på vilket proverna skall tas skall fastställas av den behöriga
myndigheten i varje medlemsstat med särskilt beaktande av lokala
miljöförhållanden.

Artikel 6
1.
Vid tillämpningen av artikel 5 skall de angivna vattnen
anses uppfylla bestämmelserna i detta direktiv om prover från
sådana vatten, tagna med minst den frekvens som fastställs
i bilaga I vid samma provtagningsplats och under en period av
12 månader, visar att de uppfyller kraven både vad gäller de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och
anmärkningarna i kolumnerna G och I i bilaga I enligt följande:
a)

100 % av proverna för parametrarna ”organiska halogenföreningar” och ”metaller”,

(1) EUT L 64, 4.3.2006, s. 52.

5.
De referensmetoder för analys som skall användas vid
beräkningen av värdet avseende parametrarna i fråga anges i
bilaga I. Laboratorier som använder andra metoder skall säkerställa att de uppnådda resultaten är likvärdiga eller jämförbara
med dem som anges i bilaga I.

Artikel 8

Genomförandet av åtgärder som vidtas på grundval av detta
direktiv får inte i något fall direkt eller indirekt leda till ökad
förorening av kustvatten och bräckvatten.
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Artikel 9

Artikel 14

Medlemsstaterna får när som helst fastställa strängare värden för
vattnen i fråga än de som fastställs i detta direktiv. De får också
fastställa bestämmelser vad avser andra parametrar än dem som
regleras i detta direktiv.

Vart tredje år, och för första gången för perioden från 1993 t.o.m.
1995, skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen
om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport,
som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar
som kommissionen fastställer i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991
om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (1). Frågeformuläret eller
mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan
den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den
treårsperiod som rapporten avser.

Artikel 10
Om en medlemsstat överväger att ange skaldjursvatten i omedelbar närhet till en annan medlemsstats gräns, skall dessa stater
samråda för att bestämma för vilka vattenområden detta direktiv
kan komma att tillämpas och konsekvenserna av de gemensamma kvalitetsmålen, vilka efter samråd i frågan skall bestämmas av varje berörd medlemsstat. Kommissionen får delta i dessa
överläggningar.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av
medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport
om genomförandet av detta direktiv.

Artikel 11
Medlemsstaterna får besluta om avvikelser från detta direktiv i
händelse av väderförhållanden eller geografiska förhållanden av
exceptionellt slag.

Artikel 15
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till
de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12
Sådana ändringar som är nödvändiga för att anpassa G-värdena
för de parametrar och analysmetoder som anges i bilaga I till den
tekniska och vetenskapliga utvecklingen skall antas av den kommitté som har inrättats genom artikel 13.1 i direktiv 2006/44/EG
i enlighet med förfarandet i artikel 13.2 i det direktivet.
Artikel 13
1.
Vid tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna
förse kommissionen med information om

Artikel 16
Direktiv 79/923/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för
införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i
bilaga II del B.
Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.
Artikel 17

a)

de vatten som har angetts enligt artikel 4.1, i form av en
sammanfattning,

b)

en översyn av angivna vattenområden enligt artikel 4.2,

c)

de bestämmelser som har fastställts för att införa nya parametrar enligt artikel 9.

2.
Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 11,
skall den omedelbart underrätta kommissionen om detta, och
ange sina skäl och förväntad varaktighet.
3.
Allmänt sett skall medlemsstaterna med anledning av en
välgrundad begäran från kommissionen förse den senare med all
information som behövs för tillämpningen av detta direktiv.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 18
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Ordförande

Ordförande

(1) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
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BILAGA I

KVALITET PÅ SKALDJURSVATTEN

Parameter

1.

G

pH

I

7–9

Referensmetoder för analys

—

pH enheter

2.

3.

4.

5.

Temperatur °C

Kvartalsvis

Mäts in situ vid provtagningstillfället

Ett utsläpp som påverkar
skaldjursvatten får inte
orsaka att vattnets temperatur överstiger temperaturen hos vatten som inte
har påverkats på detta sätt
med mer än 2 °C

Färgtal (efter filtrering)mg Pt/l

Suspenderad substansmg/l

Salthalt (‰)

Elektrometri

Lägsta provtagnings- och
mätfrekvens

12–38 ‰

—

Termometri

Kvartalsvis

Mäts in situ vid provtagningstillfället

Ett utsläpp som påverkar
skaldjursvatten får inte
orsaka att vattnets färg
efter filtrering avviker från
färgen på vatten som inte
har påverkats på detta sätt
med mer än 10 mg Pt/l

—

Filtreras genom ett
0,45 µm membran

Kvartalsvis

Ett utsläpp som påverkar
skaldjursvatten får inte
orsaka att den suspenderade substans som vattnet
innehåller,
överstiger
innehållet i vatten som
inte har påverkats på detta
sätt med mer än 30 %

—

Filtrering genom ett
0,45 µm membran,
torkning vid 105 °C
och vägning

—

Centrifugering
(i
minst 5 minuter med
en
genomsnittlig
acceleration av 2 800
till 3 200 g), torkning vid 105 °C och
vägning

– ≤ 40 ‰

Mätning av konduktivitet

Månadsvis

– ≥ 70 % (medelvärde)

– Winkler-metoden

– Om en enskild mätning
skulle ge ett värde lägre än
70 %, skall mätningen
göras om

– Elektrokemisk metod

Månadsvis, med minst ett
prov som är representativt för låga syreförhållanden
på
provtagningsdagen.
Om
misstanke finns om stora
dagliga variationer skall
dock minst två prov tas
per dag

Fotometrisk metod
med platinakoboltskalan

Kvartalsvis

– Ett utsläpp som påverkar skaldjursvatten får inte
orsaka att vattnets salthalt
överstiger salthalten i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer
än 10 %

6.

Mättnadsgrad i löst syre
(%)

≥ 80 %

– En enskild mätning får
inte ge ett värde mindre
än 60 % utom i fall då
detta inte är till skada för
skaldjursbeståndens tillväxt
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Parameter

7.

G

Kolväten från mineraloljor

I

Kolväten får inte förekomma i skaldjursvatten i
sådana kvantiteter att de
—

ger en synlig beläggning på vattenytan
och/eller en beläggning på skaldjur

—

har en skadlig inverkan på skaldjur

27.12.2006

Referensmetoder för analys

Lägsta provtagnings- och
mätfrekvens

Okulärbesiktning

Kvartalsvis

8.

Organiska halogenföreningar

Koncentrationen av varje
ämne i skaldjurets kött
skall vara så låg att den, i
enlighet med artikel 1,
bidrar till en hög kvalitet
hos skaldjursprodukter

Koncentration av varje
ämne i skaldjursvatten
eller i skaldjurskött får inte
vara lika med eller överstiga en nivå som har
skadliga följder för skaldjuren och deras larver

Gaskromatografi,
efter
extraktion med lämpliga
lösningsmedel och rening

Varje halvår

9.

Metaller

Koncentrationen av varje
ämne i skaldjurets kött
skall vara så lågt att den, i
enlighet med artikel 1,
bidrar till en hög kvalitet
hos skaldjursprodukter

Koncentrationen av varje
ämne i skaldjursvatten
eller i skaldjurskött får inte
överstiga en nivå som har
skadliga följder för skaldjuren och deras larver

Atomabsorptionsspektrometri som vid behov föregås av koncentration
och/eller extraktion

Varje halvår

Utspädningsmetod med
jäsning i flytande substrat
i minst tre rör i tre utspädningar. Odling av de positiva rören på ett annat
substrat för konfirmering.
Räkning i enlighet med
MPN (most probable number). Inkubationstemperatur: 44 ± 0,5 °C

Kvartalsvis

Silver
Arsenik
Kadmium
Krom
Koppar
Kvicksilver
Nickel
Bly
Zink
mg/l

Ag
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Dessa metallers synergieffekter skall beaktas

10.

Fekala kolibakterier/100 ml

11.

Ämnen som påverkar smaken
på skaldjuret

12.

Saxitoxin (producerat
dinoflagellater)

Förkortningar:
G (guide) = riktvärde
I (imperativ) obligatoriskt
=

≤ 300 i skaldjurskött och
vätska innanför skal

av

Koncentrationen lägre än
vad som kan antas
påverka smaken på skaldjuret

Undersökning av skaldjuren genom smaktest om
något av dessa ämnen
antas förekomma
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BILAGA II

DEL A
Upphävt direktiv och dess ändring
Rådets direktiv 79/923/EEG
(EGT L 281, 10.11.1979, s. 47)
Rådets direktiv 91/692/EEG
(EGT L 377, 31.12.1991, s. 48)

Endast bilaga I punkt e

DEL B
Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning
(hänvisningar i artikel 16)
Direktiv

Tidsfrist för införlivande

79/923/EEG

6 november 1981

91/692/EEG

1 januari 1993

L 376/19

L 376/20
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BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL
Direktiv 79/923/EEG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 4.1

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1 första stycket inledande meningen

Artikel 6.1 första stycket inledande meningen

Artikel 6.1 första stycket första strecksatsen

Artikel 6.1 första stycket a

Artikel 6.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 6.1 första stycket b

Artikel 6.1 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 6.1 första stycket c

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 6.2

Artikel 6.2

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13 första stycket inledande meningen

Artikel 13.1 inledande meningen

Artikel 13 första stycket första strecksatsen

Artikel 13.1 a

Artikel 13 första stycket andra strecksatsen

Artikel 13.1 b

Artikel 13 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 13.1 c

Artikel 13 andra stycket

Artikel 13.2

Artikel 13 tredje stycket

Artikel 13.3

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15.1

–

Artikel 15.2

Artikel 15

–

Artikel 16

–

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Bilaga

Bilaga I

–

Bilaga II

–

Bilaga III
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/114/EG
av den 12 december 2006
om vilseledande och jämförande reklam
(kodifierad version)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(6)

Den inre marknadens fullbordan medför fler urvalsmöjligheter. Konsumenter och näringsidkare kan och måste på
bästa sätt utnyttja den inre marknaden och reklamen är
ett mycket betydelsefullt sätt att frambringa verkliga
avsättningsmöjligheter i hela gemenskapen för alla varor
och tjänster; de grundläggande bestämmelserna om
utformningen av och innehållet i jämförande reklam bör
därför vara enhetliga och förutsättningarna för användning av jämförande reklam i medlemsstaterna bör harmoniseras. Om dessa villkor uppfylls bör det bli lättare att på
ett objektivt sätt visa fördelarna med olika jämförbara produkter. Jämförande reklam kan också till konsumentens
fördel stimulera konkurrensen mellan leverantörer av
varor och tjänster.

(7)

Objektiva minimikriterier bör fastställas för att man skall
kunna avgöra om reklam är vilseledande.

(8)

Jämförande reklam som jämför väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper och som inte är
vilseledande, kan vara ett berättigat sätt att informera konsumenterna om deras fördelar. Det är önskvärt att begreppet jämförande reklam ges en vid innebörd som kan
omfatta alla typer av jämförande reklam.

(9)

Villkor för tillåten jämförande reklam, såvitt avser själva
jämförelsen, bör fastställas för att kunna avgöra vilka
metoder för jämförande reklam som kan snedvrida konkurrensen, skada konkurrenter och negativt påverka konsumenternas valmöjligheter. Dessa villkor för tillåten
reklam bör inbegripa kriterier för objektiv jämförelse av
varors och tjänsters egenskaper.

(10)

De internationella konventionerna om upphovsrätt och
nationella bestämmelser om kontraktsrättsligt och utomobligatoriskt ansvar bör tillämpas när man i jämförande
reklam hänvisar till eller återger resultaten av jämförande
tester som utförts av tredje part.

(11)

Villkoren för jämförande reklam bör vara kumulativa och
iakttas i sin helhet. I enlighet med fördraget bör valet av
form och tillvägagångssätt för tillämpningen av dessa villkor överlämnas till medlemsstaterna, såvitt dessa former
och tillvägagångssätt inte redan fastställts genom detta
direktiv.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984
om vilseledande och jämförande reklam (3) har ändrats
flera gånger (4) på väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl
bör det direktivet kodifieras.

(2)

Gällande lagar mot vilseledande reklam i medlemsstaterna
skiljer sig åt på väsentliga punkter. Eftersom reklam når
ut över de enskilda medlemsstaternas gränser, inverkar den
direkt på hur väl den inre marknaden fungerar.

(3)

Vilseledande och otillåten jämförande reklam kan leda till
en snedvridning av konkurrensen inom den inre
marknaden.

(4)

Reklam, oavsett om den leder till ett avtal eller inte, påverkar konsumenternas och näringsidkarnas ekonomiska
välfärd.

(5)

Skillnaden mellan lagarna i medlemsstaterna i fråga om
reklam som är vilseledande för företag hindrar genomförandet av annonskampanjer utanför ett lands gränser och
påverkar på så sätt det fria utbytet av varor och tjänster.

(1) Yttrandet avgivet den 26 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets yttrande av den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 november 2006.
(3) EGT L 250, 19.9.1984, s. 17. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/29/EG (EUT L 149,
11.6.2005, s. 22)
(4) Se bilaga I del A.

L 376/22
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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Dessa villkor bör särskilt inbegripa beaktande av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13, och övriga gemenskapsbestämmelser som
antagits på jordbruksområdet.

Genom artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (2) ges innehavaren av ett registrerat varumärke ensamrätt, däribland rätt att hindra tredje
man från att i näringsverksamhet använda ett tecken som
är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på
identiska varor eller tjänster samt, i förekommande fall,
även med avseende på andra varor.

För att jämförande reklam skall vara verkningsfull kan det
emellertid vara nödvändigt att peka ut en konkurrents
varor eller tjänster genom att hänvisa till ett varumärke
eller ett firmanamn som tillhör konkurrenten.

En sådan användning av en annans varumärke, firmanamn eller andra särskiljande märken utgör inte något
intrång i ensamrätten i fall då villkoren i detta direktiv är
uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast är att särskilja
dem och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt
sätt.

Personer eller organisationer, som enligt nationell lagstiftning anses ha ett rättmätigt intresse i saken, bör ha möjligheter att inleda förfaranden mot vilseledande och
otillåten jämförande reklam, antingen inför domstol eller
inför en förvaltningsmyndighet som är behörig att
behandla klagomål eller att inleda lämpliga, rättsliga
förfaranden.

Domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna bör ha befogenheter att påbjuda eller åstadkomma att vilseledande
och otillåten jämförande reklam upphör. Det kan i vissa
fall vara önskvärt att förbjuda vilseledande och otillåten
jämförande reklam, till och med innan den publiceras.
Men detta innebär dock inte på något sätt att medlemsstaterna är tvingade att införa regler som kräver systematisk
förhandsgranskning av reklam.

Den frivilliga kontroll som självreglerande organ utför för
att undanröja vilseledande och otillåten jämförande reklam
kan leda till att man slipper tillgripa administrativa eller
rättsliga åtgärder, och den bör därför uppmuntras.

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EGT L 40, 11.2.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut 92/10/EEG
(EGT L 6, 11.1.1992, s. 35).
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(19)

Bevisbördan fastställs i nationell lagstiftning, men domstolar och förvaltningsmyndigheter bör ges möjlighet att
kräva att näringsidkare lägger fram bevis för riktigheten
av faktapåståenden som de har gjort.

(20)

För att den inre marknaden skall fungera väl är det nödvändigt att reglera jämförande reklam och det krävs därför att åtgärder vidtas på gemenskapsnivå. Det är lämpligt
att detta sker i form av ett direktiv eftersom ett sådant
anger enhetliga allmänna principer samtidigt som medlemsstaterna har möjlighet att välja hur och på vilket sätt
de vill uppnå dessa syften. Detta är i enlighet med
subsidiaritetsprincipen.

(21)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av direktiven som anges
i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att skydda näringsidkarna mot vilseledande reklam och de otillbörliga följderna av denna, samt att
ange under vilka förutsättningar jämförande reklam är tillåten.

Artikel 2

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)

reklam: varje form av framställning i samband med näringseller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att
främja tillhandahållandet av varor eller tjänster, däribland
fast egendom, rättigheter och skyldigheter,

b)

vilseledande reklam: all reklam som på något sätt, däribland
genom sin presentation, vilseleder eller sannolikt kommer
att vilseleda de personer den riktar sig till eller dem som nås
av den, och som genom sin vilseledande karaktär sannolikt
kommer att påverka deras ekonomiska beteende, eller som
av dessa skäl skadar eller sannolikt kommer att skada en
konkurrent,

c)

jämförande reklam: all reklam som uttryckligen eller indirekt
pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent,

d)

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som ligger inom ramen för dennes näringsverksamhet, hantverk, affärsverksamhet eller yrke samt den som
handlar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning,
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kodutfärdare: det organ, vilket även kan vara en näringsidkare eller en grupp av näringsidkare, som ansvarar för att
utforma och se över en uppförandekod och/eller övervaka
att koden efterlevs av dem som förbundit sig att iaktta den.

L 376/23

f)

den inte drar otillbörlig fördel av det anseende som en konkurrents varumärke, firmanamn eller andra kännetecken
åtnjuter
eller
av
en
konkurrerande
produkts
ursprungsbeteckning,

Artikel 3

g)

den inte framställer en vara eller tjänst som en imitation av
eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat
varumärke eller firmanamn,

När det skall avgöras om viss reklam är vilseledande skall hänsyn tas till alla inslagen i reklamen och särskilt till sådan information som reklamen innehåller om följande:

h)

den inte skapar förvirring bland näringsidkare, mellan
annonsören och en konkurrent eller mellan annonsörens
och en konkurrents varumärken, firmanamn, andra utmärkande kännetecken, varor eller tjänster.

a)

De utmärkande egenskaperna för varor eller tjänster, som
t.ex. tillgänglighet, beskaffenhet, utförande, sammansättning,
tillverkningsmetod och tillverknings- eller leveransdatum,
ändamålsenlighet, användningsområden, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat man kan förvänta sig av användningen, eller resultat från
provningar och undersökningar som utförts på varorna eller
tjänsterna ifråga.

b)

Priset eller hur priset beräknas och leveransvillkoren för
varorna eller utförandet av tjänsterna ifråga.

c)

Annonsörens status, hans näringskännetecken och rättigheter, t.ex. hans identitet och finansiella tillgångar, hans meriter och de industriella, kommersiella eller immateriella
rättigheter som han innehar, eller de priser och belöningar
som han tilldelats.

Artikel 5
1. Medlemsstaterna skall i näringsidkarnas och konkurrenternas intresse se till att det finns lämpliga och effektiva metoder
för att bekämpa vilseledande reklam och att bestämmelserna om
jämförande reklam följs.
Sådana metoder skall innefatta rättsliga bestämmelser enligt vilka
personer eller organisationer, som enligt den nationella lagstiftningen anses ha ett rättmätigt intresse av att bekämpa vilseledande reklam eller reglera jämförande reklam, får
a)

vidta rättsliga åtgärder mot sådan reklam,

Artikel 4
eller
Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsättning att
a)

den inte är vilseledande enligt artiklarna 2 b, 3 och 8.1 i
detta direktiv eller artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktiv om
otillbörliga affärsmetoder) (1),

b)

den jämför varor eller tjänster som svarar mot samma behov
eller är avsedda för samma ändamål,

c)

den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos dessa
varor och tjänster, bland vilka även priset kan ingå,

d)

b)

anmäla sådan reklam till en förvaltningsmyndighet som är
behörig antingen att besluta rörande klagomål eller att inleda
lämpliga rättsliga förfaranden.

2. Det skall ankomma på varje enskild medlemsstat att avgöra
vilken av de möjligheter som avses i punkt 1 andra stycket som
skall finnas tillgängliga, och om domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna skall få rätt att kräva att andra etablerade medel
för att behandla klagomål först skall tillgripas, däribland de som
nämns i artikel 6.
Det skall ankomma på varje enskild medlemsstat att avgöra
a)

den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om
en konkurrents varumärken, firmanamn eller andra kännetecken, varor, tjänster, verksamhet eller förhållanden,

om dessa rättsliga medel får riktas mot en enskild näringsidkare eller mot en grupp näringsidkare från samma
näringsgren,
och

e)

den i fråga om produkter med ursprungsbeteckning alltid
avser produkter med samma beteckning,

(1) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

b)

om dessa rättsliga medel får riktas mot en kodutfärdare, om
den tillämpliga koden gör det lättare att kringgå de rättsliga
kraven.

L 376/24
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3.
Genom de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2
skall medlemsstaterna ge domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna befogenheter att, i de fall de anser sådana åtgärder nödvändiga med hänsyn till alla inblandades och särskilt
allmänhetens intresse,

a)

b)

6. När de befogenheter som anges i punkt 3 och 4 utövas uteslutande av en förvaltningsmyndighet, skall skälen till besluten
alltid anges. I detta fall måste det fastställas ett förfarande så att
varje otillbörlig eller oskälig myndighetsutövning eller underlåtenhet att utöva dessa befogenheter kan bli föremål för rättslig
prövning.

besluta att den vilseledande eller otillåtna jämförande reklamen skall upphöra, eller att besluta om lämpligt rättsligt förfarande för att få till stånd ett sådant beslut,

eller

besluta om förbud mot publicering, eller inleda ett lämpligt
rättsligt förfarande för att få till stånd ett sådant beslut, om
den vilseledande eller otillåtna jämförande reklamen ännu
inte publicerats men publiceringen är nära förestående.
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Artikel 6

Detta direktiv utesluter inte en frivillig kontroll, som medlemsstaterna kan uppmuntra, av vilseledande eller jämförande reklam
genom självreglerande organ, och inte heller att sådana organ
anlitas av de personer eller organisationer som avses i artikel 5.1
andra stycket under förutsättning att förfaranden inför sådana
organ är tillgängliga utöver det rättsliga förfarande eller förvaltningsförfarande som omfattas av den artikeln.

Artikel 7
Första stycket skall vara tillämpligt även om det inte finns bevis
för faktisk förlust eller skada eller för uppsåt eller vårdslöshet
från annonsörens sida.

Medlemsstaterna skall ombesörja att de åtgärder som avses i första stycket vidtas skyndsamt antingen med tillfällig verkan eller
med slutgiltig verkan, varvid varje enskild medlemsstat har att
avgöra vilket av de två alternativen som skall väljas.

Medlemsstaterna skall tilldela domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna befogenheter som i domstolsförfarandet eller förvaltningsförfarandet som avses i artikel 5 ger dem följande
befogenheter:

a)

Att kräva av annonsören att han lägger fram bevis för riktigheten av de faktiska påståenden han framför i sin reklam;
detta under förutsättning att ett sådant krav förefaller lämpligt på grund av omständigheterna i det särskilda fallet med
beaktande av de rättmätiga intressena hos annonsören och
varje annan part i förfarandet, och att när det gäller jämförande reklam kräva av annonsören att han inom en kort tid
lägger fram sådana bevis.

b)

Att betrakta de faktiska påståendena som oriktiga, om bevisen som begärts in enligt a inte läggs fram eller bedöms otillräckliga av domstolen eller förvaltningsmyndigheten.

4.
Med hänsyn till de fortsatta följdverkningarna av vilseledande eller otillåten jämförande reklam, som skall upphöra enligt
ett slutgiltigt beslut, kan medlemsstaterna tilldela domstolarna
och förvaltningsmyndigheterna befogenhet

a)

att kräva hel eller delvis publicering av detta beslut och i
sådan form de bedömer lämplig,

b)

att dessutom kräva publicering av beriktigande.

5. I fråga om de förvaltningsmyndigheter som avses i punkt 1
andra stycket b gäller följande:

a)

Artikel 8

1.
Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att
bibehålla eller anta bestämmelser som avser att tillförsäkra
näringsidkare och konkurrenter ett mera omfattande skydd avseende vilseledande reklam.

De måste vara så sammansatta att det inte finns anledning
att tvivla på deras opartiskhet.
Första stycket skall inte tillämpas på jämförande reklam såvitt
avser själva jämförelsen.

b)

c)

De måste, när de behandlar ett klagomål, få full befogenhet
att övervaka och genomdriva att deras beslut efterlevs.

De måste som regel motivera sina beslut.

2.
Bestämmelserna i detta direktiv skall gälla utan att det
påverkar tillämpningen av gemenskapsbestämmelser om reklam
för särskilda produkter och/eller tjänster eller av inskränkningar
av eller förbud mot reklam i särskilda medier.
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3. Bestämmelserna i detta direktiv om jämförande reklam skall
inte tvinga de medlemsstater som i enlighet med bestämmelserna
i fördraget upprätthåller eller inför förbud mot reklam för vissa
varor eller tjänster, direkt eller via ett organ eller en organisation
som enligt medlemsstaternas lagstiftning ansvarar för att reglera
närings- och affärsverksamhet och verksamhet inom hantverk
samt yrkesutövande verksamhet, att tillåta jämförande reklam för
dessa varor eller tjänster. Om dessa förbud begränsas till särskilda
medier skall detta direktiv gälla de medier som inte omfattas av
dessa förbud.
4.
Inget i detta direktiv skall hindra medlemsstaterna från att
i enlighet med bestämmelserna i fördraget bibehålla eller införa
förbud eller begränsningar för bruket av jämförelser i reklam för
tjänster i samband med yrkesutövning, oavsett om dessa bestämmelser fastställs direkt eller genom ett organ eller organisation
som enligt medlemsstaternas lagstiftning ansvarar för att reglera
viss yrkesutövande verksamhet.

Artikel 9
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till
de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

L 376/25
Artikel 10

Direktiv 84/450/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för
införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av direktiven som anges i bilaga I del B.
Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.
Artikel 11
Detta direktiv träder i kraft den 12 december 2007.
Artikel 12
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

DEL A
Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning
Rådets direktiv 84/450/EEG
(EGT L 250, 19.9.1984, s. 17)
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG
(EGT L 290, 23.10.1997, s. 18)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG

Endast artikel 14

(EUT L 149, 11.6.2005, s. 22)

DEL B
Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning
(hänvisningar i artikel 10)
Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

84/450/EEG

1 oktober 1986

—

97/55/EG

23 april 2000

—

2005/29/EG

12 juni 2007

12 december 2007
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BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 84/450/EEG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, inledande ord

Artikel 2, inledande ord

Artikel 2.1

Artikel 2 a

Artikel 2.2

Artikel 2 b

Artikel 2.2a

Artikel 2 c

Artikel 2.3

Artikel 2 d

Artikel 2.4

Artikel 2 e

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3a.1

Artikel 4

Artikel 4.1 första stycket första meningen

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 4.1 första stycket andra meningen

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 5.2 första stycket

Artikel 4.1 tredje stycket

Artikel 5.2 andra stycket

Artikel 4.2 första stycket, inledande ord

Artikel 5.3 första stycket, inledande ord

Artikel 4.2 första stycket första strecksatsen

Artikel 5.3 första stycket a

Artikel 4.2 första stycket andra strecksatsen

Artikel 5.3 första stycket b

Artikel 4.2 första stycket, avslutande ord

Artikel 5.3 andra stycket

Artikel 4.2 andra stycket, inledande ord

Artikel 5.3 tredje stycket

Artikel 4.2 andra stycket första strecksatsen

Artikel 5.3 tredje stycket

Artikel 4.2 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 5.3 tredje stycket

Artikel 4.2 andra stycket, avslutande ord

Artikel 5.3 tredje stycket

Artikel 4.2 tredje stycket, inledande ord

Artikel 5.4 inledande ord

Artikel 4.2 tredje stycket första strecksatsen

Artikel 5.4 a

Artikel 4.2 tredje stycket andra strecksatsen

Artikel 5.4 b

Artikel 4.3 första stycket

Artikel 5.5

Artikel 4.3 andra stycket

Artikel 5.6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7.1

Artikel 8.1 första stycket

Artikel 7.2

Artikel 8.1 andra stycket

Artikel 7.3

Artikel 8.2

Artikel 7.4

Artikel 8.3

Artikel 7.5

Artikel 8.4

Artikel 8 första stycket

—

Artikel 8 andra stycket

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 12

—

Bilaga I

—

Bilaga II
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/115/EG
av den 12 december 2006
om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om
upphovsrätten närstående rättigheter
(kodifierad version)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(5)

Upphovsmännens och de utövande konstnärernas skapande och konstnärliga arbete förutsätter en tillräcklig
inkomst som underlag för fortsatt skapande och konstnärligt arbete, och de investeringar som krävs, särskilt för
framställning av fonogram och filmer, är särskilt stora och
riskfyllda. Möjligheten att säkerställa en sådan inkomst och
att återfå investeringarna kan effektivt garanteras endast
genom tillfredsställande rättsligt skydd för de berörda
rättighetshavarna.

(6)

Skapande, konstnärliga och affärsmässiga verksamheter
utförs i stor utsträckning av egenföretagare. Sådana verksamheter bör underlättas genom att ett enhetligt rättsskydd föreskrivs inom gemenskapen. I den mån dessa
verksamheter huvudsakligen består i att tillhandahålla
tjänster bör deras tillhandahållande likaledes underlättas
genom ett enhetligt rättsskydd i gemenskapen.

(7)

Medlemsstaternas lagstiftning bör tillnärmas på ett sätt
som inte strider mot de internationella överenskommelser som många medlemsstaters lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter bygger på.

(8)

Gemenskapens juridiska regelverk om uthyrnings- och
utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående
rättigheter kan begränsas till föreskrifter om att medlemsstaterna skall tillhandahålla vissa grupper av rättighetshavare skydd för uthyrnings- och utlåningsrättigheter och till
att vissa grupper av rättighetshavare inom området närstående rättigheter tillförsäkras rättigheter till upptagning,
spridning, radio- och TV-utsändning och återgivning för
allmänheten.

(9)

Det är nödvändigt att definiera begreppen uthyrning och
utlåning för tillämpningen av detta direktiv.

(10)

För tydlighetens skull bör från uthyrning och utlåning i
den mening som avses i detta direktiv undantas vissa former av tillhandahållande, såsom exempelvis tillhandahållande av fonogram eller filmer för offentligt framförande
eller utsändning i radio eller television, eller tillhandahållande för visning eller för tillgodogörande på platsen. Utlåning i den mening som aves i detta direktiv bör inte heller
omfatta lån mellan inrättningar som är tillgängliga för
allmänheten.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 47.2, 55 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992
om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (2) har ändrats flera gånger (3) på
väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl bör det direktivet
kodifieras.

(2)

Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk
och alster som omfattas av närstående rättigheter spelar
en allt större roll, särskilt för upphovsmän, utövande
konstnärer, fonogramframställare och filmproducenter.
Piratkopiering blir ett allt större hot.

(3)

Tillfredsställande skydd av upphovsrättsligt skyddade verk
och närstående rättighetshavares alster i form av
uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt skyddet för rätten till upptagning, spridning, ljudradio- eller
TV-utsändning och återgivning för allmänheten kan därför anses ha grundläggande betydelse för gemenskapens
ekonomiska och kulturella utveckling.

(4)

Skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter måste
anpassas till den ekonomiska utvecklingen, t.ex. nya former för nyttjande.

(1) Europaparlamentets yttrande av den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EGT L 346, 27.11.1992, s. 61. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (EGT L 167,
22.6.2001, s. 10).
(3) Se bilaga I del A.
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(14)
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När utlåning från en inrättning som är tillgänglig för allmänheten föranleder betalning och beloppet inte överstiger vad som behövs för att täcka inrättningens
driftskostnader, föreligger inte någon direkt eller indirekt
ekonomisk eller kommersiell nytta i den mening som
avses i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
UTHYRNINGS- OCH UTLÅNINGSRÄTTIGHETER

Det är nödvändigt att tillförsäkra upphovsmän och utövande konstnärer en skälig ersättning som de inte kan
avstå från; rättighetshavarna måste även fortsättningsvis
ha möjlighet att uppdra förvaltningen av denna rättighet
till insamlingsorganisationer.

Den skäliga ersättningen kan erläggas i form av en eller
flera betalningar när avtalet ingås eller när som helst därefter. Hänsyn bör tas till i vilken grad upphovsmännen
och de utövande konstnärerna bidragit till fonogrammet
eller filmen i fråga.

Det är också nödvändigt att skydda åtminstone upphovsmännens rättigheter vad gäller utlåning till allmänheten
genom särskilda regler. Alla åtgärder som inskränker
ensamrätten till offentlig utlåning bör dock överensstämma med i synnerhet artikel 12 i fördraget.
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Artikel 1
Föremålet för harmonisering
1. I enlighet med föreskrifterna i detta kapitel skall medlemsstaterna med den inskränkning som föreskrivs i artikel 6 införa
en rätt att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning av original och andra exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk och
de andra alster som avses i artikel 3.1.
2. De rättigheter som avses i punkt 1 konsumeras inte genom
försäljning eller annan spridning av original eller andra exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk eller de andra alster som
avses i artikel 3.1.

Artikel 2
Definitioner

(15)

(16)

(17)

(18)

Föreskrifterna i detta direktiv om upphovsrätten närstående rättigheter bör inte hindra medlemsstaterna från att
utsträcka presumtionsbestämmelsen i detta direktiv i fråga
om avtal om framställningen av en film som ingåtts individuellt eller kollektivt mellan utövande konstnärer och en
filmproducent till att omfatta sådana ensamrätter. Dessa
regler bör inte heller hindra medlemsstaterna från att föreskriva att det, när annat inte visats, skall presumeras att
de utövande konstnärerna har medgivit nyttjande av de
ensamrätter som enligt reglerna i detta direktiv tillkommer dem, i den mån en sådan presumtionsregel är förenlig med Internationella konventionen om skydd för
utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (nedan kallad ”Romkonventionen”).

Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva mera långtgående skydd för innehavare av närstående rättigheter än det
som föreskrivs i detta direktiv i fråga om radio- och
TV-utsändning och återgivning för allmänheten.

De harmoniserade uthyrnings- och utlåningsrättigheterna
samt det harmoniserade skyddet för närstående rättigheter bör inte utövas på ett sätt som innebär en dold
inskränkning i handeln mellan medlemsstaterna eller på
ett sätt som strider mot regeln om tidsföljden för nyttjande i olika medier så som denna regel har erkänts i
domen i målet Société Cinéthèque mot FNCF (1).

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i bilaga I del B.

1.
a)

uthyrning: upplåtelse för bruk under en begränsad tid mot
direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta.

b)

utlåning: upplåtelse för bruk under en begränsad tid utan
direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta när
upplåtelsen sker genom inrättningar som är tillgängliga för
allmänheten.

c)

film: ett filmverk eller annat audiovisuellt verk eller eljest rörliga bilder med eller utan åtföljande ljud.

2. Ett filmverks eller annat audiovisuellt verks huvudregissör
betraktas som dess upphovsman eller en av dess upphovsmän.
Medlemsstaterna får föreskriva att även andra personer skall anses
som upphovsmän.

Artikel 3
Rättighetsinnehavare och föremål för uthyrnings- och
utlåningsrättigheter
1. Ensamrätten att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning skall tillkomma
a)

(1) De förenade målen nr 60/84 och 61/84 (REG 1985, s. 2 605).

I detta direktiv gäller följande definitioner:

upphovsmannen, vad gäller original och andra exemplar av
hans verk,
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b)

den utövande konstnären, vad gäller upptagningar av hans
framförande,

c)

fonogramframställaren, vad gäller hans fonogram,

d)

den som producerat första upptagningen av en film, vad gäller original och andra exemplar av filmen.

2.
Detta direktiv skall inte omfatta uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende byggnader och alster av brukskonst.
3.
De rättigheter som avses i punkt 1 kan överlåtas, bli föremål för licensavtal eller på annat sätt upplåtas.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 skall en
utövande konstnär som omfattas av ett avtal om framställningen
av en film vilket ingåtts individuellt eller kollektivt mellan utövande konstnärer och en filmproducent presumeras ha överlåtit
uthyrningsrättigheten i den mån annat inte föreskrivs i avtalet
eller följer av artikel 5.
5.
Medlemsstaterna får föreskriva en liknande presumtionsregel beträffande upphovsmän som den som avses i punkt 4.
6.
Medlemsstaterna får föreskriva att ett avtal mellan en utövande konstnär och en filmproducent om framställningen av en
film innebär att uthyrning har medgivits, förutsatt att avtalet föreskriver en skälig ersättning i den mening som avses i artikel 5.
Medlemsstaterna får också föreskriva att denna punkt får motsvarande tillämpning på de rättigheter som behandlas i kapitel II.
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3. Förvaltningen av rätten till skälig ersättning får uppdras åt
insamlingsorganisationer som företräder upphovsmännen eller
de utövande konstnärerna.
4. Medlemsstaterna får införa regler om och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära skälig ersättning
skall förvaltas av insamlingsorganisationer och om från vem
ersättningen kan utkrävas eller inkasseras.

Artikel 6
Undantag från ensamrätten till offentlig utlåning
1. Medlemsstaterna får föreskriva undantag från den ensamrätt vad gäller offentlig utlåning som anges i artikel 1, förutsatt
att åtminstone upphovsmän får ersättning för utlåningen. Medlemsstaterna skall ha frihet att bestämma ersättningens storlek
med hänsyn till sina kulturfrämjande syften.
2. När medlemsstaterna inte tillämpar den ensamrätt till utlåning som avses i artikel 1 i fråga om fonogram, filmer och datorprogram, skall de införa en rätt till ersättning, åtminstone för
upphovsmännen.
3.
Medlemsstaterna får undanta vissa kategorier av inrättningar från skyldigheten att betala ersättning enligt punkterna 1
och 2.

KAPITEL II
UPPHOVSRÄTTEN NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER

Artikel 7
Artikel 4

Upptagningsrätt

Uthyrning av datorprogram
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av artikel 4 c i
rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt
skydd för datorprogram (1).

Artikel 5

1.
Medlemsstaterna skall föreskriva att utövande konstnärer
har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina
framföranden.
2. Medlemsstaterna skall föreskriva att radio- eller televisionsföretag har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina
utsändningar, när dessa sker över tråd eller trådlöst, inbegripet
sändning genom kabel eller satellit.

Oeftergivlig rätt till skälig ersättning
1.
När en upphovsman eller utövande konstnär har överlåtit
eller upplåtit sin uthyrningsrätt avseende ett fonogram eller ett
original eller annat exemplar av en film till en fonogramframställare eller en filmproducent, behåller upphovsmannen eller den
utövande konstnären rätten att erhålla skälig ersättning för
uthyrningen.
2.
Upphovsmannen eller den utövande konstnären kan inte
avstå från sin rätt till skälig ersättning.
(1) EGT L 122, 17.5.1991, s. 42. Direktivet ändrat genom direktiv
93/98/EEG (EGT L 290, 24.11.1993, s. 9).

3. En kabeldistributör skall inte ha de rättigheter som avses i
punkt 2 när den enbart genom kabel vidaresänder ett radio- eller
TV-företags utsändningar.

Artikel 8
Radio- och TV-utsändning och återgivning för allmänheten
1.
Medlemsstaterna skall föreskriva att utövande konstnärer
har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös radio- och
TV-utsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- eller
TV-utsändning eller härrör från en upptagning.
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2.
Medlemsstaterna skall föreskriva rätt till en enda skälig
ersättning från användaren när ett fonogram som har utgivits i
kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös
utsändning eller eljest för återgivning för allmänheten. De skall
säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna. Medlemsstaterna får fastställa villkoren för hur ersättningen skall fördelas
mellan dem när det saknas avtal dem emellan.
3.
Medlemsstaterna skall föreskriva att radio- och TV-företag
har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös återutsändning av
sina trådlösa utsändningar liksom återgivning för allmänheten av
sina utsändningar om sådan återgivning sker på platser till vilka
allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift.

Artikel 9

L 376/31

b)

Korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelser.

c)

Radio- eller TV-företags efemära upptagning som görs med
företagets egen utrustning och för bruk vid dess egna
utsändningar.

d)

Uteslutande i undervisnings- eller vetenskapligt forskningssyfte.

2. Oavsett vad som föreskrivs i punkterna 1 får varje medlemsstat föreskriva samma slags inskränkningar i skyddet för utövande konstnärer, fonogramframställare, radio- och TV-företag
och den som producerat första upptagningen av filmer, som den
föreskriver när det gäller skyddet för upphovsrätten till litterära
och konstnärliga verk.

Spridningsrätt
1.
Medlemsstaterna skall föreskriva en ensamrätt att genom
försäljning eller på annat sätt göra exemplar av de alster som
nämns i a–d tillgängliga för allmänheten – nedan kallad ”spridningsrätt” – för nedan nämnda rättighetshavare:
a)

Utövande konstnärer, vad gäller upptagningar av deras
framföranden.

b)

Fonogramframställare, vad gäller deras fonogram.

c)

Producenter av den första upptagningen av filmer, vad gäller original och andra exemplar av deras filmer.

Tvångslicenser får dock föreskrivas endast i den mån de är förenliga med Romkonventionen.

3. De inskränkningar som avses i punkt 1 och 2 får endast
tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala
utnyttjandet av alstret och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarens legitima intressen.

KAPITEL III
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 11
d)

Radio- och TV-företag, vad gäller upptagningar av deras
utsändningar så som dessa anges i artikel 7.2.

2.
Spridningsrätten till de alster som avses i punkt 1 skall inte
konsumeras inom gemenskapen utom då första försäljningen av
ett exemplar inom gemenskapen görs av rättighetshavaren själv
eller med dennes samtycke.
3. Spridningsrätten skall inte påverka tillämpningen av de särskilda reglerna i kapitel I, särskilt artikel 1.2.
4.
Spridningsrätten kan överlåtas, bli föremål för licensavtal
eller på annat sätt upplåtas.

Artikel 10
Inskränkningar i rättigheterna

Tidpunkt för tillämpning

1. Detta direktiv skall tillämpas på alla häri avsedda upphovsrättsligt skyddade verk, framföranden, fonogram, radio- och
TV-utsändningar och första upptagningen av filmer som den
1 juli 1994 alltjämt var skyddade genom medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter eller som vid
den tidpunkten uppfyllde kriterierna för skydd enligt detta
direktiv.

2. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka bedömningen av handlingar avseende utnyttjanden av verk eller alster
som har företagits före den 1 juli 1994.

3.
Medlemsstaterna får föreskriva att rättighetshavare skall
anses ha lämnat sitt samtycke till uthyrning eller utlåning av ett
alster av det slag som avses i artikel 3.1 a–d om det kan visas att
detta före den 1 juli 1994 gjorts tillgängligt för tredje man för
detta ändamål eller har förvärvats före nämnda dag.

1.
Medlemsstaterna får föreskriva inskränkningar i de rättigheter som avses i detta kapitel vad gäller följande utnyttjanden:
a)

Enskilt bruk.

När alstret är en digital upptagning får dock medlemsstaterna
föreskriva att rättighetshavarna skall ha rätt till skälig ersättning
för uthyrningen eller utlåningen av alstret.
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Artikel 14

4.
Medlemsstaterna behöver inte tillämpa bestämmelserna i
artikel 2.2 på filmverk eller andra audiovisuella verk som har
producerats före den 1 juli 1994.
5.
Detta direktiv skall, utan att det påverkar tillämpningen av
punkt 3 och om inte annat följer av punkt 7, inte påverka avtal
som ingåtts före den 19 november 1992.
6.
Medlemsstaterna får föreskriva, i den mån detta inte strider
mot vad som sägs i punkt 7, att rättighetshavare som förvärvar
nya rättigheter genom de nationella regler som införs vid genomförandet av detta direktiv och som före den 1 juli 1994 har lämnat sitt samtycke till utnyttjande av sitt alster skall anses ha
överlåtit de nya ensamrätterna.
7. Beträffande avtal som ingåtts före den 1 juli 1994 skall den
oeftergivliga rätten till skälig ersättning enligt artikel 5 gälla
endast då upphovsmän eller utövande konstnärer eller de som
företräder dem har framställt en begäran därom före den
1 januari 1997. Om en överenskommelse mellan rättighetshavarna inte uppnås i fråga om ersättningens storlek får medlemsstaterna bestämma en skälig ersättningsnivå.
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Upphävande
Direktiv 92/100/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för
införlivande med nationell lagstiftning av direktiven som anges i
bilaga I del B.
Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 15
A traduire
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12
Artikel 16

Förhållandet mellan upphovsrätt och upphovsrätten
närstående rättigheter
Skyddet för upphovsrätten närstående rättigheter enligt detta
direktiv får inte inskränka eller på något sätt påverka skyddet för
upphovsrätten.
Artikel 13

Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

Underrättelse
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

DEL A
Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning
Rådets direktiv 92/100/EEG
(EGT L 346, 27.11.1992, s. 61)
Rådets direktiv 93/98/EEG

Endast artikel 11.2

(EGT L 290, 24.11.1993, s. 9)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG

Endast artikel 11.1

(EGT L 167, 22.6.2001, s. 10)

DEL B
Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning
(hänvisningar i artikel 14)
Direktiv

Tidsfrist för införlivande

92/100/EEG

1 juli 1994

93/98/EEG

30 juni 1995

2001/29/EG

21 december 2002
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BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 92/100/EEG

Detta Direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 2.1 inledningen och led a

Artikel 1.3

Artikel 2.1 b

Artikel 1.4

Artikel 1.2

Artikel 2.1 inledningen

Artikel 3.1 inledningen

Artikel 2.1 första strecksatsen

Artikel 3.1 a

Artikel 2.1 andra strecksatsen

Artikel 3.1 b

Artikel 2.1 tredje strecksatsen

Artikel 3.1 c

Artikel 2.1 fjärde strecksatsen första meningen

Artikel 3.1 d

Artikel 2.1 fjärde strecksatsen andra meningen

Artikel 2.1 c

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3.2

Artikel 2.4

Artikel 3.3

Artikel 2.5

Artikel 3.4

Artikel 2.6

Artikel 3.5

Artikel 2.7

Artikel 3.6

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5.1–5.3

Artikel 6.1–6.3

Artikel 5.4

—

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9.1 inledningen och de sista orden

Artikel 9.1 inledningen

Artikel 9.1 första strecksatsen

Artikel 9.1 a

Artikel 9.1 andra strecksatsen

Artikel 9.1 b

Artikel 9.1 tredje strecksatsen

Artikel 9.1 c

Artikel 9.1 fjärde strecksatsen

Artikel 9.1 d

Artikel 9.2, 9.3 och 9.4

Artikel 9.2, 9.3 och 9.4

Artikel 10.1

Artikel 10.1

Artikel 10.2 första meningen

Artikel 10.2 första stycket

Artikel 10.2 andra meningen

Artikel 10.2 andra stycket

Artikel 10.3

Artikel 10.3

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 13.3 första meningen

Artikel 11.3 första stycket

Artikel 13.3 andra meningen

Artikel 11.3 andra stycket

Artikel 13.4

Artikel 11.4

Artikel 13.5

—

Artikel 13.6

Artikel 11.5

Artikel 13.7

Artikel 11.6
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Direktiv 92/100/EEG

L 376/35
Detta Direktiv

Artikel 13.8

—

Artikel 13.9

Artikel 11.7

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15.1

—

Artikel 15.2

Artikel 13

—

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

—

Bilaga I

—

Bilaga II
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/123/EG
av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(2)

En konkurrenskraftig tjänstemarknad är av avgörande
betydelse för att främja den ekonomiska tillväxten och
skapa nya arbetstillfällen i Europeiska unionen. För närvarande finns det ett stort antal hinder på den inre marknaden som hindrar tjänsteleverantörer, särskilt små och
medelstora företag, från att växa över de nationella gränserna och dra full nytta av den inre marknaden. Detta försvagar den globala konkurrenskraften hos Europeiska
unionens tjänsteleverantörer. En fri marknad där medlemsstaterna är skyldiga att undanröja hinder för den gränsöverskridande handeln med tjänster skulle, tillsammans
med ökad öppenhet och konsumentupplysning, ge konsumenterna ett större utbud och bättre tjänster till lägre
pris.

(3)

I kommissionens rapport om tillståndet på den inre
marknaden för tjänster anges ett stort antal hinder som
står i vägen för eller bromsar utvecklingen av tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna, särskilt sådan som
bedrivs av små och medelstora företag, vilka dominerar
tjänstesektorn. I rapporten konstateras att det ännu ett
årtionde efter att den inre marknaden borde ha varit fullbordad finns stora skillnader mellan visionen om en integrerad ekonomi för Europeiska unionen och den
verklighet som EU:s medborgare och tjänsteleverantörer
lever i. De hinder som räknas upp berör många olika
tjänsteverksamheter och alla led i en tjänsteleverantörs
verksamhet, och de har många gemensamma drag, bl.a.
det faktum att de ofta uppstår på grund av administrativa bördor, den rättsliga osäkerhet som omger gränsöverskridande verksamhet och bristen på ömsesidigt
förtroende mellan medlemsstaterna.

(4)

Eftersom tjänstesektorn är drivkraften bakom den ekonomiska tillväxten och svarar för 70 % av BNP och sysselsättningen i de flesta medlemsstaterna, inverkar denna
uppsplittring av den inre marknaden negativt på hela den
europeiska ekonomin, särskilt de små och medelstora
företagens konkurrenskraft och arbetstagarnas rörlighet,
och hindrar konsumenterna från att få tillgång till ett
större urval av tjänster till konkurrenskraftiga priser. Det
är viktigt att påpeka att tjänstesektorn är en nyckelsektor
för sysselsättningen, särskilt för kvinnor, och att kvinnorna därför har mycket att vinna på de nya möjligheter
som erbjuds genom att den inre marknaden för tjänster
fullbordas. Europaparlamentet och rådet har betonat att
undanröjandet av rättsliga hinder för etableringen av en
verklig inre marknad är ett av de viktigaste leden i genomförandet av det mål som fastställdes av Europeiska rådets
möte i Lissabon den 23 och24 mars 2000 om att för-

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna
och artikel 55,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska gemenskapen har som mål att skapa allt starkare band mellan de europeiska staterna och folken och
att säkerställa ekonomiska och sociala framsteg. I enlighet
med artikel 14.2 i fördraget innebär den inre marknaden
ett område utan inre gränser där den fria rörligheten för
tjänster garanteras. I enlighet med artikel 43 i fördraget
garanteras etableringsfrihet. I artikel 49 i fördraget fastställs
rätten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.
Undanröjandet av hindren för utvecklingen av tjänsteverksamhet mellan medlemsstaterna är ett viktigt medel för att
stärka integrationen mellan de europeiska folken samt
främja en balanserad och hållbar ekonomisk och social
utveckling. När sådana hinder undanröjs är det viktigt att
se till att utvecklingen av tjänsteverksamhet bidrar till fullgörandet av uppgiften i artikel 2 i fördraget, nämligen att
främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av
näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i
fråga om sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk
konvergens, en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social
sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

(1) EUT C 221, 8.9.2005, s. 113.
(2) EUT C 43, 18.2.2005, s. 18.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 juli 2006
(EUT C 270 E, 7.11.2006, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt
av den 15 November 2006. Rådets beslut av den 11 December 2006.
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bättra sysselsättningen och den sociala sammanhållningen och uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt för att
senast år 2010 göra Europeiska unionen till världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade
ekonomi med fler och bättre arbetstillfällen. Att undanröja dessa hinder, utan att göra avkall på den ambitiösa
europeiska sociala modellen, är således en grundläggande
förutsättning för att lösa svårigheterna med att genomföra Lissabonstrategin och för att få fart på den europeiska ekonomin, i synnerhet när det gäller sysselsättningen
och investeringarna. Det är därför viktigt att åstadkomma
en inre marknad för tjänster där det råder rätt balans mellan en öppning av marknaderna och bevarandet av offentliga tjänster, sociala rättigheter och konsumenters
rättigheter.

(5)

(6)

(7)

Det är därför nödvändigt att undanröja hindren för tjänsteleverantörernas etableringsfrihet i medlemsstaterna och
för den fria rörligheten för tjänster mellan medlemsstaterna samt att garantera tjänstemottagare och tjänsteleverantörer den rättsliga säkerhet som krävs för att de i
praktiken skall kunna utöva dessa två grundläggande friheter i fördraget. Eftersom hindren för tjänsterna på den
inre marknaden berör såväl de aktörer som önskar etablera sig i andra medlemsstater som dem som tillhandahåller en tjänst i en annan medlemsstat utan att etablera
sig där, är det nödvändigt att ge tjänsteleverantörerna möjlighet att utveckla sin tjänsteverksamhet på den inre marknaden antingen genom att etablera sig i en medlemsstat
eller genom att använda sig av den fria rörligheten för
tjänster. Tjänsteleverantörerna borde kunna välja mellan
dessa två friheter, beroende på vilken tillväxtstrategi de har
i varje medlemsstat.

Det är inte möjligt att undanröja dessa hinder endast
genom en direkt tillämpning av artiklarna 43 och 49 i fördraget, dels eftersom det skulle vara synnerligen
komplicerat för medlemsstaternas och gemenskapens
institutioner att genomföra överträdelseförfaranden mot
de berörda medlemsstaterna i varje enskilt fall, särskilt efter
utvidgningen, dels eftersom många hinder inte kan undanröjas utan föregående samordning av de nationella lagstiftningarna, bl.a. genom administrativt samarbete. Som
Europaparlamentet och rådet har konstaterat möjliggör en
gemenskapsrättsakt att en verklig inre marknad för tjänster kan uppnås.

I detta direktiv fastställs en allmän rättslig ram, som kommer ett stort antal tjänsteverksamheter till godo, samtidigt som hänsyn tas till de utmärkande dragen hos varje
form av verksamhet eller yrke och det sätt på vilket de
regleras. Denna ram är grundad på en dynamisk och selektiv strategi, som består i att först undanröja sådana hinder
som snabbt kan tas bort och därefter för övriga hinder
inleda en process med utvärdering, samråd och ytterligare
harmonisering på särskilda områden, vilket kommer att
möjliggöra en gradvis och samordnad modernisering av
de nationella systemen för reglering av tjänsteverksamhet,
något som är absolut nödvändigt för att en verklig inre
marknad för tjänster skall kunna fullbordas senast år
2010. En välavvägd kombination av åtgärder bör vidtas
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som innefattar målinriktad harmonisering, administrativt
samarbete, bestämmelsen om friheten att tillhandahålla
tjänster och uppmuntran till utarbetande av uppförandekoder på vissa områden. Denna samordning av de nationella lagstiftningarna bör säkerställa en hög grad av rättslig
integration på gemenskapsnivå och en hög skyddsnivå när
det gäller mål av allmänintresse, särskilt konsumentskyddet, vilket är absolut nödvändigt för att skapa förtroende
mellan medlemsstaterna. I det här direktivet tas också hänsyn till andra mål av allmänintresse, inklusive skyddet av
miljön, den allmänna säkerheten och folkhälsan samt kravet på att arbetsrättslig lagstiftning följs.

(8)

De bestämmelser i detta direktiv som rör etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster bör endast tillämpas om den berörda verksamheten är öppen för
konkurrens, så att medlemsstaterna inte tvingas att liberalisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, att privatisera offentliga enheter som tillhandahåller sådana tjänster
eller att avskaffa existerande monopol för andra verksamheter eller vissa distributionstjänster.

(9)

Detta direktiv är endast tillämpligt på krav som påverkar
tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet. Det
är därför inte tillämpligt på krav som t.ex. vägtrafikbestämmelser, bestämmelser om markanläggning eller markanvändning, fysisk planering, byggstandarder eller
administrativa sanktioner för åsidosättande av sådana
bestämmelser vilka inte särskilt reglerar eller särskilt påverkar tjänsteverksamheten men som måste följas av tjänsteleverantörer vid utövandet av deras ekonomiska
verksamhet på samma sätt som av enskilda som agerar i
egenskap av privatpersoner.

(10)

Detta direktiv gäller inte krav i samband med tillgång till
offentliga medel för vissa tjänsteleverantörer. Sådana krav
omfattar särskilt de krav genom vilka villkoren för tjänsteleverantörers rätt till offentliga medel fastställs, bl.a. särskilda avtalsvillkor, och inte minst olika kvalitetsnormer
som måste iakttas för att kunna erhålla offentliga medel,
t.ex. för sociala tjänster.

(11)

Detta direktiv påverkar inte sådana åtgärder som medlemsstaterna vidtar i överensstämmelse med gemenskapsrätten i samband med skydd för eller främjande av den
kulturella och språkliga mångfalden och mångfalden i
medierna, eller finansieringen av sådana åtgärder. Detta
direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa sina
grundläggande regler och principer om pressfrihet och yttrandefrihet. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas
lagar om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet eller av sådana skäl som anges i artikel 13 i fördraget.
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(12)

Syftet med detta direktiv är att skapa en rättslig ram för
att säkerställa etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster mellan medlemsstaterna och inte att harmonisera eller
påverka straffrätten. Medlemsstaterna bör emellertid inte
kunna begränsa friheten att tillhandahålla tjänster genom
att tillämpa straffrättsliga bestämmelser som särskilt påverkar tillträdet till eller utövandet av tjänsteverksamhet
genom att kringgå bestämmelserna i detta direktiv.

(13)

Det är även viktigt att detta direktiv fullt ut är förenligt
med de gemenskapsinitiativ som antagits med stöd av artikel 137 i fördraget och i syfte att uppnå målen i artikel 136 i detta avseende främjande av sysselsättning och
förbättrade levnads- och arbetsvillkor.

(14)

Detta direktiv påverkar inte sådana arbets- och anställningsvillkor, t.ex. längsta arbetstid och kortaste vilotid,
minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön samt
hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen, som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med gemenskapsrätten, och
det påverkar inte heller förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet rätten att förhandla om och ingå
kollektivavtal, rätten att strejka och vidta stridsåtgärder i
enlighet med nationell lagstiftning och nationell praxis i
överensstämmelse med gemenskapsrätten, och direktivet
är inte tillämpligt på tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas
lagstiftning om social trygghet.

(15)

I detta direktiv respekteras utövandet av de grundläggande rättigheter som är tillämpliga i medlemsstaterna,
och som erkänns i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna med åtföljande förklaringar,
och sammanjämkar dem med de grundläggande friheter
som fastställs i artiklarna 43 och 49 i fördraget.
De grundläggande rättigheterna omfattar rätten att vidta
stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och
nationell praxis i överensstämmelse med för
gemenskapsrätten.

(16)

Detta direktiv gäller endast tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat och omfattar inte externa aspekter. Det gäller inte förhandlingar i internationella
organisationer om handel med tjänster, särskilt inom
ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

(17)

Detta direktiv omfattar endast sådana tjänster som utförs
mot ekonomisk ersättning. Tjänster av allmänt intresse
omfattas inte av definitionen i artikel 50 i fördraget och
faller därför inte inom detta direktivs tillämpningsområde.
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som
utförs mot ekonomisk ersättning och därför omfattas av
detta direktiv. Vissa tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, t.ex. sådana som kan finnas på transportområdet, har dock undantagits från detta direktivs tillämpnings-
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område, och vissa andra tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse, t.ex. sådana som kan finnas på postområdet,
omfattas av undantag från bestämmelsen i detta direktiv
om friheten att tillhandahålla tjänster. Direktivet gäller inte
finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
och inte heller medlemsstaternas stödsystem, t.ex. på det
sociala området, i enlighet med gemenskapens konkurrensregler. I direktivet behandlas inte uppföljningen av
kommissionens vitbok om tjänster av allmänt intresse.

(18)

Finansiella tjänster bör uteslutas från direktivets tillämpningsområde, eftersom denna verksamhet omfattas av särskild gemenskapslagstiftning vilken, liksom detta direktiv,
syftar till att genomföra en verklig inre marknad för tjänster. Detta undantag bör således omfatta alla finansiella
tjänster som banktjänster och tjänster som avser krediter,
försäkringar och återförsäkringar, tjänstepensioner och
individuellt pensionssparande, värdepapper, investeringsfonder, betalningar och investeringsrådgivning, inbegripet
de övriga tjänster som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (1).

(19)

År 2002 antogs ett antal rättsakter rörande nät och tjänster för elektronisk kommunikation, liksom anknytande
resurser och tjänster, genom vilka man inrättade ett
regelverk för att underlätta tillträdet till dessa verksamheter inom den inre marknaden, särskilt genom att de
flesta individuella tillståndsförfaranden avskaffades, vilket gör det nödvändigt att undanta de frågor som omfattas av dessa rättsakter från detta direktivs
tillämpningsområde.

(20)

Undantagen från detta direktivs tillämpningsområde i
fråga om sådana elektroniska kommunikationstjänster
som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till
och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät
och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars
2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (3), Europaparlamentets och rådets direktiv

(1) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
(3) EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
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2002/21/EGav den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (1), Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om
samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter
avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och
elektronisk kommunikation) (3) bör gälla både frågor som
särskilt behandlas i dessa direktiv och frågor för vilka
direktiven uttryckligen ger medlemsstaterna möjlighet att
anta vissa åtgärder på nationell nivå.

(21)

Transporttjänster, inklusive lokaltrafik, taxi och ambulanser samt hamntjänster, bör undantas från detta direktivs
tillämpningsområde.

(22)

Undantaget för hälso- och sjukvård från detta direktivs tillämpningsområde bör omfatta sådana tjänster inom hälsooch sjukvård och läkemedelstjänster som utförs av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården för att bedöma,
bibehålla eller återställa patienters hälsotillstånd, där dessa
verksamheter är förbehållna ett reglerat vårdyrke i den
medlemsstat där tjänsterna tillhandahålls.

(23)

(24)

Detta direktiv påverkar inte ersättningen för hälso- och
sjukvård som tillhandahålls i en annan medlemsstat än den
där vårdmottagaren är bosatt. Domstolen har vid åtskilliga tillfällen behandlat denna fråga och erkänt patienternas rättigheter. Det är viktigt att behandla denna fråga
inom ramen för en annan gemenskapsrättsakt för att få
ett klart och tydligt rättsläge, i den mån frågan inte redan
behandlats i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den
14 juni 1971 om tillämpningen av system för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (4).

Audiovisuella tjänster, oavsett sändningssätt, inbegripet
sådana som tillhandahålls på biografer, bör också undantas från detta direktivs tillämpningsområde. Direktivet bör
inte heller tillämpas på sådant statligt stöd från medlemsstaterna till den audiovisuella sektorn som omfattas av
gemenskapens konkurrensregler.

(1) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
(2) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
(3) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. Direktivet ändrat genom
direktiv 2006/24/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54).
(4) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 (EUT L 114,
27.4.2006, s. 1).
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(25)

Spelverksamhet, inbegripet lotterier och vadslagningar, bör
undantas från detta direktivs tillämpningsområde med
tanke på denna verksamhets särdrag som medfört att medlemsstaterna har utformat en politik avseende den allmänna ordningen och konsumentskyddet.

(26)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artikel 45 i
fördraget.

(27)

Detta direktiv bör inte omfatta sådana sociala tjänster som
rör boende, barnomsorg och stöd till behövande familjer
och enskilda och som på nationell, regional eller lokal nivå
utförs av staten, av tjänsteleverantörer på uppdrag av staten eller av välgörenhetsorganisationer erkända av staten,
i syfte att ge stöd till personer som tillfälligt eller permanent är särskilt behövande på grund av otillräckliga
inkomster i familjen eller på grund av att de, helt eller delvis befinner sig i beroendeställning och till personer som
riskerar att bli marginaliserade. Dessa tjänster är nödvändiga för att garantera den grundläggande rätten till mänsklig värdighet och integritet och är ett uttryck för
principerna om social sammanhållning och solidaritet och
bör inte påverkas av detta direktiv.

(28)

Detta direktiv behandlar inte finansieringen av, eller stödsystemet för, sociala tjänster. Det påverkar inte heller de
kriterier eller villkor som medlemsstaterna fastställt för att
garantera att de sociala tjänsterna verkligen gynnar allmänintresset och den sociala sammanhållningen. Detta direktiv bör inte påverka principen om samhällsomfattande
tjänster avseende medlemsstaternas sociala tjänster.

(29)

Med hänsyn till att det i fördraget anges särskilda rättsliga
grunder för skattefrågor och att det redan finns antagna
gemenskapsinstrument inom detta område, är det nödvändigt att utesluta skatteområdet från detta direktivs
tillämpningsområde.

(30)

Tjänsteverksamhet är redan föremål för omfattande
gemenskapslagstiftning. Detta direktiv bygger vidare på
gemenskapens regelverk och kompletterar det således. I de
fall då det har konstaterats att detta direktiv strider mot
andra gemenskapsinstrument åtgärdas det i direktivet, bl.a.
i form av undantag. Det är emellertid nödvändigt att införa
en bestämmelse för de eventuella kvarstående undantagsfall då en bestämmelse i detta direktiv strider mot en
bestämmelse i något annat gemenskapsinstrument. Förekomsten av en sådan motstridighet bör fastställas i överensstämmelse med fördragets bestämmelser om
etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster.
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(31)

Detta direktiv överensstämmer med och påverkar inte
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1). Det behandlar andra frågor än frågor om yrkeskvalifikationer, till exempel yrkesansvarsförsäkring,
marknadskommunikation, verksamheter på flera olika
områden och administrativ förenkling. När det gäller tillfälligt tillhandahållande av tjänster över gränserna innehåller detta direktiv ett undantag från bestämmelsen om
friheten att tillhandahålla tjänster, vilket innebär att avdelning II om friheten att tillhandahålla tjänster i direktiv
2005/36/EG inte påverkas. Därför påverkar bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster inte någon av
de åtgärder som enligt det direktivet är tillämpliga i den
medlemsstat där en tjänst utförs.

(32)

Detta direktiv är förenligt med gemenskapslagstiftning om
konsumentskydd, t.ex. Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot
konsumenter på den inre marknaden (”direktivet om otillbörliga affärsmetoder”) (2) och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen
(”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (3).

(33)

De tjänster som omfattas av detta direktiv rör ett stort
antal olika verksamheter som ständigt utvecklas, och bland
vilka man finner företagsrelaterade tjänster, såsom konsulttjänster inom ledarskap och förvaltning, certifiering
och testning, viss typ av fastighetsservice (”facilities management”), inklusive kontorsunderhåll och annan kontorsservice, reklam, rekryteringstjänster samt handelsagenter.
Direktivet omfattar också tjänster både till företag och
konsumenter, såsom juridisk rådgivning och skatterådgivning, tjänster som berör fastigheter, t.ex. fastighetsmäkleri,
byggverksamhet,
även
arkitektverksamhet,
distribution, mässarrangemang, biluthyrning och resebyråverksamhet. Även konsumenttjänster ingår, såsom inom
turism (t.ex. turistguiders arbete), fritidsanläggningar,
idrottsanläggningar och nöjesparker samt, under förutsättning att de inte är undantagna från direktivets tillämpningsområde, hushållstjänster, t.ex. hemhjälp till äldre.
Dessa verksamheter kan röra både tjänster som kräver att
tjänsteleverantör och tjänstemottagare befinner sig nära
varandra, tjänster där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren förflyttar sig och tjänster som kan tillhandahållas
på distans, t.ex. via Internet.

(1) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) EUT L 364, 9.12.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom direktiv
2005/29/EG.
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(34)

I enlighet med domstolens rättspraxis bör bedömningen
av huruvida vissa verksamheter, särskilt verksamheter som
är offentligt finansierade eller tillhandahålls av offentliga
enheter, utgör en ”tjänst” göras från fall till fall mot bakgrund av respektive verksamhets utmärkande drag, särskilt hur de tillhandahålls, organiseras och finansieras i den
berörda medlemsstaten. Domstolen har slagit fast att det
som framför allt utmärker ersättning är att den utgör en
ekonomisk kompensation för en berörd tjänst och att
ersättningskriteriet saknas i sådan verksamhet som utan
ekonomiskt vederlag bedrivs av staten eller för statens räkning inom ramen för dess skyldigheter på det sociala och
det kulturella området samt inom utbildning och rättsväsende, exempelvis kurser som tillhandahålls inom ramen
för det nationella utbildningssystemet eller förvaltningen
av sociala trygghetssystem som inte är inblandade i ekonomisk verksamhet. Avgifter som betalas av tjänstemottagare, t.ex. den kursavgift eller inskrivningsavgift som en
studerande betalar för att i viss mån bidra till driftskostnaderna för ett system, utgör inte i sig någon ersättning eftersom tjänsten fortfarande till största delen finansieras med
offentliga medel. Dessa verksamheter omfattas därför inte
av definitionen av begreppet tjänst i artikel 50 i fördraget
och omfattas alltså inte av detta direktivs
tillämpningsområde.

(35)

Amatöridrottsverksamhet utan vinstsyfte är av mycket stor
betydelse för samhället. Målen för denna verksamhet är
ofta uteslutande sociala eller fritidsorienterade. Den utgör
således inte nödvändigtvis någon ekonomisk verksamhet
i gemenskapsrättslig mening och bör därför inte omfattas
av tillämpningsområdet för detta direktiv.

(36)

Begreppet ”tjänsteleverantör” bör omfatta fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat eller juridiska
personer som utövar en tjänsteverksamhet i en medlemsstat, antingen med åberopande av etableringsfriheten eller
av den fria rörligheten för tjänster. Begreppet ”tjänsteleverantör” bör därför inte endast begränsas till fall där tjänsten tillhandahålls över gränserna inom ramen för den fria
rörligheten för tjänster, utan det bör även omfatta sådana
fall då en aktör etablerar sig i en medlemsstat för att där
utveckla tjänsteverksamhet. Begreppet ”tjänsteleverantör”
bör däremot inte omfatta sådana filialer till bolag från tredjeländer i en medlemsstat, eftersom etableringsfriheten och
den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 48 i fördraget endast kan gälla för bolag som bildats i enlighet med
lagstiftningen i en medlemsstat och som har sitt säte enligt
bolagsordningen, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet inom gemenskapen. Begreppet ”tjänstemottagare” bör även omfatta tredjelandsmedborgare som redan
har vissa rättigheter genom olika gemenskapsrättsakter,
t.ex. förordning (EEG) nr 1408/71, rådets direktiv
2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgares ställning (4), rådets förordning

(4) EUT L 16, 23.1.2004, s. 44.
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(EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av
bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje
land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte
omfattas av dessa bestämmelser (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004
om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt
att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas
territorier (2). Dessutom kan medlemsstaterna låta begreppet tjänstemottagare omfatta även andra tredjelandsmedborgare inom de egna gränserna.

(37)

Den ort där en tjänsteleverantör är etablerad bör fastställas i enlighet med domstolens rättspraxis, enligt vilken
begreppet etablering förutsätter ett faktiskt utövande av en
ekonomisk verksamhet genom fast etablering för en obegränsad period. Detta krav kan även anses uppfyllt om ett
företag bildas för en viss period eller om det hyr den byggnad eller anläggning genom vilken det bedriver sin verksamhet. Det kan också vara uppfyllt om en medlemsstat
utfärdar tidsbegränsade tillstånd endast för särskilda tjänster. Etableringen behöver inte ske i form av ett dotterbolag, en filial eller en agentur utan kan bestå av ett kontor
som sköts av tjänsteleverantörens egen personal eller av
någon fristående person som har stående fullmakt att
handla för företagets räkning på samma sätt som skulle
vara fallet med en agentur. Enligt denna definition, som
fordrar att tjänsteleverantören faktiskt bedriver ekonomisk
verksamhet på etableringsorten, utgör enbart en postadress inte en etablering. Om tjänsteleverantörer är etablerade på flera orter är det viktigt att avgöra från vilken
etableringsort de tillhandahåller de faktiska tjänster som
avses. Om det är svårt att avgöra från vilken av flera etableringsorter en viss tjänst tillhandahålls, bör platsen för
tjänsteleverantörens verksamhetscentrum som avser just
denna tjänst utgöra etableringsorten.

(38)

Begreppet ”juridisk person” enligt bestämmelserna i fördraget om etablering ger aktörer möjlighet att fritt välja
den juridiska form de anser vara lämplig för att bedriva
sin verksamhet. Följaktligen omfattar begreppet ”juridisk
person” enligt fördraget alla enheter, oberoende av juridisk form, som bildats i enlighet med eller som omfattas
av lagstiftningen i en medlemsstat.

(39)

Begreppet ”tillståndförfarande” bör omfatta bl.a. de administrativa förfaranden genom vilka tillstånd, licenser, godkännanden eller koncessioner beviljas, och även
skyldigheten, för att kunna utöva den berörda verksamheten, att vara registrerad som tillhörig viss yrkeskategori

(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 1.
(2) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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eller införd i ett register, en matrikel eller en databas, att
vara officiellt utsedd som medlem i ett organ eller att
inneha en yrkeslegitimation. Ett tillstånd kan beviljas
antingen genom ett formellt beslut eller genom ett indirekt sådant, vilket exempelvis innebär att den behöriga
myndigheten inte uttalar sig eller att den berörda parten
skall vänta på mottagningsbeviset för sin anmälan innan
den berörda verksamheten kan inledas eller betraktas som
laglig.

(40)

Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” som
vissa bestämmelser i detta direktiv hänvisar till har utvecklats i domstolens rättspraxis rörande artiklarna 43 och 49
i fördraget och kan komma att vidareutvecklas. Enligt
domstolens rättspraxis bör begreppet omfatta åtminstone
följande grunder: allmän ordning, allmän säkerhet och
folkhälsa enligt artiklarna 46 och 55 i fördraget, upprätthållande av ordning i samhället, socialpolitiska mål, skydd
av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd,
inbegripet arbetstagarnas sociala trygghet, djurskydd,
bevarande av finansiell balans i socialförsäkringssystemen,
bedrägeribekämpning, förebyggande av illojal konkurrens,
miljöskydd och skydd av stadsmiljön, inbegripet samhällsplanering, skydd av långivare, säkrad sund förvaltning av
rättsväsendet, trafiksäkerhet, skydd av immaterialrätten,
kulturpolitiska mål, inbegripet skydd av yttrandefriheten
med avseende på samhällets olika delar, särskilt sociala,
kulturella, religiösa och filosofiska värderingar i samhället, behovet av att garantera en hög utbildningsnivå, upprätthållande av pressmångfald och främjande av det
nationella språket, bevarande av det nationella historiska
och konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära
frågor.

(41)

Begreppet
”allmän
ordning”
omfattar,
enligt
EG-domstolens tolkning, skydd mot ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar något av samhällets
grundläggande intressen och kan särskilt inbegripa frågor
som avser människans värdighet, skydd av minderåriga
och utsatta vuxna samt djurskydd. Likaledes inbegriper
begreppet allmän säkerhet frågor om skydd för människors liv och hälsa.

(42)

Bestämmelserna om administrativa förfaranden bör inte
syfta till att harmonisera administrativa förfaranden utan
till att avlägsna alltför tungrodda tillståndsförfaranden och
formaliteter som hindrar etableringsfriheten och bildandet av nya tjänsteföretag.
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En av de grundläggande svårigheterna, som särskilt små
och medelstora företag stöter på då de vill få tillträde till
och bedriva tjänsteverksamhet, är de komplicerade och
utdragna administrativa förfarandena och den rättsliga
osäkerhet som är förbunden med dessa. Av detta skäl är
det nödvändigt att med utgångspunkt i de initiativ för
modernisering och god förvaltningssed som tagits på
gemenskapsnivå och nationell nivå, fastställa principer för
administrativ förenkling, bl.a. genom att begränsa skyldigheten att begära förhandstillstånd till fall där detta är absolut nödvändigt och införa principen om tyst medgivande
från de behöriga myndigheternas sida när en viss tid har
förflutit. Sådana moderniseringsåtgärder har – utan att
påverka kraven på öppenhet och aktuell information om
aktörerna – till syfte att undanröja förseningar, kostnader
och den avskräckande verkan som t.ex. uppstår på grund
av onödiga, alltför komplicerade eller tungrodda förfaranden, dubbelarbete, onödigt byråkratiska förfaranden i samband med att dokument lämnas in, behöriga myndigheters
godtyckliga bedömningar, oprecisa eller orimligt långa
tidsfrister för att erhålla svar, beviljade tillstånds begränsade giltighetstid eller orimliga avgifter och sanktioner.
Sådana företeelser verkar särskilt avskräckande på tjänsteleverantörer som önskar utveckla sin verksamhet i andra
medlemsstater och nödvändiggör en samordnad modernisering inom en utvidgad inre marknad med 25
medlemsstater.

(44)

Medlemsstaterna bör där så är lämpligt införa blanketter
som harmoniserats på gemenskapsnivå i enlighet med vad
kommissionen fastställt, och som likställs med certifikat,
intyg eller andra dokument avseende etableringar.

(45)

För att utreda om förfarandena och formaliteterna behöver förenklas bör medlemsstaterna särskilt kunna beakta
hur nödvändiga och hur många dessa är, eventuellt dubbelarbete, kostnader, klarhet och tillgänglighet samt de förseningar och praktiska svårigheter som de kan förorsaka
den berörde tjänsteleverantören.

(46)

(47)

För att underlätta tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet på den inre marknaden är det nödvändigt att fastställa ett gemensamt mål för alla medlemsstater rörande
administrativ förenkling och införa bestämmelser om bl.a.
rätt till information, förfaranden på elektronisk väg och
upprättande av en ram för tillståndsförfaranden. Andra
åtgärder på nationell nivå för att uppfylla detta mål skulle
kunna bestå i att man minskar antalet förfaranden och
formaliteter som tillämpas på tjänsteverksamhet och
begränsar sådana förfaranden och formaliteter till att
endast omfatta sådana som är väsentliga för att nå ett mål
av allmänintresse och som inte har samma innehåll eller
syfte.

För att administrativ förenkling skall åstadkommas bör det
inte ställas några allmänna formella krav, såsom uppvisande av originalhandlingar, bestyrkta kopior eller auktoriserade översättningar, såvida det inte objektivt kan
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motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, såsom
skydd av arbetstagare, folkhälsa, miljöskydd eller konsumentskydd. Det är också nödvändigt att se till att ett tillstånd i regel medger tillträde till eller utövande av en
tjänsteverksamhet på hela det nationella territoriet, såvida
inte tvingande hänsyn till allmänintresset objektivt kan
motivera att man kräver ett nytt tillstånd för varje etableringsställe, t.ex. för etablering av stormarknader, eller ett
tillstånd som är begränsat till en viss del av det nationella
territoriet.

(48)

I syfte att ytterligare förenkla de administrativa förfarandena är det lämpligt att säkerställa att alla tjänsteleverantörer bara behöver vända sig till en enda instans för att
fullgöra samtliga förfaranden och formaliteter (nedan kallad ”gemensam kontaktpunkt”). Antalet sådana kontaktpunkter per medlemsstat kan variera efter regionala och
lokala ansvarsområden eller efter vilket verksamhetsområde det rör sig om. Införandet av gemensamma kontaktpunkter bör inte påverka ansvarsfördelningen mellan de
behöriga myndigheterna inom varje nationellt system. När
flera myndigheter på regional eller lokal nivå är behöriga,
kan en av dem fungera som gemensam kontaktpunkt och
samordnare. Kontaktpunkterna kan inrättas av administrativa myndigheter, men också av handelskammare,
hantverks- och industriföreningar, yrkessammanslutningar
eller privata organ åt vilka medlemsstaten har beslutat att
anförtro denna uppgift. De gemensamma kontaktpunkterna spelar en viktig roll som stöd för tjänsteleverantören, antingen som direkt behörig myndighet som kan
utfärda de dokument som krävs för att få tillträde till en
tjänsteverksamhet eller som mellanhand mellan tjänsteleverantören och de direkt behöriga myndigheterna.

(49)

Den avgift som de gemensamma kontaktpunkterna får
debitera bör stå i proportion till kostnaden för de förfaranden och formaliteter som de har att ombesörja. Detta
bör inte hindra medlemsstaterna från att anförtro de
gemensamma kontaktpunkterna uppgiften att ta in andra
administrativa avgifter som t.ex. tillsynsmyndigheternas
avgifter.

(50)

Viss slags information måste vara lättillgänglig för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Det bör åligga varje
medlemsstat att inom ramen för detta direktiv fastställa
hur informationen meddelas tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Medlemsstaternas skyldighet att se till att relevant information är lättillgänglig för tjänsteleverantörer,
och tjänstemottagare och att den är åtkomlig för allmänheten utan hinder, kan fullgöras genom att göra informationen tillgänglig genom en webbplats. All information
bör lämnas på ett klart och entydigt sätt.

27.12.2006
(51)

(52)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

direktivet kan emellertid inte åberopas för att rättfärdiga
tillståndsförfaranden som är förbjudna enligt andra
gemenskapsinstrument som Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om
ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1) eller
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av
den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den
inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) (2). Resultaten från den ömsesidiga utvärderingen kommer att göra
det möjligt att bestämma på gemenskapsnivå vilka
verksamhetsformer som inte bör omfattas av
tillståndsförfaranden.

Informationen till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare
bör särskilt omfatta information om förfaranden och formaliteter, kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna, villkor för tillträde till offentliga register och
databaser, information om hur klagomål kan framföras
och kontaktuppgifter för föreningar och organisationer
som kan bistå tjänsteleverantörer och tjänstemottagare
med praktisk hjälp. De behöriga myndigheternas skyldighet att biträda tjänsteleverantörer och tjänstemottagare bör
inte omfatta tillhandahållande av juridisk rådgivning i
enskilda fall. Allmän information om hur kraven vanligen
tolkas eller tillämpas bör dock ges. Frågor som exempelvis rör ansvar för oriktiga eller vilseledande uppgifter bör
avgöras av medlemsstaterna.

Att det inom överskådlig tid inrättas ett system för förfaranden och formaliteter på elektronisk väg är en absolut
förutsättning för en förenkling av administrationen av det
område som rör tjänsteverksamhet, vilket skulle gynna
såväl tjänsteleverantörer och tjänstemottagare som behöriga myndigheter. För att kravet på resultat skall uppnås
kan den nationella lagstiftningen och andra bestämmelser
som gäller tjänster behöva anpassas. Denna skyldighet bör
inte hindra medlemsstaterna från att tillhandahålla även
andra sätt, utöver de elektroniska, att fullgöra sådana förfaranden och formaliteter. Att dessa förfaranden och formaliteter måste kunna fullgöras på distans innebär bl.a. att
medlemsstaterna måste se till att de kan tillhandahållas
över gränserna. Skyldigheten att nå resultat gäller inte förfaranden eller formaliteter som är av sådant slag att de
inte kan fullgöras på distans. Medlemsstaternas lagstiftning om språkanvändning påverkas inte heller.

(53)

Beviljandet av licenser för vissa former av tjänsteverksamhet kan kräva att den behöriga myndigheten intervjuar
sökanden för att bedöma dennes personliga integritet och
lämplighet för att utföra tjänsten i fråga. I sådana fall kan
fullgörandet av formaliteterna på elektronisk väg vara
olämpliga.

(54)

Möjligheten att få tillträde till en tjänsteverksamhet bör
omfattas av krav på tillstånd från de behöriga myndigheterna endast om beslutet i fråga är icke-diskriminerande,
nödvändigt och proportionellt. Detta innebär framför allt
att ett tillståndsförfarande är godtagbart endast om en
efterhandskontroll skulle vara verkningslös på grund av
att man i efterhand inte kan avgöra om de berörda
tjänsterna har brister, samtidigt som hänsyn tas till de
eventuella risker och faror som kan uppstå om en
förhandskontroll inte utförs. Dessa bestämmelser i
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(55)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att återkalla tillstånd i efterhand om villkoren för det
beviljade tillståndet inte längre är uppfyllda.

(56)

Enligt domstolens rättspraxis utgör folkhälsan, konsumentskyddet, djurhälsan och skyddet av stadsmiljön tvingande hänsyn till allmänintresset. Sådana tvingande hänsyn
kan motivera tillämpningen av tillståndsförfaranden och
andra restriktioner. Sådana tillståndsförfaranden eller restriktioner bör dock inte innebära någon diskriminering på
grund av nationalitet. Dessutom bör nödvändighets- och
proportionalitetsprinciperna alltid respekteras.

(57)

Bestämmelserna om tillståndsförfaranden i detta direktiv
bör gälla sådana fall då de aktörernas tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet kräver ett beslut av en behörig myndighet. Detta gäller varken beslut av behöriga
myndigheter att inrätta en offentlig eller privat enhet för
att tillhandahålla en viss tjänst eller behöriga myndigheters ingående av avtal för tillhandahållandet av en viss
tjänst som regleras av bestämmelserna om offentlig upphandling, eftersom detta direktiv inte gäller bestämmelser
om offentlig upphandling.

(58)

För att underlätta tillträde till och utövande av tjänsteverksamheter är det viktigt att utvärdera och rapportera om
tillståndsförfarandena och vilket syfte de tjänar. Denna
rapporteringsskyldighet rör endast förekomsten av tillståndsförfaranden och inte kriterier och villkor för att
bevilja ett tillstånd.

(1) EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.
(2) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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Tillståndet bör i regel göra det möjligt för tjänsteleverantören att få tillträde till tjänsteverksamheten eller utöva
denna på hela landets territorium, såvida inte en territoriell begränsning motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset. Exempelvis miljöskyddet kan motivera att det
ställs krav på tillstånd för varje enskild anläggning på det
nationella territoriet. Denna bestämmelse bör inte påverka
regionala eller lokala befogenheter för tillståndsgivning
inom medlemsstaterna.

(60)

Detta direktiv, särskilt bestämmelserna om tillståndsförfaranden och det territoriella tillämpningsområdet för ett
tillstånd, bör inte påverka den regionala och lokala behörighetsfördelningen i de enskilda medlemsstaterna, inbegripet regionalt och lokalt självstyre och användningen av
officiella språk.

(61)

Bestämmelsen om att villkoren för beviljande av tillstånd
inte skall överlappa varandra bör inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa egna villkor som preciseras i tillståndsförfarandet. Det enda som bör krävas är att de
behöriga myndigheterna då de överväger om den sökande
uppfyller dessa krav, beaktar de likvärdiga villkor som den
sökande redan har uppfyllt i en annan medlemsstat. Denna
bestämmelse bör inte innebära att villkoren för att tillstånd skall beviljas enligt en annan medlemsstats tillståndsförfarande måste tillämpas.

(62)

(63)

Om antalet tillstånd för en viss verksamhet är begränsat
på grund av brist på naturresurser eller teknisk kapacitet,
bör ett förfarande för att välja mellan flera potentiella
sökande inrättas, för att man genom fri konkurrens skall
kunna förbättra kvaliteten på och villkoren för de tjänster
som erbjuds användarna. Ett sådant förfarande bör ge
garantier för öppenhet och opartiskhet, och ett tillstånd
som utfärdats på detta sätt bör varken ha en orimligt lång
giltighetstid eller förnyas automatiskt och får inte innebära någon fördel för den tjänsteleverantör vars tillstånd
nyligen har upphört att gälla. Framför allt bör det utfärdade tillståndets giltighetstid fastställas så att det inte
inskränker eller begränsar den fria konkurrensen mer än
vad som är nödvändigt för att investeringarna skall hinna
skrivas av och investerat kapital ge skälig avkastning.
Denna bestämmelse bör inte hindra medlemsstaterna från
att begränsa antalet tillstånd av andra skäl än brist på
naturresurser eller teknisk kapacitet. Dessa tillstånd bör
under alla omständigheter även i fortsättningen omfattas
av övriga bestämmelser om tillståndsgivning i detta
direktiv.

I avsaknad av andra arrangemang bör tillståndet anses
beviljat om inget annat meddelats inom en angiven tidsfrist. Andra arrangemang kan dock tillämpas när det gäller viss verksamhet, om det är objektivt motiverat av
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tvingande hänsyn till allmänintresset, bland annat tredje
parts legitima intresse. Sådana andra arrangemang skulle
kunna inbegripa bestämmelser i medlemsstaterna, enligt
vilka ansökan i avsaknad av ett svar från den behöriga
myndigheten skall anses vara avslagen, och avslaget kan
överklagas till domstol.

(64)

För att inrätta en verklig inre marknad för tjänster är det
nödvändigt att undanröja de begränsningar av etableringsfriheten och av den fria rörligheten för tjänster som ännu
finns inskrivna i vissa medlemsstaters lagstiftning och som
strider mot artiklarna 43 eller 49 i fördraget. De otillåtna
begränsningarna påverkar särskilt den inre marknaden för
tjänster och bör undanröjas systematiskt och så snart som
möjligt.

(65)

Etableringsfriheten grundar sig särskilt på principen om
likabehandling enligt vilken inte endast diskriminering på
grund av nationalitet är förbjuden, utan även all indirekt
diskriminering på andra grunder som kan leda till samma
resultat. Det bör alltså inte ställas några krav på att man
skall ha en viss etableringsort, hemvist, bosättningsort eller
huvudsaklig verksamhetsort för att få tillträde till eller
utöva tjänsteverksamhet i en medlemsstat, vare sig det rör
sig som en huvudverksamhet eller biverksamhet. Dessa
kriterier bör dock inte omfatta krav enligt vilka tjänsteleverantören eller en av dennes anställda eller ett ombud
måste vara närvarande vid utövandet av tjänsteverksamheten när detta är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset. Vidare bör en medlemsstat inte heller
begränsa ett företags rättskapacitet eller rätt att väcka talan,
om det har bildats enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat och det har sin huvudsakliga etablering där. Inte
heller bör en medlemsstat kunna gynna de tjänsteleverantörer som har en särskild koppling till en nationell eller
lokal socioekonomisk miljö, eller på grund av leverantörens etableringsort kunna inskränka dennes rätt att förvärva, utnyttja eller överlåta rättigheter och varor eller att
få tillträde till olika former av krediter eller lokaler om
dessa möjligheter underlättar för leverantören att få tillträde till eller utöva verksamheten.

(66)

Tillträde till eller utövande av en tjänsteverksamhet på en
medlemsstats territorium bör inte vara beroende av en
ekonomisk prövning. Förbudet mot att göra en ekonomisk prövning till en förutsättning för beviljande av tillstånd bör omfatta den ekonomiska prövningen i sig, och
inte de andra krav som objektivt kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, såsom skyddet av stadsmiljön, socialpolitik och folkhälsa. Detta förbud bör
inte påverka utövandet av befogenheter när det gäller de
myndigheter som ansvarar för tillämpningen av
konkurrenslagstiftningen.
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När det gäller finansiell säkerhet eller försäkring bör förbudet mot krav endast gälla skyldigheten att den begärda
finansiella säkerheten eller försäkringen måste komma från
ett finansinstitut som är etablerat i den berörda
medlemsstaten.

(68)

I fråga om förhandsregistrering bör förbudet mot krav
endast gälla skyldigheten att tjänsteleverantören före etableringen skall ha varit förhandsregistrerad under en viss
period i ett register i den berörda medlemsstaten.

(69)

För att moderniseringen av nationella bestämmelser skall
kunna samordnas så att de uppfyller den inre marknadens
krav är det nödvändigt att göra en utvärdering av vissa
nationella krav som inte är diskriminerande men som på
grund av sin karaktär kan komma att avsevärt inskränka
eller till och med förhindra tillträdet till eller bedrivandet
av en verksamhet som omfattas av etableringsfriheten.
Denna utvärderingsprocess bör begränsas till att undersöka om kraven är förenliga med de kriterier som domstolen redan har fastställt för etableringsfriheten. Den bör
inte avse tillämpningen av gemenskapens konkurrenslagstiftning. Om sådana krav är diskriminerande, inte objektivt motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset
eller om de inte står i proportion till det eftersträvade syftet måste de upphävas eller ändras. Resultatet av utvärderingen kommer att variera beroende på verksamhetens art
och det berörda allmänintresset. I synnerhet kan sådana
krav vara helt motiverade när de avser socialpolitiska mål.

(70)

(71)

Tjänster får, i den mening som avses i detta direktiv och
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 i
EG-fördraget, i detta direktiv betraktas som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse endast om de tillhandahålls för
att uppfylla en särskild uppgift av allmänt intresse som
den berörda medlemsstaten anförtrott tjänsteleverantören.
Uppdraget bör tilldelas tjänsteleverantören genom en eller
flera rättsakter av ett slag som den berörda medlemsstaten beslutar om och där den särskilda uppgiftens art bör
preciseras.

Det förfarande för ömsesidig utvärdering som föreskrivs i
detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas frihet att
i sina lagstiftningar fastställa en hög skyddsnivå för allmänna intressen, särskilt för att uppnå socialpolitiska mål.
Dessutom är det nödvändigt att det vid den ömsesidiga
utvärderingen tas full hänsyn till den särskilda karaktären
hos tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de särskilda uppgifter som de fyller. Detta kan motivera vissa
inskränkningar i etableringsfriheten, särskilt om de syftar
till att skydda folkhälsan och socialpolitiska mål och om
de uppfyller kraven i artikel 15.3 a, b och c. När det gäller
skyldigheten att ha en särskild juridisk form för att utöva
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vissa tjänster på det sociala området, har domstolen t.ex.
redan funnit att det kan vara motiverat att underkasta
tjänsteleverantören ett krav att verka utan vinstsyfte.

(72)

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse avser viktiga uppgifter som rör social och territoriell sammanhållning. Utförandet av dessa uppgifter bör inte hindras som ett resultat
av det utvärderingsförfarande som föreskrivs i detta direktiv. Krav som är nödvändiga för att dessa uppgifter skall
kunna fullgöras bör inte påverkas av detta förfarande, men
man bör samtidigt ta itu med omotiverade begränsningar
av etableringsfriheten.

(73)

Bland de krav som bör granskas finns nationella regler
som, av andra skäl än den som gäller yrkeskvalifikationer,
förbehåller rätten att starta viss verksamhet åt vissa tjänsteleverantörer. Dessa krav inbegriper även skyldighet för
tjänsteleverantörer att ha en viss juridisk form, t.ex. kravet att vara en juridisk person, en enskild firma, en ideell
förening eller ett företag som ägs enbart av fysiska personer, eller krav som rör aktieinnehav i ett företag, särskilt
skyldigheten att hålla ett minimikapital för viss slags verksamhet eller särskilda yrkeskvalifikationer för att inneha
aktiekapital eller leda vissa företag. Utvärderingen av huruvida fasta minimi- och/eller maximiavgifter är förenliga
med etableringsfriheten gäller bara avgifter som sätts av
behöriga myndigheter särskilt för tillhandahållandet av
vissa tjänster och inte, till exempel, allmänna regler om
prissättning, exempelvis vid uthyrning av bostäder.

(74)

Den ömsesidiga utvärderingen innebär att medlemsstaterna under införlivandeperioden först måste göra en
genomgång av sin lagstiftning i syfte att ta reda på om
några av de ovannämnda kraven återfinns i deras rättssystem. Senast vid införlivandeperiodens slut bör medlemsstaterna utarbeta en rapport om resultatet av
genomgången. Varje rapport överlämnas till alla andra
medlemsstater och berörda parter. Medlemsstaterna har
därefter sex månader på sig för att lämna sina synpunkter
på rapporterna. Senast ett år efter dagen för införlivandet
av detta direktiv bör kommissionen utarbeta en sammanfattande rapport, vid behov åtföljd av förslag till ytterligare initiativ. Om det är nödvändigt kan kommissionen i
samarbete med medlemsstaterna bistå dem med att
utforma en gemensam metod.

(75)

Att det i detta direktiv anges ett antal krav som medlemsstaterna måste upphäva eller utvärdera under införlivandeperioden påverkar inte möjligheten att inleda
överträdelseförfarande mot en medlemsstat som inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artiklarna 43 eller 49 i
fördraget.
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(76)

Detta direktiv rör inte tillämpningen av artiklarna 28-30 i
fördraget avseende den fria rörligheten för varor. De
begränsningar som förbjuds med hänvisning till bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster avser krav
som gäller tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet, men inte de krav som gäller varorna i sig.

(77)

När en aktör förflyttar sig till en annan medlemsstat för
att där utöva tjänsteverksamhet bör man skilja mellan
omständigheter som omfattas av etableringsfriheten och
sådana som omfattas av den fria rörligheten för tjänster,
beroende på om verksamheten är av tillfällig art eller inte.
När det gäller skillnaden mellan etableringsfriheten och
den fria rörligheten för tjänster är, enligt domstolens rättspraxis, den viktigaste faktorn frågan om huruvida de
aktörerna är etablerade eller inte i den medlemsstat där de
tillhandahåller den berörda tjänsten. Om de är etablerade
i den medlemsstat där de tillhandahåller sina tjänster bör
de omfattas av etableringsfriheten. Om de aktörerna däremot inte är etablerade i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls bör deras verksamhet omfattas av den fria
rörligheten för tjänster. I enlighet med domstolens rättspraxis bör verksamhetens tillfälliga art bedömas inte bara
på grundval av tjänstens varaktighet, utan också med hänsyn till dess frekvens, periodiska karaktär eller kontinuitet. Det faktum att tjänsten är av tillfällig art bör inte under
några omständigheter innebära att tjänsteleverantören i
den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls inte kan skaffa
sig en viss infrastruktur, t.ex. ett kontor eller en byrå av
något slag, som är nödvändig för att kunna utföra tjänsten i fråga.

(78)

För att säkerställa ett effektivt genomförande av den fria
rörligheten för tjänster, och för att tjänstemottagarna och
tjänsteleverantörerna skall kunna dra nytta av och erbjuda
tjänster i hela gemenskapen utan att behöva ta hänsyn till
några gränser, är det nödvändigt att det klargörs i vilken
utsträckning kraven i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls är tillämpliga. Det är avgörande att se till att
bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster inte
hindrar den medlemsstat där tjänsten utförs från att tillämpa särskilda krav, i enlighet med principerna i artikel 16.1 a–c, av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet
eller folkhälso- eller miljöskydd.

(79)

I enlighet med domstolens rättspraxis har en medlemsstat
rätt att vidta åtgärder för att förhindra att tjänsteleverantörer otillbörligen utnyttjar principerna om den inre marknaden. Huruvida en tjänsteleverantör har gjort sig skyldig
till missbruk bör avgöras från fall till fall.
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(80)

Det är nödvändigt att se till att tjänsteleverantörerna kan
ta med sig den utrustning som behövs för att utföra tjänsten när de reser till en annan medlemsstat för att tillhandahålla tjänster. Det är särskilt viktigt att undvika fall där
tjänsten inte kan utföras utan utrustningen eller där tjänsteleverantörer ådrar sig merkostnader på grund av att de
måste hyra eller förvärva annan utrustning än den de vanligtvis använder eller väsentligt tvingas ändra det sätt på
vilket de vanligtvis bedriver sin verksamhet.

(81)

Med begreppet ”utrustning” avses inte fysiska föremål som
antingen tillhandahålls av tjänsteleverantören till kunden
eller blir en del av ett fysiskt föremål som ett resultat av
tjänsteverksamheten, t.ex. byggnadsmaterial eller reservdelar, eller som förbrukas eller lämnas kvar på platsen i samband med tillhandahållandet av tjänsten, t.ex. bränslen,
sprängämnen, fyrverkerier, bekämpningsmedel, gifter eller
mediciner.

(82)

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte utesluta att en
medlemsstat tillämpar bestämmelser om arbets- och
anställningsvillkor. Bestämmelser i lagar och andra författningar bör i enlighet med fördraget vara motiverade av
skäl som rör skydd för arbetstagare och vara ickediskriminerande, nödvändiga och proportionerliga, enligt
domstolens tolkning, samt överensstämma med annan
relevant gemenskapsrätt.

(83)

Det är nödvändigt att säkerställa att bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster får frångås endast på de
områden som omfattas av undantag. Dessa undantag är
nödvändiga för att hänsyn skall kunna tas till hur långt
integrationen kommit på den inre marknaden eller till
vissa gemenskapsinstrument avseende tjänster där det
föreskrivs att en tjänsteleverantör skall omfattas av ett
annat lands lagstiftning än etableringsmedlemsstatens.
Vidare bör vissa åtgärder i undantagsfall vidtas mot en viss
tjänsteleverantör, om det sker i enstaka fall och på vissa
strikta formella och materiella villkor. Eventuella begränsningar av den fria rörligheten för tjänster bör tillåtas i
undantagsfall och endast om de är förenliga med de
grundläggande rättigheter som utgör en integrerad del av
de allmänna gemenskapsrättsliga principerna.

(84)

Undantaget från bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster när det gäller posttjänster bör omfatta både
verksamheter som är förbehållna tjänsteleverantören av
samhällsomfattande tjänster och andra posttjänster.
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Det undantag från bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster som består i indrivning av fordringar och
hänvisningen till ett eventuellt framtida harmoniseringsinstrument bör gälla endast tillträde till och utövande av
verksamhet som företrädesvis består av att väcka talan vid
domstol i samband med indrivning av fordringar.

Detta direktiv bör inte påverka arbets- och anställningsvillkor som i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av
tjänster (1) gäller för arbetstagare som utstationerats för att
tillhandahålla en tjänst på en annan medlemsstats territorium. I sådana fall är tjänsteleverantören enligt direktiv
96/71/EG skyldig att uppfylla gällande arbets- och anställningsvillkor på ett antal angivna områden i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. Dessa områden är följande:
längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda
semesterdagar per år, minimilön, inbegripet övertidsersättning, villkor för personaluthyrning, särskilt genom bemanningsföretag, hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen,
skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkoren för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen
fött barn samt för barn och unga, lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om ickediskriminerande behandling. Detta gäller inte enbart
arbets- och anställningsvillkor som är fastställda i lag utan
även sådana som finns i kollektivavtal eller skiljedomar
som officiellt förklarats ha allmän giltighet eller i praktiken har allmän giltighet i den mening som avses i direktiv
96/71/EG. Detta direktiv bör heller inte hindra medlemsstaterna från att tillämpa arbets- och anställningsvillkor på
andra områden än dem som anges i artikel 3.1
i direktiv 96/71/EG av skäl som rör den allmänna
ordningen.

Detta direktiv bör inte heller påverka arbets- och anställningsvillkoren då den arbetstagare som anställts för att
tillhandahålla en gränsöverskridande tjänst rekryterats i
den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. Vidare bör
inte detta direktiv påverka rätten för de medlemsstater där
tjänsten tillhandahålls att besluta huruvida det föreligger
ett anställningsförhållande och avgöra skillnaden mellan
egenföretagare och anställda, inklusive ”falska egenföretagare”. I detta hänseende bör det väsentliga särdraget för
ett anställningsförhållande i den mening som avses i artikel 39 i fördraget vara att en person under en viss tid, för
någon annans räkning och enligt dennes anvisningar, utför

(1) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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tjänster i utbyte mot ersättning; varje verksamhet som en
person utövar utanför ett underordnat förhållande måste
betraktas som en verksamhet som personen bedriver i
egenskap av egenföretagare i enlighet med artiklarna 43 och 49 i fördraget.

(88)

Bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster bör
inte gälla i de fall då en verksamhet i enlighet med gemenskapsrätten är förbehållen ett särskilt yrke i en medlemsstat, exempelvis krav om att tillhandahållande av juridisk
rådgivning är förbehållen advokater.

(89)

Det undantag från bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster som gäller vid registrering av fordon som
leasats i en annan medlemsstat än den där fordonet
används följer av domstolens rättspraxis, enligt vilken en
medlemsstat får fastställa en sådan skyldighet i fråga om
fordon som används inom det egna territoriet om detta
står i proportion till det eftersträvade syftet. Undantaget
gäller inte enstaka eller tillfälliga uthyrningar.

(90)

Avtalsförhållanden mellan tjänsteleverantör och kund
samt mellan arbetsgivare och arbetstagare bör inte omfattas av detta direktiv. Vilken lagstiftning som är tillämplig
på tjänsteleverantörens avtalsförpliktelser eller utomobligatoriska förpliktelser bör fastställas i enlighet med internationell privaträtt.

(91)

Medlemsstaterna måste ges möjlighet att, under särskilda
omständigheter och i enskilda fall, av hänsyn till tjänsternas säkerhet, göra undantag från bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster för en tjänsteleverantör som
är etablerad i en annan medlemsstat. En sådan möjlighet
bör dock endast få utnyttjas om harmonisering saknas på
gemenskapsnivå.

(92)

Begränsningar av den fria rörligheten för tjänster i strid
mot detta direktiv kan bero dels på åtgärder som vidtas
gentemot tjänsteleverantören, dels på en rad olika hinder
för tjänstemottagarnas, särskilt konsumenternas, möjlighet att utnyttja tjänsterna. I detta direktiv ges exempel på
olika begränsningar för tjänstemottagare som vill utnyttja
en tjänst som erbjuds av en tjänsteleverantör etablerad i
en annan medlemsstat. Detta inbegriper även fall där tjänstemottagarna är skyldiga att erhålla tillstånd från eller
underrätta sina behöriga myndigheter för att få ta emot
en tjänst från en tjänsteleverantör som är etablerad i en
annan medlemsstat. Det gäller inte allmänna tillståndsförfaranden som även är tillämpliga på tjänster utförda av en
tjänsteleverantör som är etablerad i samma medlemsstat.
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Begreppet ”ekonomiska bidrag” för användning av en särskild tjänst bör varken omfatta system för stöd som beviljas av medlemsstaterna, särskilt på det sociala området
eller inom den kulturella sektorn, och som omfattas av
gemenskapens konkurrensregler, eller allmänna ekonomiska bidrag som inte är kopplade till användning av en
särskild tjänst, t.ex. studiebidrag eller studielån.

Enligt fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster är det förbjudet att diskriminera en tjänstemottagare
på grund av dennes nationalitet eller på grund av i vilket
land eller på vilken ort han eller hon är bosatt. Sådan diskriminering kan utgöra en skyldighet som gäller endast de
som är bosatta i en annan medlemsstat att lämna in originalhandlingar, bestyrkta kopior, ett intyg om medborgarskap eller auktoriserade översättningar av handlingarna
för att kunna utnyttja en tjänst eller förmånliga priser. Förbudet mot diskriminerande krav bör emellertid inte hindra att vissa tjänstemottagare kan få rätt till förmåner,
särskilt när det gäller avgifter, om förmånerna grundar sig
på objektiva motiverade kriterier.

Principen om icke-diskriminering på den inre marknaden
innebär att tjänstemottagare, i synnerhet konsumenter,
inte får vägras tillträde till en tjänst som erbjuds allmänheten eller att tillträdet inte får begränsas på grund av att
de allmänna villkor som erbjuds allmänheten innehåller
krav på tjänstemottagarens nationalitet eller bosättningsort. Detta påverkar inte möjligheten att inom ramen för
dessa allmänna villkor tillämpa olika avgifter, priser och
villkor för tillhandahållandet av en tjänst, om detta är
motiverat av objektiva faktorer som kan variera länderna
emellan, som högre faktiska kostnader på grund av
avstånd, tekniska detaljer i samband med tillhandahållandet, olika marknadsvillkor, exempelvis säsongspåverkad
högre eller lägre efterfrågan, olika semesterperioder i medlemsstaterna och olika konkurrenters prissättning eller
större risktagande på grund av att bestämmelserna skiljer
sig från dem i etableringsmedlemsstaten. Det innebär inte
heller att en tjänst som inte tillhandahålls en konsument
på grund av avsaknad av nödvändiga immateriella rättigheter på ett visst territorium skulle utgöra olaglig
diskriminering.
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marknadskommunikation, t.ex. reklam, utan bör snarare
avse broschyrer där det ges en ingående beskrivning av de
tjänster som erbjuds, även dokument på webbplatser.

(97)

Det är nödvändigt att i detta direktiv fastställa vissa
bestämmelser om hög kvalitet på tjänster och i synnerhet
garantera krav på information och öppenhet. Dessa
bestämmelser bör tillämpas både för gränsöverskridande
tjänster mellan medlemsstaterna och tjänster som tillhandahålls i en medlemsstat av en tjänsteleverantör som är
etablerad där, utan att lägga onödiga bördor på små och
medelstora företag. Bestämmelserna bör inte på något sätt
hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med detta
direktiv och annan gemenskapsrätt, tillämpa ytterligare
eller andra kvalitetskrav.

(98)

Aktörer som tillhandahåller tjänster som utgör en direkt
och särskild hälso- eller säkerhetsrisk eller ekonomisk risk
för tjänstemottagaren eller en tredje person bör, i princip,
omfattas av en yrkesansvarsförsäkring eller en likvärdig
eller jämförbar garanti, vilket särskilt innebär att en sådan
aktör i regel bör vara tillräckligt försäkrad för de tjänster
som tillhandahålls i en eller flera andra medlemsstater än
etableringsmedlemsstaten.

(99)

Försäkringen eller garantin bör vara anpassad till riskens
art och omfattning. Därför måste tjänsteleverantörerna ha
gränsöverskridande försäkringsskydd endast om de faktiskt tillhandahåller tjänster i andra medlemsstater. Medlemsstaterna bör inte fastställa mer detaljerade regler om
försäkringsskyddet och fastställa till exempel miniminivåer
för försäkringsbeloppet eller begränsningar när det gäller
undantag från försäkringsskyddet. Tjänsteleverantörer och
försäkringsbolag bör även fortsättningsvis ha tillräcklig
flexibilitet för att förhandla fram försäkringsavtal som är
exakt avpassade efter riskens art och omfattning. Dessutom är det inte nödvändigt att genom lag fastställa en
skyldighet i fråga om skäligt försäkringsskydd. Det bör
vara tillräckligt om en försäkringsskyldighet ingår i de
etiska regler som fastställs av yrkesorganisationer. Försäkringsbolagen bör heller inte vara skyldiga att tillhandahålla
försäkringsskydd.

(100) Det är nödvändigt att upphöra med totalförbudet mot

(96)

Tjänsteleverantörer bör åläggas att ange e-postadress och
webbplats som ett sätt att göra de upplysningar som de
är skyldiga att lämna lättillgängliga för tjänstemottagaren.
Skyldigheten för tjänsteleverantörerna att lämna vissa upplysningar i de handlingar där de ger en ingående presentation av sina tjänster bör inte omfatta allmän

marknadskommunikation från reglerade yrken, inte
genom att ta bort förbud mot innehållet i marknadskommunikationen utan snarare sådana förbud som innebär att
ett visst yrke generellt sett inte får sända ut marknadskommunikation av ett visst eller av vissa slag, såsom all form
av reklam via ett visst medium eller vissa medier. I fråga
om marknadskommunikationens innehåll och utformning
måste tjänsteleverantörerna uppmanas att på gemenskapsnivå utarbeta uppförandekoder som är förenliga med
gemenskapsrätten.
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(101) Det är nödvändigt och i tjänstemottagarnas, särskilt kon-

sumenternas, intresse att se till att tjänsteleverantörerna
har möjlighet att erbjuda tjänster på flera olika områden
parallellt och att begränsningar i detta hänseende
inskränks till vad som är nödvändigt för att garantera
opartiskheten, oberoendet och integriteten hos de reglerade yrkena. Detta påverkar inte sådana begränsningar och
förbud mot att utföra viss verksamhet som syftar till att
garantera oberoende om en medlemsstat anförtror en
tjänsteleverantör en särskild uppgift, i synnerhet när det
gäller stadsutveckling, och det bör inte heller påverka tillämpningen av konkurrensregler.

(102) För att förbättra öppenheten och verka för att de bedöm-

ningar av kvaliteten på de tjänster som erbjuds och utförs
för tjänstemottagarens räkning görs utifrån jämförbara kriterier, är det viktigt att upplysningar om innebörden av
kvalitetsmärkning och andra kvalitetstecken för dessa
tjänster är lättillgängliga. Denna skyldighet att visa öppenhet är särskilt viktig inom exempelvis turism, i synnerhet
hotellnäringen, där bruket av klassificeringssystem är
mycket utbrett. Vidare bör man undersöka i vilken
utsträckning den europeiska standardiseringen kan användas för att förbättra överensstämmelsen och kvaliteten på
tjänsterna. De europeiska standarderna utarbetas av de
europeiska standardiseringsorganen, den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), Europeiska kommittén
för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telestandarder (ETSI). Om så är lämpligt
kan kommissionen i enlighet med de förfaranden som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1) utfärda ett mandat för utarbetandet av särskilda
europeiska standarder.

(103) För att lösa eventuella problem med att följa ett domstols-

beslut bör det föreskrivas att medlemsstaterna skall
erkänna likvärdiga garantier som ställts av institut eller
organ som banker, försäkringsgivare eller andra leverantörer av finansiella tjänster som är etablerade i en annan
medlemsstat.

(104) Inrättandet av ett nätverk av medlemsstaternas konsu-

mentskyddsmyndigheter, som behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004
kompletterar det samarbete som föreskrivs i detta direktiv. Tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen i
gränsöverskridande fall, särskilt när det gäller utvecklingen
av nya marknadsförings- och försäljningsmetoder, liksom
behovet av att undanröja vissa specifika hinder för samarbetet på detta område, nödvändiggör en högre grad av
samarbete mellan medlemsstaterna. Framför allt är det
nödvändigt att på detta område se till att medlemsstaterna
(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt.
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kräver att aktörer på deras territorium som riktar sig till
konsumenter i en annan medlemsstat upphör med olagliga metoder.

(105) Administrativt samarbete är väsentligt för att den inre

marknaden för tjänster skall fungera väl. Brist på samarbete mellan medlemsstaterna resulterar i en ökning av
antalet regler som är tillämpliga på tjänsteleverantörer eller
dubbelarbete när det gäller kontroller av verksamhet över
gränserna, och kan även utnyttjas av mindre seriösa ekonomiska aktörer som vill komma undan kontroller eller
kringgå gällande nationella regler om tjänster. Det är därför väsentligt att föreskriva tydliga rättsligt bindande skyldigheter för medlemsstaterna att samarbeta effektivt.

(106) I kapitlet om administrativt samarbete bör ”tillsyn” omfatta

sådan verksamhet som övervakning och undersökning,
problemlösning, verkställighet och införande av sanktioner samt därpå följande uppföljningsverksamhet.

(107) Under normala förhållanden bör ömsesidigt bistånd ske

genom direktkontakt mellan de behöriga myndigheterna.
De kontaktpunkter som har utsetts av medlemsstaterna
bör vara skyldiga att underlätta förfarandet endast då det
uppstår svårigheter, t.ex. om det behövs hjälp för att klargöra vilken relevant myndighet som är behörig.

(108) Vissa skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd bör gälla

alla frågor som omfattas av detta direktiv, inklusive då en
tjänsteleverantör etablerar sig i en annan medlemsstat.
Andra skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd bör
endast gälla när tjänster tillhandahålls över gränserna, då
bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster är tillämplig. Ett antal ytterligare skyldigheter bör gälla i samtliga fall då tjänster tillhandahålls över gränserna, även
inom områden som inte omfattas av bestämmelsen om
friheten att tillhandahålla tjänster. Tjänster som tillhandahålls över gränserna bör även omfatta sådana fall då tjänster tillhandahålls på distans och då mottagaren reser till
tjänsteleverantörens etableringsmedlemsstat för att motta
tjänsten.

(109) Om en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar sig till en annan

medlemsstat än etableringsmedlemsstaten är det nödvändigt att dessa båda medlemsstater inleder ett samarbete,
så att den förra kan genomföra kontroller, inspektioner
och utredningar på etableringsmedlemsstatens begäran,
eller kontroller på eget initiativ om det enbart rör sig om
kontroll av fakta.

(110) Medlemsstaterna bör inte kunna kringgå bestämmelserna

i detta direktiv, däribland bestämmelsen om friheten att
tillhandahålla tjänster, genom diskriminerande eller oproportionerliga kontroller, inspektioner eller utredningar.
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(111) Bestämmelserna i detta direktiv om utbyte av information

om tjänsteleverantörens anseende bör inte ersätta initiativ
inom polissamarbete och straffrättsligt samarbete, särskilt
sådana som rör utbyte av information mellan medlemsstaternas
brottsbekämpande
myndigheter
och
kriminalregister.
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kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa
mål.
(117) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

(112) Samarbete mellan medlemsstaterna kräver ett väl fung-

erande elektroniskt informationssystem, så att behöriga
myndigheter lätt kan identifiera sina relevanta samarbetspartner i andra medlemsstater och kommunicera på ett
effektivt sätt.

(113) Det är nödvändigt att föreskriva att medlemsstaterna i

samarbete med kommissionen har skyldighet att uppmana berörda parter att utarbeta uppförandekoder på
gemenskapsnivå, som särskilt syftar till att främja kvaliteten på tjänsterna med beaktande av de enskilda yrkenas
särdrag. Dessa uppförandekoder bör vara förenliga med
gemenskapsrätten, särskilt konkurrensreglerna. De bör
vara förenliga med rättsligt bindande regler för yrkesetik
och uppförande i medlemsstaterna.

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1).
(118) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet

om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att
för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna
tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt
att offentliggöra dessa tabeller,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
(114) Medlemsstaterna bör uppmuntra särskilt yrkesorganisatio-

ner, yrkessammanslutningar och andra branschorganisationer på gemenskapsnivå att utarbeta uppförandekoder.
Dessa uppförandekoder bör innehålla bestämmelser för
marknadskommunikation för reglerade yrken utifrån de
enskilda yrkenas särdrag, samt yrkesetiska bestämmelser
och förhållningsregler för reglerade yrken med syfte att
garantera oberoende, opartiskhet och tystnadsplikt. Dessutom bör de villkor som gäller för fastighetsmäklares verksamhet ingå i uppförandekoderna. Medlemsstaterna bör
vidta stödåtgärder för att uppmuntra yrkesorganisationer,
yrkessammanslutningar och andra branschorganisationer
att i sina respektive länder tillämpa uppförandekoder som
antagits på gemenskapsnivå.

Syfte
1.
I detta direktiv fastställs de allmänna bestämmelser som
skall underlätta utövandet av etableringsfriheten för tjänsteleverantörer och den fria rörligheten för tjänster, samtidigt som tjänsternas höga kvalitetsnivå bibehålls.
2. I detta direktiv behandlas inte liberaliseringen av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse som är förbehållna offentliga eller
privata enheter, och inte heller privatiseringen av offentliga enheter som tillhandahåller tjänster.
3. I detta direktiv behandlas inte avskaffandet av monopol för
tillhandahållande av tjänster och inte heller statligt stöd från medlemsstater vilket omfattas av gemenskapens konkurrensregler.

(115) Syftet med uppförandekoder på gemenskapsnivå är att

fastställa miniminormer för uppförande vilka utgör ett
komplement till medlemsstaternas lagstadgade krav. De
hindrar inte medlemsstaterna från att i enlighet med
gemenskapsrätten införa strängare rättsliga regler eller
nationella yrkesorganisationer från att föreskriva mer
omfattande skydd i sina nationella uppförandekoder.

(116) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att avskaffa

hindren för tjänsteleverantörernas etableringsfrihet i medlemsstaterna och den fria rörligheten för tjänster mellan
medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå,

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas frihet att i enlighet med gemenskapsrätten definiera vad de anser vara tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse, hur dessa tjänster bör organiseras och finansieras i enlighet med bestämmelserna om statligt
stöd samt vilka särskilda krav de bör underställas.
4.
Detta direktiv påverkar inte de åtgärder på gemenskapsnivå eller nationell nivå som vidtas i överensstämmelse med
gemenskapsrätten för att skydda eller främja den kulturella eller
språkliga mångfalden eller mångfalden i medierna.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(2) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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5.
Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas straffrättsliga bestämmelser. Medlemsstaterna får dock inte begränsa friheten att tillhandahålla tjänster genom att tillämpa straffrättsliga
bestämmelser som särskilt reglerar eller påverkar tillträdet till eller
utövandet av en tjänsteverksamhet genom att kringgå bestämmelserna i detta direktiv.

6.
Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor,
arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som
medlemsstaterna tillämpar i enlighet med nationell lagstiftning
som respekterar gemenskapsrätten. Detta direktiv påverkar inte
heller medlemsstaternas lagstiftning om social trygghet.

g)

L 376/51

Audiovisuella tjänster, inbegripet cinematografiska tjänster,
oavsett produktions-, distributions- och sändningsmetoder
och radiosändningar.

h) Spelverksamhet som innebär att insatser med penningvärde
görs i hasardspel, t.ex. lotterier, kasinospel och
vadslagningar.
i)

Verksamhet som har samband med utövandet av offentlig
makt enligt artikel 45 i fördraget.

j)

7.
Detta direktiv påverkar inte utövandet av sådana grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och i gemenskapsrätten. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå
och tillämpa kollektivavtal samt att vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis som respekterar
gemenskapsrätten.

Sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg
och stöd till permanent eller tillfälligt behövande familjer
och enskilda, som tillhandahålls av staten, tjänsteleverantörer på uppdrag av staten eller av staten erkända
välgörenhetsorganisationer.

k)

Privata säkerhetstjänster.

l)

Tjänster som tillhandahålls av officiellt utnämnda notarier
och utmätningsmän.

Artikel 2

3.

Detta direktiv skall inte tillämpas på skatteområdet.

Tillämpningsområde
Artikel 3
1.
Detta direktiv skall tillämpas på tjänster som tillhandahålls
av tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat.

2.

Detta direktiv skall inte tillämpas på följande verksamheter:

a)

Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.

b)

Finansiella tjänster såsom banktjänster och tjänster som avser
krediter, försäkringar och återförsäkringar, tjänstepensioner
och individuellt pensionssparande, värdepapper, investeringsfonder, betalningar och investeringsrådgivning inbegripet tjänster som förtecknas i bilaga I till direktiv
2006/48/EG.

c)

d)

Förhållande till andra bestämmelser i gemenskapsrätten
1. Om bestämmelserna i detta direktiv stridet mot en bestämmelse i en annan gemenskapsrättsakt som reglerar specifika frågor rörande tillträde till och utövande av en tjänsteverksamhet
inom särskilda områden eller för särskilda yrken, skall bestämmelsen i den andra gemenskapsrättsakten ges företräde och tillämpas på dessa särskilda områden eller yrken. Detta inbegriper
följande rättsakter:
a)

Direktiv 96/71/EG.

b)

Förordning (EEG) nr 1408/71.

c)

Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television (1).

d)

Direktiv 2005/36/EG.

Elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät och därmed förbundna resurser och tjänster när det gäller frågor som omfattas av direktiv 2002/19/EG,
2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG och 2002/58/EG.

Tjänster på transportområdet, inbegripet hamntjänster, som
omfattas av avdelning V i EG-fördraget.

e)

Tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag.

f)

Hälso- och sjukvårdstjänster, oavsett om de tillhandahålls via
sjukvårdsinrättningar eller inte, och oavsett hur de är organiserade och finansierade på nationell nivå eller om de är
offentliga eller privata.

2. Detta direktiv rör inte den internationella privaträtten, i synnerhet de regler som styr vilken lag som skall tillämpas på avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser, inbegripet
sådana som garanterar att konsumenter omfattas av det konsumentskydd som fastställs i gällande konsumentlagstiftning i deras
medlemsstater.
(1) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997,
s. 60).
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ekonomisk jämvikt i det sociala trygghetssystemet, konsumentskydd och skydd av såväl tjänstemottagare som arbetstagare, rättvisa handelstransaktioner, kamp mot bedrägerier,
skydd av miljö och stadsmiljö, djurhälsa, immateriella rättigheter, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet, socialpolitiska och kulturpolitiska mål.

3.
Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna i detta
direktiv i enlighet med bestämmelserna i fördraget om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster.

Artikel 4
Definitioner

I detta direktiv används följande definitioner:

1.

2.

tjänst: all förvärvsverksamhet som egenföretagare utövar, i
regel mot ekonomisk ersättning, enligt artikel 50 i fördraget.

tjänsteleverantör: en fysisk person som är medborgare i en
medlemsstat eller en juridisk person enligt artikel 48 i fördraget och som är etablerad i en medlemsstat och som erbjuder eller tillhandahåller en tjänst.

3.

tjänstemottagare: en fysisk person som är medborgare i en
medlemsstat eller som har rättigheter i kraft av gemenskapsrättsakter eller en juridisk person enligt artikel 48 i fördraget som är etablerad i en medlemsstat och av yrkesskäl eller
andra skäl använder eller vill använda sig av en tjänst.

4.

etableringsmedlemsstat: den medlemsstat inom vars territorium den berörda tjänsteleverantören är etablerad.

5.

6.

7.

8.

etablering: tjänsteleverantörens faktiska utövande av en ekonomisk verksamhet enligt artikel 43 i fördraget under en
obegränsad tid och genom en stabil infrastruktur varifrån
näringsverksamhet för att tillhandahålla tjänster faktiskt
bedrivs.

tillståndsförfarande: förfarande som innebär att en tjänsteleverantör eller tjänstemottagare måste vända sig till en behörig
myndighet för att erhålla ett formellt eller ett indirekt beslut
om att få tillträde till eller utöva en tjänsteverksamhet.

krav: skyldighet, förbud, villkor eller begränsning som föreskrivs i medlemsstaternas lagar eller andra författningar eller
som följer av rättspraxis, administrativt förfarande, regler
från yrkesorganisationer eller kollektiva regler som yrkessammanslutningar eller andra branschorganisationer har
antagit som ett led i utövandet av sitt rättsliga oberoende;
regler som fastställts i kollektivavtal som arbetsmarknadens
parter förhandlat fram skall inte uppfattas som krav i den
mening som avses i detta direktiv.

tvingande hänsyn till allmänintresset: hänsyn som domstolen i
sin rättspraxis bedömt som tvingande på grund av allmänintresset, t.ex. följande: allmän ordning, allmän säkerhet,
skydd för människors liv och hälsa, folkhälsa, bibehållen

9.

behörig myndighet: alla organ eller instanser som i en medlemsstat har till uppgift att kontrollera eller reglera tjänsteverksamheter, särskilt administrativa myndigheter, inbegripet
domstolar som agerar som sådana, yrkesorganisationer eller
de yrkessammanslutningar eller andra branschorganisationer som inom ramen för sitt rättsliga oberoende kollektivt
reglerar möjligheten att få tillträde till och utöva
tjänsteverksamhet.

10. medlemsstat där tjänsten tillhandahålls: den medlemsstat där
tjänsten tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat.
11. reglerat yrke: en yrkesverksamhet eller flera yrkesverksamheter enligt artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG.
12. marknadskommunikation: varje form av meddelande som syftar till att direkt eller indirekt främja varor eller tjänster från
ett företag, en organisation eller en person som bedriver
handels-, industri- eller hantverksverksamhet, eller har ett
reglerat yrke, eller till att direkt eller indirekt främja ovan
nämnda företags, organisations eller persons profil. Följande
utgör i sig inte marknadskommunikation:
a)

Information som gör att man direkt kan nå företaget,
organisationen eller personen, exempelvis domännamn
eller en e-postadress.

b)

Meddelanden som rör företagets, organisationens eller
personens varor, tjänster eller image och som utarbetats på ett oberoende sätt, i synnerhet när det inte gjorts
i utbyte mot ekonomisk ersättning.

KAPITEL II
ADMINISTRATIV FÖRENKLING

Artikel 5
Förenkling av förfaranden
1. Medlemsstaterna skall granska de förfaranden och formaliteter som är tillämpliga på tillträde till och utövande av en tjänsteverksamhet. Om de förfaranden och formaliteter som granskas
enligt denna punkt inte är tillräckligt enkla skall medlemsstaterna
förenkla dem.
2.
Kommissionen får införa harmoniserade blanketter på
gemenskapsnivå i enlighet med förfarandet i artikel 40.2. Dessa
blanketter skall vara likvärdiga med certifikat, intyg eller andra
dokument som krävs av en tjänsteleverantör.
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3.
Om medlemsstaterna begär att tjänsteleverantörer eller
tjänstemottagare skall tillhandahålla ett certifikat, ett intyg eller
något annat dokument som visar att de uppfyller ett visst krav,
skall de godta alla dokument från en annan medlemsstat som tjänar ett likvärdigt syfte eller av vilka det klart framgår att det
berörda kravet är uppfyllt. De får inte kräva att dokument från
en annan medlemsstat skall vara i form av ett original, en bestyrkt
kopia eller en auktoriserad översättning, förutom i sådana fall där
det föreskrivs i andra gemenskapsinstrument eller då ett sådant
krav är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet allmän ordning och säkerhet.

b)

L 376/53

Alla ansökningar om tillstånd som är nödvändiga för utövandet av tjänsteverksamheten.

2.
Inrättandet av gemensamma kontaktpunkter skall inte
påverka funktions- och behörighetsfördelningen mellan myndigheterna inom de nationella systemen.

Artikel 7
Rätt till information

Det första stycket skall inte påverka medlemsstaternas rätt att
kräva icke-auktoriserade översättningar av handlingar på något
av deras egna officiella språk.

4.
Punkt 3 skall inte tillämpas på de dokument som avses i
artikel 7.2 och artikel 50 i direktiv 2005/36/EG, i artikel 45.3
samt artiklarna 46, 49 och 50 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster (1), i artikel 3.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan
medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (2), i rådets
första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning
av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna
likvärdiga inom gemenskapen (3) och i rådets elfte direktiv
89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet
i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag
som lyder under lagstiftningen i en annan stat (4).

1. Medlemsstaterna skall se till att följande uppgifter finns lätt
tillgängliga för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare genom
de gemensamma kontaktpunkterna:
a)

De krav som gäller för tjänsteleverantörer som är etablerade
på deras territorium, särskilt sådana som rör förfaranden och
formaliteter som tjänsteleverantörer skall fullgöra för att få
tillträde till och utöva tjänsteverksamhet.

b)

Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter så att tjänsteleverantörer kan kontakta dessa direkt, däribland uppgifter om
myndigheter som ansvarar för frågor om utövande av
tjänsteverksamhet.

c)

Information om hur och på vilka villkor man kan få tillträde till offentliga register och databaser som rör tjänsteleverantörer och tjänster.

d)

Information om vilka möjligheter till rättslig prövning som
i allmänhet står till förfogande vid tvister mellan de behöriga myndigheterna och tjänsteleverantörer eller tjänstemottagare, eller mellan en tjänsteleverantör och en
tjänstemottagare, eller mellan olika tjänsteleverantörer.

e)

Kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisationer än de behöriga myndigheterna, där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren kan få praktisk hjälp.

Artikel 6
Gemensamma kontaktpunkter

1.
Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör kan
fullgöra följande förfaranden och formaliteter genom gemensamma kontaktpunkter:

a)

Alla förfaranden och formaliteter som är nödvändiga för tillträde till tjänsteverksamhet, särskilt deklarationer, anmälningar och ansökningar som är nödvändiga för att erhålla
tillstånd av behöriga myndigheter, inklusive ansökningar om
upptagning i register, matrikel eller databas eller om registrering hos en yrkesorganisation eller en branschorganisation.

(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005,
s. 28).
(2) EGT L 77, 14.3.1998, s. 36. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.
(3) EGT L 65, 14.3.1968, s. 8. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (EUT L 221, 4.9.2003,
s. 13).
(4) EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

2.
Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörer och
tjänstemottagare på begäran kan få stöd från de behöriga myndigheterna i form av information om hur kraven i punkt 1 a brukar tolkas och tillämpas. Dessa råd skall vid behov innehålla en
enkel vägledning i olika steg. Informationen skall uttryckas på
ett klart och begripligt språk.
3. Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter och det stöd
som avses i punkterna 1 och 2 tillhandahålls på ett tydligt och
entydigt vis, att de är lätt tillgängliga även på distans och på elektronisk väg, samt att de hålls aktuella.
4. Medlemsstaterna skall se till att de gemensamma kontaktpunkterna och de behöriga myndigheterna så snart som möjligt
besvarar varje begäran om sådan information eller sådan hjälp
som avses i punkterna 1 och 2, och att de i sådana fall då begäran är felaktig eller ogrundad utan dröjsmål underrättar frågeställaren om detta.
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5.
Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta kompletterande åtgärder för att uppmuntra de gemensamma kontaktpunkterna att göra den information som avses i denna artikel
tillgänglig på andra gemenskapsspråk. Detta skall inte inkräkta
på medlemsstaternas lagstiftning om språkanvändning.
6.
De behöriga myndigheternas skyldighet att bistå tjänsteleverantörer och tjänstemottagare innebär inte att dessa myndigheter är skyldiga att tillhandahålla juridisk rådgivning i enskilda
fall, utan gäller endast allmän information om hur kraven vanligen tolkas eller tillämpas.

c)

27.12.2006

Det eftersträvade målet kan inte uppnås med en mindre
begränsande åtgärd, i synnerhet därför att en efterhandskontroll skulle ske för sent för att få någon reell verkan.

2. I den rapport som avses i artikel 39.1 skall medlemsstaterna beskriva hur deras tillståndsförfarande ser ut och ange skäl
som visar att de är förenliga med punkt 1 i den här artikeln.
3. Detta avsnitt skall inte tillämpas på sådana aspekter i tillståndsförfaranden som regleras direkt eller indirekt av andra
gemenskapsinstrument.

Artikel 8

Artikel 10

Förfaranden på elektronisk väg
1. Medlemsstaterna skall se till att alla förfaranden och formaliteter för att få tillträde till och utöva en tjänsteverksamhet kan
fullgöras enkelt, på distans och på elektronisk väg via den berörda
gemensamma kontaktpunkten och med de behöriga
myndigheterna.

Villkor för tillståndsgivning
1.
Tillståndsförfaranden skall grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig
bedömning.
2.

2.
Punkt 1 skall inte tillämpas på inspektion av den plats där
tjänsten skall utföras eller av tjänsteleverantörens utrustning eller
på fysisk granskning av tjänsteleverantörens eller dess ansvariga
personals duglighet, eller personliga integritet.
3.
Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 40.2, anta närmare föreskrifter för genomförande av punkt 1
i denna artikel för att underlätta informationssystemens driftskompatibilitet och användningen av förfaranden på elektronisk
väg medlemsstaterna emellan, med beaktande av de gemensamma standarder som har utformats på gemenskapsnivå.

De kriterier som avses i punkt 1 skall vara

a)

icke-diskriminerande,

b)

motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset,

c)

proportionella i förhållande till detta syfte avseende
allmänintresset,

d)

tydliga och entydiga,

e)

objektiva,

f)

offentliggjorda i förväg,

g)

öppna för insyn och tillgängliga.

KAPITEL III
ETABLERINGSFRIHET FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER

AVSNITT 1
Tillstånd

Artikel 9
Tillståndsförfaranden
1.
Medlemsstaterna får endast kräva tillstånd för tillträde till
och utövande av tjänsteverksamhet om följande villkor är
uppfyllda:

3. Villkoren för beviljande av tillstånd för en ny etablering får
inte överlappa andra krav och kontroller som är likvärdiga eller i
allt väsentligt har jämförbara syften och som tjänsteleverantören
redan omfattas av i en annan eller samma medlemsstat. De kontaktpunkter som avses i artikel 28.2 och tjänsteleverantören skall
bistå den behöriga myndigheten med nödvändiga uppgifter om
dessa krav.

a)

Tillståndsförfarandet diskriminerar inte tjänsteleverantören i
fråga.

4. Tillståndet skall ge tjänsteleverantören rätt att få tillträde till
eller utöva tjänsteverksamhet på hela landets territorium, t.ex.
genom att upprätta agenturer, dotterbolag, filialer eller kontor,
utom då det av tvingande hänsyn till allmänintresset är motiverat att utfärda ett särskilt tillstånd för varje etablering eller
begränsa tillståndet till en viss del av territoriet.

b)

Behovet av ett tillståndsförfarande är motiverat av tvingande
hänsyn till allmänintresset.

5. Tillståndet skall utfärdas så snart ärendet har granskats och
det har fastställts att villkoren för att få tillståndet är uppfyllda.
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6.
Utom när ett tillstånd beviljas skall alla beslut av de behöriga myndigheterna, såsom avslag på en ansökan om eller återkallande av ett tillstånd, motiveras fullt ut och skall kunna
överklagas till domstol eller annan instans för överklagande.
7.
Denna artikel skall inte påverka behörighetsfördelningen
mellan de myndigheter i medlemsstaterna som på lokal eller
regional nivå utfärdar sådana tillstånd.

Artikel 11
Tillståndets varaktighet

L 376/55

2. I de fall som avses i punkt 1 skall tillståndet beviljas för en
lämplig begränsad tid och får inte förnyas automatiskt eller innebära några andra fördelar för den tjänsteleverantör vars tillstånd
nyligen har upphört att gälla eller för någon person med särskild
koppling till den tjänsteleverantören.

3. Om inte annat följer av punkt 1 samt artiklarna 9 och 10
får medlemsstaterna när de fastställer reglerna för sina urvalsförfaranden beakta hänsyn till folkhälsa, socialpolitiska mål, hälsa
och säkerhet för arbetstagare eller egenföretagare, miljöskydd,
bevarande av kulturarvet samt andra tvingande hänsyn till allmänintresset, i enlighet med gemenskapsrätten.

1.
Det tillstånd som tjänsteleverantören beviljas får inte vara
tidsbegränsat, utom då

Artikel 13
Tillståndsförfaranden

a)

b)

tillståndet förnyas automatiskt eller omfattas endast av villkoret att kraven skall vara fortsatt uppfyllda,
antalet tillgängliga tillstånd är begränsat av tvingande hänsyn till allmänintresset,
eller

c)

en begränsad varaktighet är motiverad av tvingande hänsyn
till allmänintresset.

2.
Punkt 1 skall inte gälla för den tidsfrist inom vilken tjänsteleverantören skall starta sin verksamhet efter att ha erhållit
tillståndet.
3.
Medlemsstaterna skall kräva att tjänsteleverantörer underrättar den berörda gemensamma kontaktpunkt som avses i artikel 6 om följande förändringar:
a)

Bildandet av dotterbolag vars verksamhet omfattas av
tillståndsförfarandet.

b)

Förändringar i deras situation som får till följd att villkoren
för tillståndet inte längre är uppfyllda.

4.
Denna artikel skall inte påverka medlemsstaternas möjlighet att återkalla tillstånd i sådana fall då villkoren för tillstånd
inte längre är uppfyllda.

Artikel 12
Urval mellan flera sökande
1.
Om antalet tillstånd för en viss verksamhet är begränsat på
grund av knappa naturresurser eller begränsad teknisk kapacitet,
skall medlemsstaterna göra ett urval mellan de sökande med hjälp
av ett förfarande som garanterar fullständig opartiskhet och
öppenhet, inbegripet särskilt kravet på tillräcklig information om
att förfarandet inletts, pågår och avslutats.

1.
Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen
skall vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara utformade så
att de garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objektivt och opartiskt.

2. Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen får
inte verka avskräckande och inte i onödan försvåra eller försena
tillhandahållandet av tjänsten. De skall vara lättillgängliga, och
de eventuella administrativa kostnader som de kan medföra för
de sökande skall vara rimliga och proportionella i förhållande till
kostnaderna för tillståndsförfarandena och får inte överstiga kostnaden för dessa.

3.
Förfarandena och formaliteterna för tillståndsgivningen
skall garantera de sökande att deras ansökningar behandlas så
snart som möjligt och, under alla omständigheter, inom en rimlig tidsfrist som skall fastställas och offentliggöras i förväg. Tidsfristen skall inte börja löpa förrän alla handlingar lämnats in. Om
det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär, får den
behöriga myndigheten förlänga tidsfristen en gång under en
begränsad tid. Förlängningen och dess varaktighet skall vederbörligen motiveras och meddelas sökanden innan den ursprungliga
tidsfristen har löpt ut.

4. Om inget annat meddelats inom den tidsfrist som fastställts
eller förlängts i enlighet med punkt 3, skall tillståndet anses beviljat. Ett annat förfarande får emellertid tillämpas om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, inbegripet
tredje parts legitima intresse.

5. För varje ansökan om tillstånd skall ett mottagningsbevis
tillhandahållas så snart som möjligt. På mottagningsbeviset skall
anges

a)

vilken tidsfrist som gäller enligt punkt 3,

b)

möjligheterna till rättslig prövning,
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att tillståndet i förekommande fall får anses beviljat om inget
annat meddelats inom den angivna tidsfristen.

5.

Tillämpning i enskilda fall av en ekonomisk prövning där
tillståndsgivningen är beroende av att man kan påvisa att det
finns ett ekonomiskt behov eller en efterfrågan på marknaden, eller av att man utvärderar verksamhetens potentiella
eller aktuella ekonomiska effekter eller bedömer om verksamheten stämmer överens med målen i den behöriga myndighetens ekonomiska planering. Detta förbud skall inte avse
planeringskrav som inte rör ekonomiska mål utan tjänar
överordnade syften som rör allmänintresset.

6.

Direkt eller indirekt inblandning av konkurrerande aktörer,
även inom rådgivande organ, vid beviljandet av tillstånd eller
då de behöriga myndigheterna antar andra beslut, med
undantag för yrkesorganisationer och yrkessammanslutningar eller andra branschorganisationer som handlar i egenskap av behöriga myndigheter. Detta förbud skall inte avse
samråd med organisationer, som till exempel handelskammare eller med arbetsmarknadens parter, i andra frågor än
enskilda ansökningar om tillstånd, eller samråd med
allmänheten.

7.

Skyldighet att ställa eller bidra till en ekonomisk säkerhet
eller att ta en försäkring hos tjänsteleverantörer eller organ
som är etablerade på landets territorium. Detta skall inte
påverka medlemsstaternas möjlighet att kräva försäkring
eller finansiell säkerhet i sig och skall inte heller påverka kraven avseende deltagande i en kollektiv ersättningsfond, till
exempel för medlemmar i yrkesorganisationer eller
branschorganisationer.

8.

Skyldighet att under en viss tid ha varit förhandsregistrerad
i registren på landets territorium eller att tidigare under en
viss tid ha bedrivit verksamheten där.

6. Om ansökan är ofullständig skall den sökande så snart som
möjligt underrättas om att ytterligare handlingar behöver sändas
in och om eventuella följder för den tidsfrist som avses i punkt 3.

7.
Om en ansökan avslås på grund av att den inte överensstämmer med föreskrivna förfaranden eller formaliteter skall den
sökande så snart som möjligt informeras om avslaget.
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AVSNITT 2

Otillåtna krav eller krav som skall utvärderas

Artikel 14
Otillåtna krav

Medlemsstaterna får inte ställa något av följande krav för att tillåta tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet på landets
territorium:

1.

Diskriminerande krav som direkt eller indirekt grundar sig
på nationalitet eller, i fråga om företag, platsen för dess säte,
och i synnerhet

a)

b)

2.

3.

4.

krav på medborgarskap för tjänsteleverantören, dess
personal, aktie- eller andelsägare eller medlemmar i ledning och styrelse,

krav på att tjänsteleverantören, dess personal, aktie- eller
andelsägare eller medlemmar i ledning och styrelse skall
vara bosatta på landets territorium.

Förbud mot att vara etablerad i flera medlemsstater eller vara
registrerad vid eller vara medlem av en yrkesorganisation
eller en branschorganisation i mer än en medlemsstat.

Inskränkningar i tjänsteleverantörens frihet att välja om etableringen skall avse den huvudsakliga verksamheten eller en
biverksamhet, särskilt skyldighet för tjänsteleverantören att
förlägga sin huvudsakliga verksamhet till landets territorium,
eller inskränkningar i friheten att välja om etableringen skall
ske i form av en agentur, en filial eller ett dotterbolag.

Krav på ömsesidighet med den medlemsstat där tjänsteleverantören redan är etablerad, bortsett från de krav på ömsesidighet som redan fastställts i gemenskapsinstrument som
rör energi.

Artikel 15
Krav som skall utvärderas
1. Medlemsstaterna skall undersöka om det i deras respektive
rättsordningar finns några krav av det slag som anges i punkt 2
och, om så är fallet, se till att dessa krav uppfyller villkoren i
punkt 3. Medlemsstaterna skall anpassa sina lagar och andra författningar så att de blir förenliga med de villkoren.
2. Medlemsstaterna skall undersöka om det i deras respektive
rättsordningar föreskrivs att följande icke-diskriminerande krav
skall vara uppfyllda vid tillträde till eller utövande av
tjänsteverksamhet:
a)

Kvantitativa eller geografiska begränsningar, särskilt i form
av begränsningar knutna till folkmängd eller ett minsta geografiskt avstånd mellan olika tjänsteleverantörer.

b)

Skyldighet för tjänsteleverantören att ha en viss juridisk
form.

c)

Krav som rör företagets kapitalinnehav.
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d)

Krav som innebär att endast vissa tjänsteleverantörer på
grund av verksamhetens särskilda karaktär får starta tjänsteverksamheten i fråga, med undantag för krav rörande områden som omfattas av direktiv 2005/36/EG eller sådana krav
som föreskrivs i andra gemenskapsinstrument.

e)

Förbud mot flera etableringar inom samma stats territorium.

f)

Krav på ett minsta antal anställda.

g)

Fasta minimi- och/eller maximiavgifter som tjänsteleverantören måste tillämpa.
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7. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla alla förslag till nya lagar och andra författningar i vilka sådana krav som
avses i punkt 6 ingår, samt skälen till dem. Kommissionen skall
underrätta de övriga medlemsstaterna om dessa bestämmelser.
Denna anmälan skall inte hindra medlemsstaterna från att anta
de aktuella bestämmelserna.

Inom tre månader från mottagandet av anmälan skall kommissionen undersöka om de nya kraven är förenliga med gemenskapsrätten och vid behov fatta ett beslut om att begära att
medlemsstaten i fråga skall avstå från att anta dem eller upphäva
dem.

Anmälan om ett utkast till nationell lag i enlighet med direktiv
98/34/EG skall innebära uppfyllande av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i detta direktiv.

h) Skyldighet för tjänsteleverantören att vid sidan av sin tjänst
tillhandahålla andra specifika tjänster.
KAPITEL IV

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

a)

b)

c)

Icke-diskriminering: kraven får varken vara direkt eller indirekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, i fråga
om företag, var företaget har sitt säte.

FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER

AVSNITT 1

Frihet att tillhandahålla tjänster och därtill knutna undantag

Nödvändighet: kraven skall vara motiverade av tvingande
hänsyn till allmänintresset.

Proportionalitet: kraven skall vara lämpliga för att säkerställa
att det eftersträvade målet uppnås, de får inte gå utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå målet och det skall inte
vara möjligt att ersätta dessa krav med andra, mindre begränsande åtgärder som skulle ge samma resultat.

4.
Punkterna 1, 2 och 3 skall gälla lagstiftning om tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse endast i den mån tillämpningen av
dessa punkter inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs.

5.
I den ömsesidiga utvärderingsrapport som föreskrivs i artikel 39.1 skall medlemsstaterna ange

a)

vilka krav de har för avsikt att behålla och varför de anser
att dessa krav uppfyller villkoren i punkt 3,

b)

vilka krav som har upphävts eller mildrats.

6.
Från och med den 28 december 2006 får medlemsstaterna
införa nya krav av den typ som avses i punkt 2, endast om dessa
krav uppfyller villkoren i punkt 3.

Artikel 16
Frihet att tillhandahålla tjänster

1. Medlemsstaterna skall respektera tjänsteleverantörernas rätt
att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat än den där de
är etablerade.

Den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls skall garantera rätten att fritt få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet inom dess
territorium.

Medlemsstaterna får inte för att tillåta tillträde till eller utövande
av en tjänsteverksamhet på sitt territorium ställa krav som inte
respekterar följande principer:

a)

Icke-diskriminering: kravet får varken vara direkt eller indirekt diskriminerande på grundval av nationalitet eller, för
juridiska personer, etableringsmedlemsstat.

b)

Nödvändighet: kravet skall motiveras med skäl som avser
allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd.

c)

Proportionalitet: kravet skall vara lämpligt för att uppnå det
mål som eftersträvas och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet.
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2. Medlemsstaterna får inte begränsa friheten att tillhandahålla
tjänster när det gäller en tjänsteleverantör som är etablerad i en
annan medlemsstat genom att ställa något av följande krav:

27.12.2006
Artikel 17

Ytterligare undantag från friheten att tillhandahålla tjänster

Artikel 16 skall inte tillämpas på följande:
a)

Skyldighet för tjänsteleverantören att vara etablerad inom
landets territorium.
1.

b)

Skyldighet för tjänsteleverantören att erhålla ett tillstånd från
de behöriga myndigheterna, inklusive inskrivning i ett register eller registrering av en yrkesorganisation eller yrkessammanslutning på landets territorium, utom i de fall som
föreskrivs i detta direktiv eller i andra gemenskapsrättsakter.

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls i
en annan medlemsstat, bl.a. följande:

a)

Inom postsektorn, tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den
15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (1).

b)

Inom elsektorn, tjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni
2003 om gemensamma regler för den inre marknaden
för el (2).

c)

Förbud för tjänsteleverantören att skaffa sig viss form eller
typ av infrastruktur inom landets territorium, inbegripet ett
kontor eller en byrå, om tjänsteleverantören behöver det för
att kunna utföra sina tjänster.

d)

Tillämpning av ett särskilt avtalsförhållande mellan tjänsteleverantören och tjänstemottagaren som hindrar eller
begränsar ett oberoende tillhandahållande av tjänster.

c)

Inom gassektorn, tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre
marknaden naturgas (3).

e)

Skyldighet för tjänsteleverantören att inneha en särskild legitimation utfärdad av landets behöriga myndigheter för att få
utöva en viss tjänsteverksamhet.

d)

Tjänster avseende vattendistribution, vattenförsörjning
och avloppsvatten.

e)

Avfallshantering.

f)

Krav som påverkar användningen av den utrustning och det
material som utgör en integrerande del av tjänstens tillhandahållande, utom då detta är nödvändigt för att garantera
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

g)

2.

Områden som omfattas av direktiv 96/71/EG.

3.

Områden som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4).

4.

Områden som omfattas av rådets direktiv 77/249/EEG av
den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (5).

5.

Verksamhet som består i rättslig indrivning av fordringar.

Begränsningar av den frihet att tillhandahålla tjänster som
avses i artikel 19.

3. Den medlemsstat till vilken tjänsteleverantören förflyttar sig
skall inte förhindras att ställa krav på hur en tjänsteverksamhet
bedrivs, om detta är motiverat av skäl som avser allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd och som överensstämmer med punkt 1. Inte heller får en medlemsstat hindras
att, i enlighet med gemenskapsrätten, tillämpa sina regler för
anställningsvillkor, inbegripet regler i kollektivavtal.

4.
Senast den 28 december 2011 skall kommissionen, efter
samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna på
gemenskapsnivå, till Europaparlamentet och rådet överlämna en
rapport om tillämpningen av denna artikel, i vilken kommissionen skall beakta behovet av harmoniseringsåtgärder avseende
tjänsteverksamhet som omfattas av detta direktiv.

(1) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet senast ändrat genom Kommissionens beslut 2006/653/EG (EUT L 270, 29.9.2006, s. 72).
(3) EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.
(5) EGT L 78, 26.3.1977, s. 17. Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt.
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6.

Områden som omfattas av avdelning II i direktiv
2005/36/EG samt av krav i den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls vilka innebär att en verksamhet förbehålls en
viss yrkeskategori.

7.

Områden som omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71.
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15. Bestämmelser om avtalsförpliktelser och förpliktelser utanför avtalsförhållanden, även avtalsformen, fastställda i enlighet med internationell privaträtt.

Artikel 18
Undantag i enskilda fall

8.

9.

När det gäller administrativa formaliteter beträffande fri rörlighet för personer och deras uppehållsrätt, områden som
omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG i vilka
det fastställs vilka administrativa formaliteter som förmånstagare skall fullgöra hos de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls.

Möjligheten för medlemsstaterna att kräva en visering eller
ett uppehållstillstånd för sådana tredjelandsmedborgare som
förflyttar sig till en annan medlemsstat för att tillhandahålla
en tjänst som inte omfattas av den ordning för ömsesidigt
erkännande som fastställs i artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma
gränserna (1), eller möjligheten att tvinga tredjelandsmedborgare att anmäla sig till de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls, vid ankomsten till
landet eller efter detta.

10. Avfallstransporter, områden som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 när det gäller
övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och
från Europeiska gemenskapen (2).

11. Upphovsrätt, närstående rättigheter och rättigheter som
avses i rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986
om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (3)
och i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den
11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (4) samt industriell äganderätt.

1. Genom undantag från artikel 16 får en medlemsstat endast
under särskilda omständigheter vidta åtgärder gentemot en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat om åtgärden avser tjänsters säkerhet.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 får vidtas endast om det
sker enligt det förfarande för ömsesidigt bistånd som avses i artikel 35 och om följande villkor är uppfyllda:

a)

De nationella bestämmelser med stöd av vilka åtgärden vidtas har inte varit föremål för någon gemenskapsharmonisering på området tjänsters säkerhet.

b)

Åtgärderna ger ett mer omfattande skydd för tjänstemottagaren än den åtgärd som etableringsmedlemsstaten skulle
kunna vidta med stöd av sina nationella bestämmelser.

c)

Etableringsmedlemsstaten har inte vidtagit några åtgärder
eller har vidtagit åtgärder som är otillräckliga i förhållande
till dem som avses i artikel 35.2.

d)

Åtgärderna är proportionella.

3.
Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av
bestämmelser som fastställs i olika gemenskapsinstrument och
som garanterar friheten att tillhandahålla tjänster eller som medger undantag från dessa bestämmelser.

12. Handlingar som enligt lag kräver medverkan av en notarie.
AVSNITT 2

Tjänstemottagares rättigheter

13. Områden som omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad
revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (5).

Artikel 19
14. Registrering av fordon som leasats i en annan medlemsstat.

Otillåtna begränsningar

(1) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005
(EUT L 191, 22.7.2005, s. 18).
(2) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001,
s. 1).
(3) EGT L 24, 27.1.1987, s. 36.
(4) EGT L 77, 27.3.1996, s. 20.
(5) EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

Medlemsstaterna får inte ställa sådana krav på tjänstemottagarna
att de begränsar utnyttjandet av en tjänst som tillhandahålls av
en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat, i
synnerhet följande:

a)

Skyldighet att erhålla tillstånd från de behöriga myndigheterna, eller att göra en deklaration till dem.
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Diskriminerande begränsningar av möjligheterna till ekonomiska bidrag på grund av att tjänsteleverantören är etablerad i en annan medlemsstat eller med hänvisning till den
plats där tjänsten utförs.

Artikel 20
Icke-diskriminering
1.
Medlemsstaterna skall se till att tjänstemottagarna inte
omfattas av diskriminerande krav som grundas på deras nationalitet eller bosättningsort.
2.
Medlemsstaterna skall se till att de allmänna villkoren för
tillträde till en tjänst som tjänsteleverantören tillhandahåller allmänheten inte innehåller diskriminerande bestämmelser som
grundar sig på tjänstemottagarens nationalitet eller bosättningsort, dock utan att utesluta möjligheten att införa skillnader i villkoren när dessa är direkt motiverade av objektiva faktorer.
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3. Vid uppfyllandet av de krav som anges i punkterna 1 och 2
skall det organ som tjänstemottagaren har vänt sig till vid behov
kontakta motsvarande organ i den berörda medlemsstaten. Det
sistnämnda organet skall så snart som möjligt översända uppgifterna till det organ som har överlämnat begäran, vilket skall översända dem till tjänstemottagaren. Medlemsstaterna skall se till att
dessa organ bistår varandra och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att de skall kunna samarbeta effektivt. Tillsammans
med kommissionen skall medlemsstaterna upprätta de praktiska
arrangemang som krävs för att genomföra punkt 1.

4.
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 40.2 anta tillämpningsföreskrifter för punkterna 1,
2 och 3 i denna artikel där de tekniska mekanismerna för informationsutbyte mellan organ i olika medlemsstater anges, och
särskilt informationssystemens driftskompatibilitet och gemensamma standarder beaktas.

KAPITEL V
TJÄNSTERNAS KVALITET

Artikel 21
Stöd till tjänstemottagarna
Artikel 22
Uppgifter om tjänsteleverantörerna och deras tjänster

1. Medlemsstaterna skall se till att tjänstemottagarna i de medlemsstater där de är bosatta kan få tillträde till följande
information:
a)

Allmän information om vilka krav som gäller i andra medlemsstater för tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet, särskilt konsumentskyddskrav.

b)

Allmän information om möjligheterna till rättslig prövning
av en eventuell tvist mellan en tjänsteleverantör och en
tjänstemottagare.

c)

Kontaktuppgifter om sammanslutningar eller organisationer,
inklusive centrumen inom nätverket för europeiska informationscentrum för konsumenter, där tjänsteleverantörer eller
tjänstemottagare kan få praktisk hjälp.

Vid behov skall råden från behöriga myndigheter även omfatta
en enkel vägledning i olika steg. Information och stöd skall tillhandahållas på ett tydligt och entydigt sätt, vara lätt tillgängliga
även på distans och på elektronisk väg samt hållas aktuell.
2. Medlemsstaterna kan anförtro ansvaret för den uppgift som
avses i punkt 1 till de gemensamma kontaktpunkterna eller något
annat organ, t.ex. centrumen inom nätverket för europeiska
informationscentrum för konsumenter, konsumentorganisationerna eller Euro Info Centres.
Medlemsstaterna skall meddela de utsedda organens namn och
kontaktuppgifter till kommissionen. Kommissionen skall översända dessa uppgifter till alla medlemsstater.

1. Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörerna ställer följande uppgifter till tjänstemottagarnas förfogande:

a)

Tjänsteleverantörens namn, rättsliga ställning och juridiska
form, etableringsadress och andra uppgifter som gör att man
snabbt kan komma i kontakt med denne och kommunicera
med honom direkt och, allt efter omständigheterna, på elektronisk väg.

b)

Om tjänsteleverantören är inskriven i ett handelsregister eller
något annat liknande offentligt register, registrets namn och
tjänsteleverantörens registreringsnummer eller motsvarande
identifieringsuppgifter.

c)

Om verksamheten omfattas av ett tillståndsförfarande,
adressuppgifter till den berörda behöriga myndigheten eller
den gemensamma kontaktpunkten.

d)

Om tjänsteleverantörens verksamhet är mervärdesskattepliktig, det registreringsnummer som avses i artikel 22.1 i rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt:
enhetlig beräkningsgrund (1).

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/18/EG (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).
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e)

När det gäller reglerade yrken, den yrkesorganisation eller
liknande organ där tjänsteleverantören är registrerad, tillsammans med yrkestiteln samt den medlemsstat i vilken tjänsteleverantören tilldelats denna titel.

f)

Eventuella standardklausuler och allmänna villkor som tjänsteleverantören tillämpar.

g)

Om tjänsteleverantören tillämpar avtalsbestämmelser om vilken lagstiftning som skall tillämpas på avtalet och/eller om
behörig domstol.

b)

För reglerade yrken, en hänvisning till vilka regler som gäller för ett visst yrke i etableringsmedlemsstaten och en anvisning om hur man kan få tillgång till dessa regler.

c)

Uppgifter om tjänsteleverantörens verksamheter och partnerskap på olika områden som är direkt kopplade till tjänsten i fråga samt vilka åtgärder som vidtagits för att undvika
intressekonflikter. Dessa uppgifter skall finnas med i tjänsteleverantörens alla informationshandlingar där tjänsterna
beskrivs i detalj.

d)

Eventuella uppförandekoder som tjänsteleverantören skall
följa samt var dessa regler finns att tillgå elektroniskt och på
vilka språk.

e)

Information om att en tjänsteleverantör skall följa en viss
uppförandekod eller att denne är medlem av en yrkes- eller
branschorganisation som erbjuder möjlighet till tvistlösning
utanför domstol. Tjänsteleverantören skall ange hur man kan
få närmare information om vad som utmärker denna form
av tvistlösning och på vilka villkor den får tillämpas.

h) Om det finns någon kundgaranti som inte är lagstadgad.

i)

Priset på tjänsten när tjänsteleverantören i förväg har fastställt priset för en viss typ av tjänst.

j)

Vad tjänsten huvudsakligen består av, om det inte framgår
av sammanhanget.

k)

Den försäkring eller de garantier som avses i artikel 23.1,
särskilt försäkringsgivarens eller garantigivarens kontaktuppgifter samt geografisk täckning.
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4. Medlemsstaterna skall se till att den information som tjänsteleverantören skall lämna i enlighet med detta kapitel tillhandahålls eller meddelas på ett klart och entydigt sätt och i god tid
innan avtalet ingås eller, om det inte finns något skriftligt avtal,
innan tjänsten utförs.

2.
Medlemsstaterna skall se till att de uppgifter som avses i
punkt 1 enligt tjänsteleverantörens eget val

a)

tillhandahålls av tjänsteleverantören på eget initiativ,

b)

finns lätt tillgängliga för tjänstemottagaren på den plats där
tjänsten utförs eller där avtalet ingås,

c)

finns lätt tillgängliga för tjänstemottagaren på elektronisk
väg genom en adress som tjänsteleverantören angivit,

d)

finns med i eventuella informationshandlingar som tjänsteleverantören lämnar tjänstemottagaren och där tjänsterna
som tillhandahålls beskrivs i detalj.

5.
De informationskrav som avses i detta kapitel gäller vid
sidan av de krav som redan föreskrivs i gemenskapsrätten och
hindrar inte medlemsstaterna från att ställa ytterligare krav på
uppgifter från de tjänsteleverantörer som är etablerade på deras
territorium.

6. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 40.2
närmare fastställa innehållet i de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel med hänsyn till vissa verksamheters särdrag, och ange närmare villkor för tillämpningen av
bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 23
Yrkesansvarsförsäkringar och garantier

3. Medlemsstaterna skall se till att tjänsteleverantörer på tjänstemottagarens begäran lämnar följande kompletterande uppgifter:

a)

Om tjänsteleverantören inte i förväg har fastställt priset för
en viss typ av tjänst, priset på tjänsten eller, då ett exakt
sådant inte kan anges, den beräkningsmetod som används
för att fastställa priset så att tjänstemottagaren kan kontrollera priset, eller en tillräckligt detaljerad uppskattning av det.

1.
Medlemsstaterna får säkerställa att de tjänsteleverantörer
vilkas tjänster utgör en direkt och särskild risk för tjänstemottagarens eller en tredje persons hälsa eller säkerhet, eller för tjänstemottagarens
ekonomiska
trygghet,
tecknar
en
yrkesansvarsförsäkring som skall vara anpassad till riskens art
och omfattning, eller erbjuder andra garantier eller liknande
arrangemang som är likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara
när det gäller syftet.
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2.
När en tjänsteleverantör etablerar sig på en medlemsstats
territorium får denna medlemsstat inte kräva en yrkesansvarsförsäkring eller en garanti, om tjänsteleverantören redan omfattas
av en garanti som är likvärdig eller i allt väsentligt jämförbar när
det gäller dess syfte och det försäkringsskydd som den ger i fråga
om den försäkrade risken, det försäkrade beloppet eller ett tak
för garantin och eventuella undantag från försäkringsskyddet, i
en annan medlemsstat där tjänsteleverantören redan är etablerad. Om det endast rör sig om en delvis likvärdig försäkring eller
garanti får medlemsstaterna begära en kompletterande garanti
som täcker de aspekter som inte redan omfattas.

Om en medlemsstat kräver att en tjänsteleverantör som är etablerad på dess territorium tecknar en yrkesansvarsförsäkring eller
lämnar någon annan garanti, skall denna medlemsstat som tillräckligt styrkande handling acceptera intyg om sådan försäkring
som utfärdats av kreditinstitut eller försäkringsbolag vilka är etablerade i andra medlemsstater.
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Artikel 24

Marknadskommunikation från reglerade yrken
1. Medlemsstaterna skall upphäva alla totalförbud mot marknadskommunikation från reglerade yrken.
2. Medlemsstaterna skall säkerställa att marknadskommunikation från reglerade yrken följer de yrkesetiska reglerna i överensstämmelse med gemenskapsrätten, särskilt beträffande
yrkesverksamhetens oberoende, värdighet och integritet samt
tystnadsplikt på ett sätt som överensstämmer med varje yrkeskategoris särdrag. De yrkesetiska reglerna för marknadskommunikation skall vara icke-diskriminerande, motiverade av tvingande
hänsyn till allmänintresset och proportionerliga.

Artikel 25
Verksamheter på flera olika områden

3.
Punkterna 1 och 2 skall inte påverka de system för yrkesansvarsförsäkringar eller garantier som föreskrivs i andra
gemenskapsrättsakter.

4.
För att genomföra punkt 1 får kommissionen i enlighet
med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 40.2 upprätta en förteckning över tjänster som har de särdrag som avses i
punkt 1 i denna artikel. Kommissionen får också i enlighet med
det förfarande som avses i artikel 40.3 anta åtgärder avsedda att
ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det och fastställa de gemensamma kriterier som gör det möjligt att fastställa hur den försäkring eller de garantier som avses i
punkt 1 i denna artikel bör vara utformade med hänsyn till riskens art och omfattning.

5.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att tjänsteleverantörer inte
åläggs krav som innebär att de endast får utöva en viss angiven
verksamhet eller som inskränker möjligheten att utöva flera verksamheter gemensamt eller i partnerskap.
Sådana krav får emellertid ställas på följande typer av
tjänsteleverantörer:
a)

Reglerade yrken, i de fall då det är motiverat för att se till
att reglerna för yrkesetik och uppförande, vilka varierar beroende på de enskilda yrkenas särdrag, följs och då det är nödvändigt för att säkerställa deras oberoende och opartiskhet.

b)

Leverantörer av tjänster såsom certifiering, ackreditering, teknisk kontroll, testning eller försök, om det är motiverat för
att garantera deras oberoende och opartiskhet.

I denna artikel avses med

— direkt och särskild risk: en risk som uppstår som en direkt följd
av tjänsteleveransen,

2. Om verksamheter på flera olika områden mellan de tjänsteleverantörer som avses i punkterna 1 a och 1 b är tillåtna skall
medlemsstaterna säkerställa följande:
a)

De skall förhindra intressekonflikter och oförenligheter mellan vissa verksamheter.

b)

De skall garantera det oberoende och den opartiskhet som
krävs för vissa verksamheter.

— ekonomisk trygghet: när det gäller en tjänstemottagare, förebyggande av väsentlig förlust av pengar eller egendomsvärde,

c)

De skall säkerställa att reglerna för yrkesetik och uppförande
för olika verksamheter är förenliga sinsemellan, särskilt i
fråga om tystnadsplikt.

— yrkesansvarsförsäkring: en försäkring som tecknats av en tjänsteleverantör för att täcka ett eventuellt ersättningsansvar gentemot tjänstemottagare och, i förekommande fall, tredje part,
vilket härrör från tillhandahållandet av tjänsten.

3. I den rapport som avses i artikel 39.1 skall medlemsstaterna ange vilka tjänsteleverantörer som omfattas av kraven i
punkt 1 i denna artikel, vad kraven består i och varför de anser
att kraven är motiverade.

— hälsa och säkerhet: med avseende på en tjänstemottagare eller
en tredje person, förebyggande av dödsfall eller allvarliga
personskador,
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Artikel 26
Tjänstekvalitet

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra tjänsteleverantörer att frivilligt
säkerställa tjänsternas kvalitet, särskilt genom att använda någon
av följande metoder:

a)

b)

Låta certifiera verksamheten eller låta den utvärderas av oberoende eller ackrediterade organ,

Utarbeta egna kvalitetskriterier eller tillämpa andra kvalitetskriterier eller kvalitetsmärkningssystem som utarbetats av
yrkesorganisationer på gemenskapsnivå.

2.
Medlemsstaterna skall se till att information om innebörden av viss kvalitetsmärkning och kriterierna för tillämpning av
kvalitetsmärkning och andra kvalitetstecken som rör tjänster är
lättillgängliga för såväl tjänstemottagare som tjänsteleverantörer.

3. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra yrkesorganisationer, handelskamrar, hantverks- och industriföreningar samt konsumentorganisationer inom deras territorium att samarbeta på gemenskapsnivå
för att förbättra kvaliteten på tjänsterna, särskilt genom att underlätta utvärderingen av tjänsteleverantörernas kompetens.

4. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra utvecklingen av oberoende utvärderingar, särskilt av konsumentorganisationer, med avseende på
tjänsternas kvalitet och brister, och särskilt utvecklingen av jämförande prövning eller testning på gemenskapsnivå samt spridning av resultaten.

5. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen uppmuntra utvecklingen av frivilliga europeiska standarder som skall
underlätta kompatibiliteten mellan de tjänster som tillhandahålls
av tjänsteleverantörer från olika medlemsstater, mottagarinformationen och tjänsternas kvalitet.
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Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som är nödvändiga för att se till att tjänsteleverantörer besvarar de klagomål som avses i första stycket så snart som möjligt och
skyndsamt försöker finna tillfredsställande lösningar.

2. Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som krävs
för att se till att tjänsteleverantörer är skyldiga att styrka att de
uppfyller de informationsskyldigheter som föreskrivs i detta
direktiv och att uppgifterna är korrekta.

3. Om det krävs en finansiell garanti för att följa ett domstolsbeslut skall medlemsstaterna erkänna likvärdiga garantier som
deponeras av kreditinstitut eller försäkringsgivare som är etablerade i en annan medlemsstat. Sådana kreditinstitut skall vara auktoriserade i en medlemsstat i enlighet med direktiv 2006/48/EG
och sådana försäkringsgivare, beroende på vad som är lämpligt i
enlighet med rådets första direktiv 73/239/EEG av
den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med
annan direkt försäkring än livförsäkring (1) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november
2002 om livförsäkring (2).

4. Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som krävs
för att se till att de tjänsteleverantörer som skall följa vissa uppförandekoder, eller som är medlemmar i en yrkes- eller branschorganisation som erbjuder möjlighet till tvistlösning utanför
domstol, upplyser tjänstemottagaren om detta, nämner det i alla
handlingar där någon av tjänsterna beskrivs i detalj samt anger
hur man kan få närmare information om vad som utmärker
denna form av tvistlösning och på vilka villkor den får tillämpas.

KAPITEL VI
ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 28
Ömsesidigt bistånd – allmänna skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall ömsesidigt bistå varandra och vidta
åtgärder för att kunna samarbeta effektivt vid tillsynen av tjänsteleverantörer och deras tjänster.

Artikel 27
Tvistlösning

1.
Medlemsstaterna skall vidta de allmänna åtgärder som är
nödvändiga för att se till att tjänsteleverantörer lämnar kontaktuppgifter, särskilt en postadress, ett faxnummer eller en
e-postadress och ett telefonnummer dit alla tjänstemottagare,
även de som är bosatta i en annan medlemsstat, direkt kan vända
sig med klagomål eller förfrågan om den utförda tjänsten. Tjänsteleverantörerna skall lämna sin officiella adress om denna inte
överensstämmer med deras vanliga korrespondensadress.

2.
Vid tillämpningen av detta kapitel skall medlemsstaterna
utse en eller flera kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter skall
meddelas till de andra medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen skall offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över kontaktpunkter.
(1) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005,
s. 1).
(2) EGT L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/68/EG.
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3.
En begäran om information eller om utförande av kontroller, inspektioner och utredningar enligt detta kapitel skall vara
vederbörligen motiverad och skälet till begäran skall särskilt
anges. Information som lämnats ut får endast användas i det
ärende för vilket den har begärts.

4.
Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat skall medlemsstaterna säkerställa
att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium lämnar deras behöriga myndigheter alla uppgifter som krävs för att
deras verksamhet skall kunna övervakas i enlighet med deras
nationella lagstiftning.

5.
Om medlemsstaterna har svårt att tillmötesgå en begäran
om information eller att utföra kontroller, inspektioner eller
utredningar skall de snabbt underrätta den medlemsstat som
begärt informationen i syfte att finna en lösning.

6.
Medlemsstaterna skall så snart som möjligt och på elektronisk väg översända de uppgifter som andra medlemsstater eller
kommissionen begär.

7.
Medlemsstaterna skall se till att de register i vilka tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna
inom deras territorium har tillträde till, också kan konsulteras på
samma villkor av övriga medlemsstaters motsvarande behöriga
myndigheter.

8. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådana
fall då andra medlemsstater inte uppfyller sina skyldigheter i fråga
om ömsesidigt bistånd. Om så krävs skall kommissionen vidta
lämpliga åtgärder, även sådana som föreskrivs i artikel 226 i fördraget, för att säkerställa att de berörda medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd.
Kommissionen skall regelbundet informera medlemsstaterna om
hur bestämmelserna om ömsesidigt bistånd följs.

27.12.2006

egna medlemsstaten. De får besluta om vilka åtgärder som är
lämpligast i varje enskilt fall för att efterkomma en annan medlemsstats begäran.

3. Etableringsmedlemsstaten skall, om den får kännedom om
att en tjänsteleverantör som är etablerad på dess territorium och
tillhandahåller tjänster i andra medlemsstater har uppträtt eller
agerat på ett sätt, som enligt medlemsstatens kännedom skulle
kunna orsaka allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet
eller på miljön, så snart som möjligt underrätta alla andra medlemsstater och kommissionen.

Artikel 30
Etableringsmedlemsstatens tillsyn när en tjänsteleverantör
tillfälligt förflyttar sig till en annan medlemsstat

1. När det gäller fall som inte omfattas av artikel 31.1 skall
etableringsmedlemsstaten säkerställa att överensstämmelsen med
dess krav övervakas i enlighet med de tillsynsbehörigheter som
föreskrivs i dess nationella lagstiftning, särskilt genom tillsynsåtgärder på den plats där tjänsteleverantören är etablerad.

2.
Etableringsmedlemsstaten skall inte avstå från att vidta
tillsyns- eller genomförandeåtgärder på det egna territoriet med
hänvisning till att tjänsten tillhandahållits eller orsakat skada i en
annan medlemsstat.

3. Den skyldighet som fastställs i punkt 1 skall inte innebära
någon plikt för etableringsmedlemsstaten att genomföra faktiska
undersökningar och kontroller på den medlemsstats territorium
där tjänsten tillhandahålls. Sådana undersökningar och kontroller skall utföras av myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören tillfälligt är verksam på begäran av myndigheterna i
etableringsmedlemsstaten, i enlighet med artikel 31.

Artikel 29
Artikel 31

Ömsesidigt bistånd – allmänna skyldigheter för
etableringsmedlemsstaten

1.
När det gäller tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat skall etableringsmedlemsstaten lämna
uppgifter om tjänsteleverantörer som är etablerade inom dess
territorium om en annan medlemsstat begär det, särskilt bekräftelse av att de är etablerade inom landet och att de, såvitt man
vet, inte olagligen utövar sin verksamhet där.

2. Etableringsmedlemsstaten skall utföra de kontroller, inspektioner och utredningar som en annan medlemsstat begär och
upplysa medlemsstaten i fråga om resultaten och om de åtgärder som eventuellt vidtagits. De behöriga myndigheterna skall
därvid handla inom ramen för de befogenheter som de har i den

Tillsyn som utförs av den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls när tjänsteleverantören tillfälligt förflyttar
sig dit

1. När det gäller de nationella krav som kan ställas enligt artikel 16 eller artikel 17 är den medlemsstat där tjänsten utförs
ansvarig för tillsynen av tjänsteleverantörens verksamhet på dess
territorium. I enlighet med gemenskapsrätten skall den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls

a)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att
tjänsteleverantörer följer de kraven när det gäller tillträde till
och utövande av tjänsteverksamhet,
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göra de kontroller, inspektioner och utredningar som krävs
för att utöva tillsyn över den tillhandahållna tjänsten.

2. Om en tjänsteleverantör tillfälligt förflyttar sig till en annan
medlemsstat för att tillhandahålla en tjänst utan att vara etablerad där, skall de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat
när det gäller andra krav än de som avses i punkt 1 medverka
vid tillsynen av tjänsteleverantören i enlighet med punkterna 3
och 4.
3.
På etableringsmedlemsstatens begäran skall de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls
genomföra de kontroller, inspektioner och utredningar som krävs
för att se till att etableringsmedlemsstatens tillsyn genomförs på
ett effektivt sätt. De skall därvid handla inom ramen för de befogenheter som de har i den egna medlemsstaten. De behöriga
myndigheterna får besluta om vilka åtgärder som är lämpligast i
varje enskilt fall för att efterkomma etableringsmedlemsstatens
begäran.
4.
De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls får på eget initiativ genomföra kontroller,
inspektioner och utredningar på plats på villkor att de inte är diskriminerande, att de inte motiveras av att tjänsteleverantören är
etablerad i en annan medlemsstat och att de står i proportion till
det syfte som eftersträvas.
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En begäran enligt första stycket skall vederbörligen motiveras,
särskilt när det gäller skälen till att uppgifterna begärs.

2.
Information om de påföljder och åtgärder som avses i
punkt 1 skall endast meddelas om ett slutgiltigt beslut har fattats. När det gäller andra verkställbara beslut enligt punkt 1 skall
den medlemsstat som översänder uppgifterna ange om det rör
sig om ett slutgiltigt beslut eller om beslutet har överklagats och
bör, om så är fallet, lämna uppgift om vid vilket datum överklagandet förväntas bli avgjort.

Dessutom skall medlemsstaten ange enligt vilka nationella
bestämmelser tjänsteleverantören har befunnits skyldig eller
straffats.

3. Punkterna 1 och 2 skall genomföras på ett sätt som överensstämmer med reglerna om hur personuppgifter får tillhandahållas och som respekterar rättigheter för personer som dömts
eller straffats i de berörda medlemsstaterna, även av yrkesorganisationer. All berörd information som är offentlig skall vara tillgänglig för konsumenterna.

Artikel 32

Artikel 34

Varningsmekanism

Stödåtgärder

1.
Om en medlemsstat får kännedom om allvarliga specifika
skeenden eller omständigheter som har samband med en tjänsteverksamhet och som skulle kunna orsaka allvarlig skada för
människors hälsa eller säkerhet eller för miljön inom det egna
territoriet eller inom andra medlemsstaters territorier, skall den
medlemsstaten så snart som möjligt underrätta etableringsmedlemsstaten, övriga berörda medlemsstater och kommissionen.

1.
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna
inrätta ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan
medlemsstaterna
med
beaktande
av
befintliga
informationssystem.

2.
Kommissionen skall främja och medverka i driften av ett
europeiskt nätverk av myndigheter i medlemsstaterna för att
genomföra punkt 1.

2.
Medlemsstaterna skall med kommissionens bistånd vidta
stödåtgärder för att underlätta utbyte av tjänstemän med ansvar
för genomförandet av ömsesidigt bistånd och utbildning av
sådana tjänstemän, vilken även bör omfatta språk- och
datautbildning.

3.
Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 40.2 anta och regelbundet uppdatera utförliga regler för driften av det nätverk som avses i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 33

3. Kommissionen skall bedöma om det behöver inrättas ett
flerårigt program för att organisera relevanta utbyten av tjänstemän och utbildning.

Uppgifter om tjänsteleverantörernas anseende
1.
Medlemsstaterna skall på begäran av en annan medlemsstats behöriga myndighet översända alla uppgifter, i enlighet med
sin nationella lagstiftning, om sådana disciplinära eller administrativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder och beslut rörande
betalningsoförmåga och konkurser som innefattar bedrägerier
som deras behöriga myndigheter vidtagit eller fattat mot en tjänsteleverantör och som är av direkt betydelse för tjänsteleverantörens kompetens eller yrkesmässiga trovärdighet. Den medlemsstat
som tillhandahåller uppgifterna skall informera tjänsteleverantören om detta.

Artikel 35
Ömsesidigt bistånd vid undantag i enskilda fall

1.
Om en medlemsstat överväger att vidta en sådan åtgärd
som avses i artikel 18 skall förfarandet i punkterna 2–6 i denna
artikel tillämpas, utan att det påverkar rättsliga förfaranden, inklusive förundersökningar och handlingar som utförs inom ramen
för en brottsutredning.
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2.
Den medlemsstat som avses i punkt 1 skall begära att etableringsmedlemsstaten vidtar åtgärder mot tjänsteleverantören i
fråga och därvid lämna alla relevanta uppgifter om tjänsten i fråga
och omständigheterna i ärendet.
Etableringsmedlemsstaten skall så snart som möjligt kontrollera
om tjänsteleverantören utövar sin verksamhet lagenligt samt kontrollera de omständigheter som ligger till grund för begäran. Den
skall så snart som möjligt meddela den medlemsstat som överlämnat begäran om vilka åtgärder som vidtagits eller övervägs
eller, i förekommande fall, skälet till att inga åtgärder vidtagits.
3.
Sedan etableringsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2
andra stycket har underrättat den medlemsstat som har överlämnat begäran skall den sistnämnda till kommissionen och etableringsmedlemsstaten anmäla sin avsikt att vidta åtgärder och
därvid ange
a)

varför den anser att de åtgärder som etableringsmedlemsstaten vidtagit eller överväger att vidta är otillräckliga,

b)

varför den anser att de åtgärder som den överväger att vidta
uppfyller villkoren i artikel 18.
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KAPITEL VII
KONVERGENSPROGRAM

Artikel 37
Uppförandekoder på gemenskapsnivå

1. Medlemsstaterna skall i samarbete med kommissionen vidta
stödåtgärder för att uppmuntra att det på gemenskapsnivå utarbetas uppförandekoder i överensstämmelse med gemenskapsrätten, särskilt av yrkesorganisationer, yrkessammanslutningar och
andra branchorganisationer, i syfte att underlätta tillhandahållandet av tjänster eller tjänsteleverantörers etablering i en annan
medlemsstat.

2. Medlemsstaterna skall se till att de uppförandekoder som
avses i punkt 1 finns tillgängliga på distans, på elektronisk väg.

Artikel 38
Kompletterande harmonisering

4.
Åtgärderna får vidtas tidigast femton arbetsdagar efter det
att anmälan gjorts i enlighet med punkt 3.
5.
Utan att det påverkar möjligheterna för den medlemsstat
som överlämnat begäran att vidta de berörda åtgärderna efter
den tidsfrist som fastställs i punkt 4 skall kommissionen så snart
som möjligt undersöka huruvida de anmälda åtgärderna är förenliga med gemenskapsrätten.
Om kommissionen kommer fram till att åtgärden är oförenlig
med gemenskapsrätten, skall den i ett beslut begära att medlemsstaten i fråga avstår från att vidta de övervägda åtgärderna eller
skyndsamt avbryter åtgärderna i fråga.

Kommissionen skall senast den 28 december 2010 undersöka
möjligheterna att lägga fram förslag till harmoniseringsinstrument avseende följande frågor:

a)

Tillträde till verksamhet som består i indrivning av
fordringar.

b)

Privata säkerhetstjänster och värdetransporter.

6.
I brådskande fall får den medlemsstat som överväger att
vidta en åtgärd avvika från punkterna 2, 3 och 4. I sådana fall
skall åtgärderna anmälas till kommissionen och till etableringsmedlemsstaten så snart som möjligt, med angivande av skälen
till varför medlemsstaten anser att ärendet brådskar.

Artikel 36
Genomförandeåtgärder
Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 40.3 anta de genomförandeåtgärder som är avsedda att
ändra icke-väsentliga delar av bestämmelserna i detta kapitel
genom att komplettera det med angivande av de i artiklarna 28
och 35 föreskrivna tidsfristerna. Kommissionen skall också i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 40.2 anta rutinerna för utbyte av information på elektronisk väg mellan medlemsstaterna, särskilt bestämmelserna om informationssystemens
driftskompatibilitet.

Artikel 39
Ömsesidig utvärdering

1. Senast den 28 december 2009 skall medlemsstaterna sammanställa en rapport till kommissionen med de uppgifter som
avses i

a)

artikel 9.2 om tillståndsförfarande,

b)

artikel 15.5 om krav som skall utvärderas,

c)

artikel 25.3 om verksamheter på flera olika områden.
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2. Kommissionen skall översända de rapporter som föreskrivs
i punkt 1 till medlemsstaterna, vilka inom sex månader efter mottagandet skall lämna sina synpunkter på var och en av rapporterna. Inom samma tidsfrist skall kommissionen samråda med
berörda parter om rapporterna.
3.
Kommissionen skall lägga fram dessa rapporter och medlemsstaternas synpunkter för den kommitté som avses i artikel 40.1, som får lämna synpunkter.
4.
Mot bakgrund av de synpunkter som anges i punkterna 2 och 3, skall kommissionen senast den 28 december 2010
till Europaparlamentet och rådet lägga fram en sammanfattande
rapport, om så är lämpligt åtföljd av förslag till ytterligare
initiativ.
5.
Senast den 28 december 2009 skall medlemsstaterna lägga
fram en rapport för kommissionen med de nationella krav vars
tillämpning skulle kunna falla under artikel 16.1 tredje stycket
och artikel 16.3 första meningen; rapporten skall också ange varför de anser att tillämpningen av dessa krav uppfyller kriterierna
i artikel 16.1 tredje stycket och artikel 16.3 första meningen.
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ytterligare åtgärder för frågor som faller utanför det här direktivets tillämpningsområde. Den skall vid behov åtföljas av förslag
till ändring av det här direktivet för att komplettera den inre
marknaden för tjänster.

Artikel 42
Ändring av direktiv 98/27/EG

I bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG
av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (1) skall följande punkt läggas till:

”13. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av
den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden
(EUT L 376, 27.12.2006, s. 36)”.

Artikel 43
Medlemsstaterna skall därefter till kommissionen översända alla
förändringar i sina krav, inbegripet nya krav enligt ovan och skälen till dessa.
Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om de
översända kraven. En sådan översändning skall inte hindra medlemsstaterna från att anta bestämmelserna i fråga. Kommissionen skall därefter varje år tillhandahålla analyser och riktlinjer
avseende tillämpningen av dessa bestämmelser inom ramen för
detta direktiv.

Skydd av personuppgifter

Vid genomförande och tillämpning av detta direktiv, särskilt
bestämmelserna om tillsyn, skall reglerna för skydd av personuppgifter följas i enlighet med direktiv 95/46/EG och direktiv
2002/58/EG.

KAPITEL VIII

Artikel 40

SLUTBESTÄMMELSER

Kommittéförfarande
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté

Artikel 44
Införlivande

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den tid som anges i artikel 5.6 i
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3.
När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv före den 28 december 2009.

De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till
kommissionen.

Artikel 41
Översynsklausul
Kommissionen skall senast den 28 december 2011 och vart
tredje år därefter lägga fram en övergripande rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.
Rapporten skall i enlighet med artikel 16.4 särskilt ta upp tillämpningen av artikel 16. Den skall också utreda behovet av

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
(1) EGT L 166, 11.6.1998, s. 51. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/29/EG.

L 376/68

Europeiska unionens officiella tidning

SV

2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

27.12.2006
Artikel 46
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Artikel 45

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

M. PEKKARINEN

Ordförande

Ordförande

