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Sammanfattning 

Förslaget till, och antagandet av, ett direktiv om tjänster på den inre marknaden är 
en del i den s.k. Lissabonstrategin. Till år 2010 är det tänkt att EU ska vara 
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomi. Det 
ursprungliga direktivförslaget lades fram i januari 2004 under det nederländska 
ordförandeskapet och hade som syfte att förtydliga och fullfölja EG-domstolens 
praxis på området. Marknaden skulle öppnas upp och göras tillgänglig för alla, 
både när det gäller att tillhandahålla och utnyttja tjänster. Så som det ser ut idag har 
man inte riktigt lyckats infria målsättningen om den inre fria marknaden vad det 
gäller just tjänster, vilken egentligen skulle ha varit verklighet redan år 1994. 
Genom det föreslagna tjänstedirektivet avsåg man att uppnå detta mål genom att 
bl.a. införa förbud mot vissa handelshindrande element samt genom införandet av 
den s.k. ursprungslandsprincipen. Principens syfte var att kraftig underlätta för 
tjänstetillhandahållare som önskade att aktivt delta på den inre marknaden för 
tjänster. Detta genom att en tillhandahållare från en annan medlemsstat endast 
omfattades av lagen i det land där denne var etablerad. Medlemsstaterna fick enligt 
principen heller inte införa begränsningar för de tjänster som tillhandahölls av 
sådan tillhandahållare. Från principen medgavs dock ett antal undantag, bl.a. ett 
generellt undantag för områden som omfattas av det s.k. utstationeringsdirektivet 
96/71/EG.  
 
I Sverige och övriga Europa möttes förslaget om ett direktiv grundat på 
ursprungslandsprincipen tidigt med kritik. Motståndarna var rädda för att ett sådant 
förslag kunde leda till s.k. social dumpning med lägre löner och sämre kvalitet som 
följd. Man oroade sig även för att nationella kollektivavtal skulle komma att bli 
värdelösa. Men det fanns de som var positiva också. De flesta 
arbetsgivarorganisationer samt näringslivet tog emot förslaget med öppna armar. 
För dem skulle ursprungslandsprincipen leda till en breddad arbetsmarknad och 
därmed en ökad omsättning. Den skulle öppna upp och underlätta även för små och 
medelstora företag som ville ta sig ut på den europeiska marknaden. 
Politikerna i Europaparlamentet var dock negativa och redan vid parlamentets 
första hearing så togs ursprungslandsprincipen bort ur direktivförslaget. Efter 
utdraget arbete och stora politiska kompromisser enade parlamentet sig slutligen 
för att ersätta den ursprungliga principen med en frihet att tillhandahålla tjänster.  
 
Friheten att tillhandahålla tjänster har vissa likheter med det idag gällande 
rättsläget. Medlemsländerna har fortfarande vissa möjligheter att skydda sina egna 
intressen med stöd av olika undantag även om dessa numera är inskränkta. Den nya 
friheten är något mer generös mot tjänsteföretagen på medlemsstaternas bekostnad 
och för att undantagen skall kunna användas måste alltid vissa villkor som icke-
diskriminering, där varken direkt eller indirekt diskriminering accepteras, 
nödvändighet och proportionalitet vara tillgodosedda.  
 
Det ska bli intressant att se om det antagna tjänstedirektivet kommer att fungera 
som tänkt och om handeln med tjänster nu äntligen kommer att öka. Näringslivet 
tror att det inte blir fallet då de anser att flera av de möjligheter som det 
ursprungliga direktivförslaget innehöll för att främja handeln nu är borta. Ett 
direktiv utan ursprungslandsprincipen kommer att leda till flera prövningar i EG-
domstolen, troligtvis främst angående förhållandet mellan primärrätten och 
direktivet vad gäller vilka undantag som får användas eller ej. 
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Förkortningar 

BNP  Bruttonationalprodukt 
 
EG/EU  Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen 
 
EGD/EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol 
 
EGF/EG-fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen (undertecknat i Rom den 25 mars 
1957), konsoliderad version i enlighet med 
ändringar gjorda till följd av Maastricht-, 
Amsterdam- samt Nicefördragen. 

 
EUF/EU-fördraget Fördraget om Europeiska Unionen (undertecknat 

i Maastricht den 7 februari 1992) 
 
EUT Europeiska unionens officiella tidning 
 
Kommissionen Europeiska kommissionen 
 
Parlamentet Europaparlamentet 
 
Rådet Europeiska unionens råd   
 
UD Utrikesdepartementet 
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1 Inledning  

1.1 Ämnet för uppsatsen 

Våren år 2000 ställdes under Europeiska rådets toppmöte i Lissabon en 
målsättning upp av EU: s dåvarande femton stats- och regeringschefer. 
Syftet var att EU till år 2010 ska vara världens mest dynamiska 
konkurrenskraftiga kunskapsekonomi.1 En viktig del i ledet av detta arbete 
var förslaget till ett direktiv om tjänster på den inre marknaden. Det 
föreslagna direktivet har till uppgift att inrätta en rättslig ram som 
underlättar tillhandahållares utövande av etableringsfriheten i 
medlemsstaterna och fri rörlighet för tjänster mellan medlemsstaterna. 
Genom direktivförslaget har man försökt att skapa rättslig säkerhet för både 
leverantörer och mottagare av tjänster.2 Förslaget lades fram av 
kommissionen den 13 januari 2004 och blev genast den stora frågan inför 
valet till Europaparlamentet samma år.  
   
Direktivförslaget har på det stora hela kommit att bli ett av senare tids mest 
omdiskuterade EG-rättsliga lagförslag med anhängare som argumenterade 
för dess konkurrenshöjande effekter, och motståndare som kritiserade 
förslagets frammanande av s.k. social dumpning3.4 Orsaken till förslagets 
turbulenta verkan var främst att det grundade sig på den s.k. 
ursprungslandsprincipen. Principen ger en tjänsteutövare möjligheten att 
även när han befinner sig på en gäststats territorium, tillfälligt, kunna förlita 
sig på sitt hemlands lagar och regler.5 Ursprungslandsprincipen är således en 
lagvalsregel.6 
 
Näringslivet och arbetsgivarorganisationer tog emot förslaget om ett 
direktiv grundat på ursprungslandsprincipen med öppna armar i sann ”fri 
marknads”-anda. De såg gärna att unionens vision om en fri 
konkurrenskraftig inre marknad nu äntligen kunde tänkas komma att 
förverkligas. En marknad där konsumenterna vågar utnyttja den fria 
rörligheten fullt ut och handla fritt även med tjänster. Men en del av 
marknadsanhängarna tyckte att förslaget var för vagt utformat och att det 
innehöll för få egentliga nyheter. Det mesta gällde enligt dem redan genom 
EU: s fördrag och rättspraxis7.  
Det fanns rikligt med motståndare av förslaget som alla underströk vikten av 
att sociala standarder och konsumenträttsliga säkerheter måste kunna 

                                                
1 Gustavsson m.fl. 2005, s. 6. 
2 KOM (2004) 2 slutlig, s. 4. 
3 Konkurrerande arbetskraft ifrån andra EU-länder med lägre löner och sämre arbetsvillkor 
än inhemsk arbetskraft. 
4 www.euractiv.com, Services in the Internal Market, hämtat 2.12.2006. 
5 Se kap. 3. 
6 S: t Clair, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s.16. 
7 Bernitz, SvD, Osaklig kampanj mot öppnare ekonomi, 27.5.2004. 
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upprätthållas samt beskyddas. Något som av motståndarna inte ansågs 
möjligt vid det eventuella antagandet av en ursprungslandsprincip.  
 
Utvecklingen på området är både intressant och i dagsläget synnerligen 
högaktuell. Rådet har under mitt arbetes gång hunnit anta det omarbetade 
direktivförslaget och unionen har därmed tillsammans lyckats producera 
samt sjösätta ett enat tjänstedirektiv. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande uppsats är att genom givandet av en övergripande 
bakgrund till förslaget om ett gemensamt tjänstedirektiv, undersöka den 
omdiskuterade ursprungslandsprincipens utveckling och tänkbara effekt på 
den inre fria marknaden för tjänster.  
 
Under det att arbetet med uppsatsen fortskridit har ursprungslandsprincipen 
helt borttagits ur det av parlamentet och rådet nyligen antagna omarbetade 
förslaget till tjänstedirektiv. Arbetets tyngdpunkt kommer därför att läggas 
på hur principen skulle ha kommit att påverka den inre marknaden, samt 
vilket förslag som istället utarbetats och hur nu denna kompromiss kommer 
att fungera i skuggan av det ursprungliga direktivförslaget. 
 
De frågeställningar som är ställda att besvaras är således följande: 
 

1. Vad var idén bakom ursprungslandsprincipen och varför ansågs 
principen nödvändig? Hur var det tänkt att den skulle fungera 
och vilka konsekvenser skulle den ha medfört? 

 
2. Hur har utvecklingen skett och varför har man frångått 

ursprungslandsprincipen? 
 

3. Hur kommer det framarbetade kompromissförslaget att påverka 
marknaden i ursprungslandsprincipens ställe? 

  

1.3 Tillvägagångssätt, material och 
avgränsningar 

Ganska snart stod klart att det ännu inte finns särskilt mycket samlad skrift 
angående förslaget till tjänstedirektiv och ursprungslandsprincipen i 
bokform. Istället har till största del den information som uppsatsen bygger 
på fått sökas i övriga källor såsom själva direktivförslagen, förarbeten till 
dessa, det slutligt antagna tjänstedirektivet samt övriga EG-handlingar. 
Även juridiska och statsvetenskapliga artiklar i facktidskrifter och 
nyhetstidningar samt vissa myndigheters och branschorganisationers/ 
instituts utredningar och yttranden har närmare granskats. 
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Vad gäller studien av tjänstedirektivet i det stora hela så kommer de delar 
som har ringa relevans för diskussionen kring ursprungslandsprincipen ej 
närmare att behandlas. Därmed inte sagt att dessa är helt ointressanta i ljuset 
av, och för, principen och dess effekter, det är bara utrymmet i denna 
uppsats som tryter. Tjänstedirektivets effekter på det fackliga området samt 
inom arbetsrätten kommer i stort sett att utelämnas. 
 

1.4 Disposition 

Arbetet börjar med att i kapitel två försöka klargöra varför ett tjänstedirektiv 
ansetts nödvändigt och hur detta arbete har kommit att utvecklats fram till 
dags datum. I kapitel tre kommer den omstridda ursprungslandsprincipen 
närmare att preciseras och en diskussion kommer att föras angående hur 
principen framhållits respektive kritiserats under direktivarbetets gång, samt 
hur principen i sin ursprungliga form skulle ha kommit att påverka den inre 
marknaden. Kapitel två och tre behandlar endast det ursprungliga förslaget 
till tjänstedirektiv8.  
 
Vidare framställs i kapitel fyra det förslag till en kompromiss som utarbetats 
av kommissionen efter ändringsförslag av parlamentet, och vilken effekt 
denna kan tänkas komma att få i urspungslandsprincipens skugga. Här 
resoneras även kring varför principen i sin ursprungliga form inte längre 
anses nödvändig och vilka EG-rättsliga principer som träder in i dess ställe.  
Arbetet avslutas med ett femte kapitel där de olika slutsatserna av 
författaren sammanställs, jämförs och diskuteras.    
 
 

                                                
8 KOM (2004) 2 slutlig. 
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2 Tjänstedirektivförslaget:             
KOM (2004) 2 slutlig 

2.1 Inledning 

Försöken till att skapa fri rörlighet för tjänster inom EU har hittills inte varit 
så framgångsrika som önskats. I förhållande till rörligheten av varor är 
tjänsterörligheten fortfarande relativt begränsad trots att tjänster i dagsläget 
genererar ca 70 % av unionens BNP och sysselsättning.9 För att lyckas 
uppfylla mål uppsatta inom den s.k. Lissabonstrategin10, varav ökad 
produktivitet och sysselsättning är en stor och viktig del, lade kommissionen 
i januari 2004 fram ett första förslag till ett gemensamt tjänstedirektiv. 
Förslaget ingår som ett led i den s.k. Lissabonprocessen och avsikten är att 
man fram till år 2010 ska ha skapat den sanna inre marknaden för tjänster 
med så få störande handelshinder som möjligt.11 Man kan tycka att det 
verkar märkligt att så grundläggande åtgärder måste vidtas nästan tio år efter 
det att den inre marknaden redan skulle ha varit fullbordad. Sanningen är 
den att kommissionen i sin rapport Situationen på den inre marknaden för 
tjänster12 konstaterade att ”det fortfarande finns en stor klyfta mellan 
visionen om en integrerad ekonomi i Europa och den verklighet som de 
europeiska medborgarna och tillhandahållarna av tjänsterna upplever”.13 
 
Det första direktivförslaget byggde i stora drag på tre huvudpunkter. 
Förslaget innehöll regler som syftade till att ta bort hinder dels för företags 
etablering i ett annat EU-land, dels för tillfällig tjänsteutövning över 
gränserna. Hinder vid etablering skulle minimeras genom förenkling av 
procedurer och formaliteter vid tjänsteutövning i en ny medlemsstat, och 
inrättandet av s.k. ”one stop shops”, kontaktpunkter där leverantörer kan 
utföra alla de administrativa procedurer som krävs för att leverens av 
tjänster till gäststaten skall vara möjliga, skulle ske. Vid tillfällig 
tjänsteutövning över gränserna skulle som huvudregel ursprungslands-
principen tillämpas och principen gällde avseende alla krav som var 
tillämpliga på tillträde till, eller vid utövandet av, en tjänsteverksamhet.14 
Slutligen skulle även åtgärder vidtas som syftade till att etablera ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna vilket bl.a. skulle ske genom viss riktad 
harmonisering.15 

                                                
9 KOM (2004) 2 slutlig, s. 6.  
10 Se kap. 2.2.1. 
11 Report from the High Level Group, Facing the Challenge - the Lisbon Strategy for 
Growth and Employment, s. 8. 
12 KOM (2002) 441 slutlig. 
13 KOM (2002) 441 slutlig, s. 9. 
14 Maier, Europarättslig Tidskrift, nr 4/2005, Tjänstedirektivet, social dumpning och de 
nationella arbetsmarknadssystemen, s. 730 f.  
15 2003/04: FPM60, Utrikesdepartementets PM till Riksdagen, s. 1. 
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Samtidigt som förslaget var ett ramdirektiv så togs hänsyn till särdragen hos 
varje enskilt yrke eller verksamhetsområde. I synnerhet beaktades de 
reglerade yrkenas särskilda karaktär och den roll som självreglering spelar, 
t.ex. gjordes vissa undantag från ursprungslandsprincipen vilka direkt 
hängde samman med verksamheters olika särdrag.16 
 

2.1.1 Tjänstefrihet eller etableringsfrihet? 

Det är inte alltid helt lätt att avgöra när det är fråga om ett utnyttjande av 
tjänstefriheten respektive ett utnyttjande av etableringsfriheten.  
I fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen artikel 50 stadgas 
att en tjänst är en ”prestation som normalt sett utförs mot ersättning” så 
länge den inte faller under bestämmelserna om någon utav de andra 
friheterna. Enligt EG-domstolens praxis på området måste det dock inte 
nödvändigtvis vara den som utnyttjar tjänsten som betalar för den, som vid 
exempelvis tv-reklam17.   
Vad som förstås med tjänster är med andra ord negativt bestämt. Tjänster är 
ett uppsamlingsbegrepp som blir aktuellt då ingen av de andra rörligheterna 
anses gälla.18 Fördragets artiklar angående tjänster (se artikel 49-55 EGF) 
skyddar gränsöverskridande, tillfälliga aktiviteter. Själva den 
gränsöverskridande transaktionen är ett krav för att det skall kunna vara 
fråga om en tjänst i EG-rättslig mening. Enligt EG-domstolens uttalanden i 
Sodemare v. Regione Lombardia19 omfattas dock inte tjänster som endast 
utförs i välgörande syfte av EG-fördragets artikel 49.     
 
En etablering kännetecknas istället av att det handlar om en stabil, 
kontinuerlig20, inomstatlig aktivitet. Artikel 43 omfattar skydd mot 
diskriminering på grund av den etablerades nationalitet. Som EU-
medborgare har man rätt att etablera sig var som helst inom unionen och att 
bli behandlad på samma villkor som landets egna innevånare.21 Om 
villkoren för etablering anses uppfyllda skulle inte tjänsteutövaren kunna 
göra gällande ursprungslandsprincipen, utan måste etablera sig och uppfylla 
samtliga de villkor som gäller i den aktuella medlemsstaten.22 
 
Inom etableringsfriheten skiljer man även på full etablering och sekundär 
etablering. Full etablering innebär total nyetablering eller fullständig 
överflyttning av en fullt fristående rörelse från en medlemsstat till en annan. 

                                                
16 KOM (2004) 2 slutlig, s. 9. 
17 KOM (2004) 2 slutlig, s. 21. 
18 Se Bernitz & Kjellgren, s. 222 f. och Bernitz, Fri rörlighet för tjänster och möjligheterna 
till nationell kontroll, ur Lissabonstrategin i halvtid, s. 226.  
19 Mål C-70/95 Sodemare v. Regione Lombardia (1997 REG, I-3395), p. 40. 
20 När en person eller ett företag erbjuder tjänster i ett annat medlemsland på obestämd tid 
anses detta inte falla under tjänstefriheten, se Mål C-70/95 Sodemare v. Regione Lombardia 
(1997 REG, I-3395). 
21 Lau-Hansen, Full Circle: Freedom of Establishment and to Provide Services, ur Services 
and Free Movement in EU Law, s. 201 ff. 
22 Otken-Eriksson, Europarättslig Tidskrift, nr. 4/2004, Är vi mogna för 
ursprungslandsprincipen?, s. 546. 
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Sekundär etablering innebär att en juridisk person upprättar dotterbolag, 
filial etc. i en annan medlemsstat.23  
 
EG-domstolen adresserade problemet med särskiljning i fallet Gebhard24. 
Där framhöll man att när det gäller tjänster så skall den tillfälliga karaktären 
av den ifrågavarande verksamheten bedömas inte bara i förhållande till 
tjänstens varaktighet. Andra aspekter som måste spela in är hur ofta 
tjänsteutövningen ägt rum, dess regelbundenhet och dess kontinuitet. Man 
kom även fram till att tjänstens tillfälliga karaktär inte utesluter för 
tjänsteutövaren att i värdmedlemsstaten förse sig med viss infrastruktur, 
t.ex. ett kontor, i den mån detta är nödvändigt för att kunna fullgöra den 
aktuella tjänsten.25

  

 

2.2 Bakgrunden till aktualiserandet av ett 
tjänstedirektivförslag 

Grunden för EU: s sysselsättningsstrategi lades genom att kommissionen år 
1993 presenterade vitboken Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. 
Utmaningarna och vägarna in i 2000-talet. Det var dock genom 
Amsterdamfördragets sysselsättningsavdelning (se artikel 125-130 EGF) 
som det stora initiativet till en för unionen gemensam sysselsättningsstrategi 
togs26. Genom fördraget förband sig medlemsstaterna att betrakta 
sysselsättningspolitiken som en fråga av gemensamt intresse och att 
samordna sina nationella åtgärder i enlighet därefter. Detta även fast den 
yttersta beslutsmakten på området fortfarande ligger kvar hos de nationella 
parlamenten.27  
I samband med toppmötet i Lissabon år 2000 uppmanade stats- och 
regeringscheferna kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
utarbeta en strategi för hur hindren för den fria rörligheten för tjänster skulle 
avskaffas. Ett förslag till ett tjänstedirektiv sågs som ett viktigt led i arbetet 
att försöka uppfylla de mål som satts upp. Ökad och effektiviserad 
tjänstehandel anses vara ett viktigt medel för att göra EU till världens mest 
konkurrenskraftiga ekonomi.28  
Den ursprungliga sysselsättningsstrategin kom att bli ett viktigt instrument 
för förverkligandet av de mål som unionen satt upp till år 2010 och 
integrerades därför slutligen med den bredare Lissabonstrategin.29 
 

                                                
23 Bernitz & Kjellgren, s. 222 f. 
24 Mål C-55/94, Gebhard v. Consiglio dellÓrdine degli Avvocati e Procuratori di Milano 
(REG 1995, I-4165). 
25 Craig & De Búrca, s. 767. 
26 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Långt kvar till enighet om jobbtoppmötets målsättning, 
20.10.1997. 
27 Jacobsson, EU: s sysselsättningsstrategi som institutionaliserad kompromiss, ur 
Lissabonstrategin i halvtid, s. 142. 
28 www.kommers.se, Bakgrunden till direktivförslaget, hämtat 7.12.2006.  
29 Jacobsson, EU: s sysselsättningsstrategi som institutionaliserad kompromiss, ur 
Lissabonstrategin i halvtid, s. 144. 
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I maj 2003 meddelade kommissionen i sin Strategin för den inre 
marknaden30, att den före utgången av år 2003 skulle komma att lägga fram 
ett förslag till direktiv om tjänster på den inre marknaden. 
 

2.2.1 Lissabonstrategin 

Under Portugals ordförandeskap år 2000 hölls i mars ett EU-toppmöte i 
Lissabon om sysselsättningen inom unionen. Mötet gick under arbetstiteln 
Sysselsättning, ekonomiska reformer och social sammanhållning – mot ett 
Europa baserat på innovation och kunskap. Huvudsyftet var att man på ett 
bättre sätt måste kunna samordna EU: s politik och de olika processerna 
inom sysselsättningsområdet. Målet som medlemsländerna tillsammans 
ställde upp är ambitiöst. År 2010 ska unionen vara världens snabbast 
växande ekonomi med full sysselsättning, byggd på social trygghet och en 
hållbar utveckling. EU skall bli ”världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar 
ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning”. Den inre marknaden ska fullbordas och varor, 
personer, tjänster och kapital ska kunna röra sig helt fritt inom unionens 
gränser. Varje medlemsstat får själv välja hur dessa mål skall uppnås och 
tanken är att länderna, genom att systematiskt jämföra sig med varandra och 
världsledande nationer som exempelvis USA, ska sporras till framsteg.31  
Målsättningen och den uppsatta handlingsplanen kom att kallas för 
Lissabonstrategin32.    
 
Redan vid toppmötet i Amsterdam 1997 hade en ny metod för samarbete 
etablerats. Denna metod kom tre år senare i Lissabon att kallas för den 
öppna samordningsmetoden.33 Där beslöts även att metoden ska användas 
inom Lissabonprocessen.  
Den öppna samordningsmetoden innebär i korthet att EU och 
medlemsländerna genom att inte alltid utfärda juridiskt bindande beslut ska 
utforma en politik med hjälp av en gemensam strategi som istället innehåller 
målformuleringar och riktlinjer. Alltså är åtgärderna mer av politiskt 
förpliktande art än av juridiskt bindande. Lissabonstrategin har dock även 
resulterat i beslut av det senare slaget som t.ex. tjänstedirektivet.34    
 
Enligt den förre holländske premiärministern Wim Kok och hans ”the High 
Level Group”35 är Lissabonstrategin inte något försök att kopiera USA med 
dess lysande tillväxt och blomstrande ekonomi. Istället handlar 
Lissabonstrategin enligt Kok om att försöka uppnå den vision om vad 
                                                
30 KOM (2003) 238 slutlig. 
31 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Detta är Lissabonstrategin, 12.10.2004. 
32 Även känd som Lissabonprocessen. 
33 Larsson, Hållbar utveckling som tillväxtstrategi – en omöjlig tanke eller en outnyttjad 
möjlighet, ur Lissabonstrategin i halvtid, s. 61. 
34 Mörth, Den öppna samordningsmetoden som demokratiproblem, ur Lissabonstrategin i 
halvtid, s. 90. 
35 Tillsatt av Europeiska rådet för att utvärdera Lissabonstrategin i halvtid genom 
rapportering till kommissionen. 



 10 

Europa och den europeiska unionen vill vara. Allt detta i ljuset av ökad 
global konkurrens, en åldrande befolkning samt en utvidgning av unionens 
yttre gränser. Europa har ambitionen att vara solidariskt med de behövande, 
både nu och i framtiden, och för att kunna förverkliga denna ambition måste 
målsättningen om ökad tillväxt samt fler människor i arbete realiseras.36 
 
För att lyckas med att uppnå Lissabonstrategins mål utarbetade 
kommissionen en process i två steg, varav det första bestod i att 
kommissionen själv skulle ta fram en rapport som identifierade de 
existerande hinder som ännu förelåg för fri rörlighet för tjänster över 
nationella gränser. 
Steg nummer två bestod i att lägga fram ett förslag på en lösning av 
problemen vilket resulterade i förslaget till ett tjänstedirektiv.37 
 

2.3 Rättslig grund och beslutsförfarande 

Tjänstedirektivet vilar huvudsakligen på artikel 47.2 och artikel 55 i EG-
fördraget. Enligt artikel 47 skall rådet utfärda direktiv om samordning av 
medlemsstaternas bestämmelser om upptagande och utövande av förvärvs-
verksamhet i syfte att underlätta för personer att starta och utöva förvärvs-
verksamhet som egenföretagare.  
Direktivförslaget är ett s.k. horisontellt förslag som gäller tvärs över hela 
tjänstesektorn med några få undantag. Exempelvis finansiella tjänster, 
skatter, elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät, 
undantas från direktivets tillämpningsområde p.g.a. att det inom dessa 
områden redan finns en samlad politik samt gällande gemenskapsrättsliga 
harmoniseringsdirektiv.38  
 
Beslutsförfarandet skall ske i enlighet med artikel 251 EGF angående 
medbeslutande. I enlighet med denna lägger kommissionen fram ett förslag 
till direktiv och för att direktivet skall antas måste det godkännas av både 
parlamentet och rådet genom medbeslutande. Om de bägge parterna inte kan 
komma överens efter parlamentets omröstning går rådets ändringar till 
parlamentet för en andra läsning. Eventuellt krävs också en förlikning 
mellan de bägge institutionerna innan direktivförslaget kan antas. 
Kommissionen kan när som helst dra tillbaka sitt förslag. 
Medbeslutandeförfarandet är idag den beslutsgång där parlamentet har som 
störst inflytande.39 
 

                                                
36 Report from the High Level Group, Facing the Challenge - the Lisbon Strategy for 
Growth and Employment, s. 12. 
37 Se KOM (2000) 888 slutlig och KOM (2002) 441 slutlig. 
38 Art. 2 KOM (2004) 2 slutlig. 
39 Craig & De Búrca, s. 144 ff. 
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2.4 Direktivförslagets arbetsgång 

Kommissionen lade fram sitt första hett omdebatterade direktivförslag den 
13 januari 2004 under det nederländska ordförandeskapet. För att förslaget 
skulle antas måste det godkännas av både parlamentet och ministerrådet 
genom medbeslutande40. Förslaget utsattes tidigt för mycket hård kritik, 
bl.a. från den svenska regeringen, och i början av 2005 hade såväl 
Frankrikes president Chirac som Tysklands dåvarande förbundskansler 
Schröder klargjort att förslaget inte skulle antas i rådet i sin dåvarande 
utformning. En arbetsgrupp tillsattes i parlamentet med rätt till 
medbestämmande angående de slutgiltiga ändringarna i direktivförslaget. 
Förhandlingarna väntades här bli både svåra och långa.41 
Rådet inledde sina förhandlingar om direktivförslaget i november 2004. 
Medlemsländerna hade då ägnat närmare ett år åt analyserande av förslaget 
och till att formulera sina egna ståndpunkter och positioner i frågan. 
 
Parlamentet antog i februari år 2006 omfattande ändringar i ett första 
yttrande över kommissionens förslag. Detta ledde till att kommissionen 
presenterade ett nytt förslag till tjänstedirektiv baserat nästan helt på 
parlamentets ändringar. Rådet levererade under sommaren 2006 en s.k. 
gemensam ståndpunkt om direktivförslaget och tillfogade ytterligare några 
ändringar. Parlamentet godkände den 15 november 2006 rådets ståndpunkt 
med bifogandet av tre mindre ändringar från inre marknadsutskottet 
angående kommissionens genomförandebefogenheter.42 
 
Rådet godtog så slutligen den 12 december 2006 parlamentets ändringar och 
antog därmed tjänstedirektivet. Direktivet har fått den officiella 
benämningen 2006/123/EG och kommer inom kort att publiceras i 
Europeiska unionens officiella tidning. Därefter har medlemsstaterna tre år 
på sig innan direktivet skall ha implementerats i nationell rätt.43 
 

2.5 Tjänstedirektivförslagets tvistefrågor 

Den del av direktivförslaget som varit mest omstridd är den i det 
ursprungliga förslaget så hett omdebatterade artikel 16 angående den 
kontroversiella ursprungslandsprincipen. I kommande kapitel kommer 
principen närmare att utredas och dess tänkbara effekter att diskuteras.  
 
Andra stora tvistefrågor har varit den övergripande målsättningen med 
direktivet (artikel 1) samt direktivets räckvidd (artikel 2). Även huruvida 
arbetsrätten, och därmed säkerställandet av arbetstagarnas sociala 
rättigheter, skall omfattas av direktivet eller ej har varit mycket omstritt.  
 

                                                
40 Se kap. 2.4. 
41 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Tjänstedirektivet – bakgrund och länkar, 27.9.2005. 
42 www.eu-upplysningen.se, Tjänstedirektivet, hämtat 6.12.2006.  
43 Se 2006/123/EG, art. 44.1 angående införlivande av direktivet. 
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3 Ursprungslandsprincipen 

3.1 Inledning 

Den förre holländske EU-kommissionären för den inre marknaden, Frits 
Bolkestein, ville på ett effektivt sätt rensa upp i snårskogen kring 
tjänstefriheten genom det numera beryktade förslaget till tjänstedirektiv. 
Precis som gällande den fria rörligheten för varor ville man att den fria 
rörligheten för tjänster nu skulle styras av en ursprungslandsprincip. En 
tjänsteverksamhet som är laglig och därmed godkänd i en medlemsstat 
skulle i princip kunna verka inom hela unionen. Redan i kommissionens 
första förslag gjordes dock en rad undantag från principen.44 
 

3.1.1 Principens bakgrund och syfte 

Grundtanken med principen var att göra det så enkelt som möjligt att 
erbjuda tjänster och att etablera tjänsteföretag över gränserna. För att lyckas 
förverkliga denna tanke fick först en rad administrativa hinder lov att 
avvecklas. Enligt direktivförslaget gjorde användningen av principen om 
ursprungsland det möjligt att ”försäkra sig om fri rörlighet för tjänster och 
samtidigt låta medlemsstaternas olika rättssystem med sina egendrag få 
fortsätta att samexistera på ett pluralistiskt vis, eftersom de inte kan 
användas för begränsning av tjänster som tillhandahålls av en 
tillhandahållare som är etablerad i en annan medlemsstat”45. Med andra 
ord kunde en medlemsstat inte länge ställa upp strängare villkor för 
utländska tjänsteutövare i syfte att försöka hindra dessa från att konkurrera 
på den inhemska marknaden. 
 
Principens syfte var således att utesluta mottagarstatens möjligheter att 
begränsa den fria rörligheten för tjänster vilka hade sitt ursprung i annan 
medlemsstat. 
 
Ursprungslandsprincipen tillämpades redan i några få direktiv inom 
tjänstesektorn, t.ex. i det s.k. tv-direktivet46.47  
 

3.2 Definition  

I det ursprungliga direktivförslagets 16: e artikel fastställdes att 
ursprungslandsprincipens innebörd var att ”tillhandahållare av tjänster 

                                                
44 Gustavsson, SvD, Bolkenstein framstår som en ny Djingis Khan, 12.2.2006. 
45 KOM (2004) 2 slutlig, s. 19. 
46 97/36/EG. 
47 S: t Clair, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s.16. 
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endast omfattades av lagen i det land där de var etablerade och att 
medlemsstaterna inte fick införa begränsningar för tjänster som 
tillhandahölls av tillhandahållare i en annan medlemsstat”.48  
 
Principen innebar t.ex. således i praktiken att en tysk målare som fick i 
uppdrag att måla ett hus i Frankrike, endast behövde uppfylla de krav som 
ålåg honom för dylikt arbete i sitt hemland, i det här fallet Tyskland. Han 
stod även under fortsatt tysk tillsyn under utförandet av sin tjänst i 
värdlandet.49 
 

3.3 Undantag från principen 

Ursprungslandsprincipen skulle endast vara giltig vid tillhandahållandet av 
tjänster och inte tillämpas vid etablering.50 Från principens tillämplighet 
medgavs även vissa undantag. Dessa var uppdelade i olika grupper och gav 
medlemsstaterna generösa möjligheter till undantag, vilka i allra högsta grad 
skulle komma att påverka omfattningen av tjänsters fria rörlighet. En 
anledning till de många undantagen från ursprungslandsprincipen var att 
hela tjänstedirektivet skall tillämpas kumulativt. Med detta förstås att 
direktivet skall gälla sida vid sida med fördragen och övrig EG-rätt. För att 
hindra motsättningar mellan det nya förslaget och äldre 
harmoniseringslagstiftning har undantag gjorts med hänsyn till att det i vissa 
befintliga gemenskapsinstrument finns en bestämmelse om att 
tillhandahållandet av en gränsöverskridande tjänst kan omfattas av 
lagstiftningen i mottagarlandet51. Ett sådant undantag rör t.ex. 
utstationeringsdirektivet52. Från områden som omfattas av detta har gjorts 
ett generellt undantag i tjänstedirektivet. 
Den föreslagna ursprungslandsprincipen innebar, precis som den idag 
gällande principen om ömsesidigt erkännande53, ett accepterande av andra 
medlemsstaters befintliga lagstiftning inom tjänsteområdet. Därmed var 
ländernas behov av att kunna åberopa undantag p.g.a. nationella 
systemskillnader i kombination med låg nivå av gemenskapsintegration 
fortfarande aktuella. 
 

                                                
48 KOM (2004) 2 slutlig, art. 16. 
49 Otken-Eriksson, Slagskepp eller kanonbåt? – EG-rättslig utvärdering av 
tjänstedirektivet, ur Gustavsson m.fl. redaktörer, Lissabonstrategin i halvtid, s. 204 f. 
50 S: t Clair, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s. 15, se även kap. 2.1 ovan för de områden som helt är 
undantagna tjänstedirektivets giltighetsspektrum. 
51 Se direktivförslagets s.k. allmänna undantag, art. 17. 
52 Dir. 96/71/EG. Grundläggande i utstationeringsdirektivet är att värdlandets arbetsrätt och 
kollektivavtal gäller för utländska företag som utför tillfälligt arbete. Direktivet handlar om 
vilka arbetsvillkor som ska tillämpas när arbetstagare tillfälligt utför arbete i annat EU-land. 
Det fastslår vad varje medlemsstat måste göra, men reglerar inte hur direktivet ska 
genomföras i respektive land. Genomförandet sker i enlighet med staternas egen 
arbetsmarknadstradition. 
53 Se kap. 3.4. nedan. 
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3.3.1 Allmänna undantag 

De allmänna undantagen från ursprungslandsprincipen listades i artikel 17. 
Dessa kunde dock delas in i två grupper. Den första gruppen omfattade, som 
ovan redan nämnts, undantag för redan existerande sekundärrättslig 
harmoniseringslagstiftning och praxis som annars hade kommit att kollidera 
med ursprungslandsprincipen. 
 
Den andra gruppen omfattade generella undantagsgrunder inom områden 
där sekundärrätt saknas. Här tilläts medlemsstaterna att förbjuda 
tjänsteverksamhet som ansågs vara ett hot mot allmän ordning, säkerhet 
eller folkhälsa. Ett krav för att få utnyttja dessa undantag var att 
verksamheten i fråga var totalt förbjuden i medlemsstatens nationella 
lagstiftning. Våra svenska monopol omfattades t.ex. inte av de allmänna 
undantagen då de är förbehållna en eller flera aktörer på marknaden och 
därmed inte totalt förbjudna.  
 
Ytterligare ett litet kryphål fanns enligt artikel 17 p. 17 i de allmänna 
undantagen där all tjänsteverksamhet måste underkasta sig de krav som var 
direkt knutna till den plats där tjänsten utförs, och som måste följas för att 
den allmänna ordningen, säkerheten, folkhälsan eller miljön skulle kunna 
skyddas. Här avsågs den allmänna karaktären hos en plats, inte en nation, 
som t.ex. allmän väg eller ett offentligt evenemang54. 
 

3.3.2 Enskilda undantag 

Enskilda undantag från den föreslagna ursprungslandsprincipen skulle vara 
begränsade till enstaka fall på vissa strikta villkor. I direktivförslaget 
beskrivs de enskilda undantagen som avvikelser från 
ursprungslandsprincipen och inte som undantag55.  
För att få beviljat ett enskilt undantag hade medlemsstaten först fått lov att 
vända sig till tjänsteutövarens ursprungsland. Om ursprungslandets åtgärder 
därefter ansågs otillräckliga så kunde en anmälan till kommissionen 
genomföras. Femton dagar efter anmälan (en s.k. frysningsperiod) kunde 
medlemsstaten agera om inte kommissionen dessförinnan begärt att 
åtgärden skulle avbrytas på grund av att ursprungslandets åtgärder ansetts 
tillräckliga. De materiella villkoren för enskilt undantag var enligt artikel 19 
p. 2 att harmoniseringslagstiftning saknades, att värdlandets lagstiftning gav 
tjänstemottagaren bättre skydd än ursprungslandets, att ursprungslandet 
hade underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder och att åtgärden var 
proportionerlig.56 
 

                                                
54 Recit 43 till direktivförslaget. 
55 Recit 40 till direktivförslaget. 
56 S: t Clair, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s. 17 ff.  
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De enskilda undantagen kunde enligt direktivförslaget endast utnyttjas inom 
tre områden: vid tjänsters säkerhet och folkhälsoaspekter, utövande av 
vårdyrke samt vid allmän ordning – här i synnerhet vid skydd av 
minderåriga. Undantagen stod dock i sekundärt förhållande till EU: s övriga 
harmoniseringslagstiftning, som gick före. Där andra direktiv förbjöd 
undantag från den fria rörligheten för tjänster kunde således de enskilda 
undantagen inte komma ifråga.57 
 

3.3.3 Tillfälliga undantag 

Tillfälliga undantag från den föreslagna ursprungslandsprincipen för vissa 
känsliga sektorer avsåg att ge medlemsländerna och EU en frist med att 
harmonisera på området. De tillfälliga undantagen var tidsbegränsade och 
enligt direktivförslaget så skulle kommissionen lägga fram 
harmonsieringsförslag senast ett år efter tjänstedirektivets ikraftträdande. 
Områden som omfattades av de tillfälliga undantagen var värdetransporter, 
spelverksamhet och inkassoverksamhet. För värdetransporter och 
inkassoverksamhet sattes en absolut deadline år 2010 då undantagsfristen 
skulle ha upphört att gälla och harmoniseringsdirektiv måste ha antagits. 
Vad gäller spelverksamheten så är den så pass ekonomiskt viktig för 
medlemsstaterna att man där visade sig ytterst motvillig till att släppa in 
utländska aktörer på de inhemska marknaderna.58 
 

3.4 Skillnader mellan ursprungslands-
principen och principen om ömse-
sidigt erkännande 

EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster vilar i nuläget59 på 
likabehandlingsprincipen i artikel 12. Förbudet mot diskriminering grundad 
på nationalitet konkretiseras i artikel 49 och gäller även i de fall där en 
sådan diskriminering skulle vara indirekt.60  
Idag kan en medlemsstat åberopa artikel 46-hänsyn gällande allmän 
ordning, hälsa eller säkerhet om man vill ingripa med direkt 
diskriminerande restriktioner.61 När det gäller indirekt diskriminerande 
åtgärder och rena restriktioner har medlemsstaten både tillgång till artikel 46 
och till tvingande hänsyn till allmänintresse enligt EG-domstolens praxis. 
Därutöver ska kravet som ställs vara nödvändigt och proportionerligt för att 
uppnå skyddssyftet. Det vill säga det får inte finnas möjlighet att vidta 
åtgärder som är mindre ingripande mot den fria rörligheten men som ändå 

                                                
57 S: t Clair, Europarättslig Tidskrift, nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s. 17 ff.  
58 A.a. s. 17 ff.  
59 Innan implementeringen av det i dagarna antagna tjänstedirektivet 2006/123/EG. 
60 Maier, Europarättslig Tidskrift, nr. 4/2005, Tjänstedirektivet, social dumpning och de 
nationella arbetsmarknadssystemen, s. 732 f. 
61 Craig & De Búrca, s. 814 f. 
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uppfyller skyddssyftet. Den medlemsstat som önskar stödja sig på 
undantagen har även bevisbördan.62 
 
Domstolens praxis vilar på principen om ömsesidigt erkännande vilken 
framarbetades i samband med den på varufrihetens område så legendariska 
domen Cassis de Dijon63. Principen bygger på att en exportvara inte skall 
utsättas för dubbel börda i form av att behöva uppfylla produktkrav både i 
ursprungslandet samt senare även i mottagarlandet. Om gemensamma EU-
regler saknas inom ett visst område gäller varje lands egna bestämmelser. 
Dock är enligt den s.k. Cassis de Dijon-principen alla länder i EU skyldiga 
att tillåta import av en produkt som lagligen tillverkas och säljs i ett annat 
EU-land. Att principen också generellt gäller på tjänstefrihetens område 
framgår bl.a. av mål som Satélite Digital64 och Säger v. Dennemayer65.   
Principen om ömsesidigt erkännande utgör inte en formell lagvalsregel i 
likhet med ursprungslandsprincipen, och syftar inte till att utesluta 
tillämpningen av en rättsordning till förmån för en annan, istället avser den 
att samordna tillämpningen av två konkurrerande rättsordningar.66 
 

3.5 Förväntade effekter – ris och ros  

Positiv kritik 

Det fanns två huvudläger vad gällde förväntade effekter av ett 
tjänstedirektiv innehållandes en ursprungslandsprincip. Först hade vi 
förespråkarna med kommissionen67 i spetsen som trodde att 
ursprungslandsprincipen skulle komma att leda till att även små och 
medelstora företag skulle våga sig in på den inre fria marknaden för tjänster. 
Dessa företag dominerar idag tjänstesektorn då hela 89 %68 av dem sysslar 
med tjänster. Om man genom förenklade regler kunde få in dessa företag på 
den inre marknaden så skulle handeln och därmed tillväxten inom unionen 
öka markant. Charlie McCreevy, kommissionär för den inre marknaden, 
påpekade i sitt tal New Ways and Means to make the Internal Market work69 
att vi lever i en tjänsteekonomi, vilket i dagens läge är av stor tillgång för 
oss. Tjänstesektorn står för 70 % av anställningarna och unionens 
omsättning, men utgör endast 20 % av den inre marknaden. Om vi lyckas 

                                                
62 Maier, Europarättslig Tidskrift, nr. 4/2005, Tjänstedirektivet, social dumpning och de 
nationella arbetsmarknadssystemen, s. 732 f. 
63 Mål 120/78, Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopoleverwaltung für Branntwein (Cassis de 
Dijon), (REG 1979, s. 649) angående försäljningen av fransk svartvinbärslikör i Tyskland. 
64 Mål C-390/99, Satélite Digital, (REG 2002, s. I-607), p. 43.2. 
65 Mål C-76/90, Säger v. Dennemayer, (REG 1991, s. I-4421), p. 12. 
66 Maier, Europarättslig Tidskrift, nr. 4/2005, Tjänstedirektivet, social dumpning och de 
nationella arbetsmarknadssystemen, s. 733 f. 
67 Något som dock kommit att ändras under arbetets gång. Kommissionär för den inre 
marknaden Charlie McCreevy uttalade sig inför den andra hearingen i parlamentet och tog 
då ”skarpt avstånd från det ursprungliga direktivförslaget”. 
68 KOM (2004) 2 slutlig, s. 80. 
69 McCreevy, speech from the European Commissioner for Internal Market and Services, 
New ways and means to make the Internal Market work, 22.11.2006. 
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med att öppna upp även för tjänster så kommer tjänstehandeln att spela en 
enorm roll för tillväxten och den ökade effektiviteten inom unionen.70  
 
Inte bara tjänsteutövarna utan även användarna av tjänster, konsumenterna, 
kommer enligt kommissionen att dra stor nytta av en mer effektiv 
tjänstemarknad. Direktivförslaget skulle komma tjänstemottagarna direkt till 
godo genom att skapa de juridiska förutsättningar och den rättssäkerhet som 
krävs för att tjänsteverksamheten mellan medlemsstaterna skulle kunna 
utvecklas. Tjänsteutbudet skulle komma att utvidgas och tjänsterna hålla en 
högre kvalitet genom att kontrollen av tjänsteverksamhet skulle bli mer 
effektiv på gemenskapsnivå.71 
 
Negativ kritik 
Det ursprungliga tjänstedirektivförslaget, även känt som Bolkestein-
direktivet efter den för direktivet ansvarige kommissionären Frits 
Bolkestein, har av elaka tungor kallats för ”Frankenstein-direktivet”. Störst 
har missnöjet, som ovan nämnts, varit just kring kommissionens 
ursprungslandsprincip. I Frankrike ansågs ”Frankenstein-direktivet” 
personifieras genom ”den polske rörmokaren” som skulle komma att 
invadera från öst och ta ifrån sina franska kollegor jobben. I protest stängde 
franska rörmokare av vattnet till Bolkesteins sommarhus i Normandie.72 
Vissa medlemsstater samt deras fackorganisationer har fruktat ett s.k. ”race 
to the bottom”, där firmor flyttar sina säten till länder med lägre löner och 
sämre miljöskydd, svagare konsumenträttigheter, anställningsskydd och 
regler angående säkerhet och hälsa.73 Bolkestein själv ansåg dock att 
förslaget kunde komma att bli ”den största vitamininjektionen i den inre 
marknaden sedan början på 1990-talet” 74. 
 
Frankrike har varit en av de största motståndarna till direktivförslaget och 
Chirac betecknade det som ”extravagant i sin liberalism” och som "totalt 
oacceptabelt". Chirac var, tillsammans med Gerhard Schröder och Göran 
Persson, den som i Europeiska Rådet drev igenom kravet på en total 
omarbetning av direktivförslaget.75 Den heta debatten i Frankrike bidrog till 
och med till att de franska väljarna röstade nej i folkomröstningen om EU: s 
konstitution. Vidare ledde den till motsättningar inom unionen mellan äldre 
medlemsstater som just Frankrike och de nya baltiska staterna samt Polen. 
Det man var uppriktigt oroad för var att förslaget riskerade att leda till 
underbudskonkurrens till följd av att billig arbetskraft skulle komma att 
välla in över gränserna.76  
 
Motståndarna såg direktivförslaget som ett hot mot allt vad ordnade 
förhållanden på arbetsmarknaden heter. I Sverige möttes förslaget tidigt med 
                                                
70 McCreevy, speech from the European Commissioner for Internal Market and Services, 
New ways and means to make the Internal Market work, 22.11.2006. 
71 KOM (2004) 2 slutlig, s. 13. 
72 Gustavsson, SvD, Bolkenstein framstår som en ny Djingis Khan, 12.2.2006. 
73 www.bbc.co.uk, Q&A: Services Directive, hämtat 3.12.2006. 
74 Hallgren, SvD, EU på väg att förverkliga öppen marknad för tjänster, 6.10.2004. 
75 Gustavsson, SvD, Chirac lyckades med sin kupp, 24.3.2005. 
76 SvD (Bryssel TT), Demonstrationer vid EU-omröstning, 12.2.2006. 
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kritik från fackligt håll med stöd från socialdemokraterna. Det ansågs vara 
ett hot mot kollektivavtalen och den svenska arbetsrätten.77 Dock uttalade 
sig dåvarande näringsminister Thomas Östros (S) och sa att ”kan vi hitta 
lagtekniska lösningar som skyddar de sociala värdena så borde vi kunna 
behålla ursprunglandsprincipen. Då skulle mycket tid vara vunnen. Polen 
och de andra nya medlemmarna måste acceptera våra fackliga rättigheter 
och inse att fri rörlighet för tjänster inte får hota kollektivavtalen. Frankrike 
å andra sidan måste bli mindre protektionistiskt och inse att en fri 
tjänstemarknad gynnar alla på sikt”.78  
Vidare har man från motståndarsidan ifrågasatt ursprungslandsprincipens 
förenlighet med gemenskapsrättslig arbetsrätt samt om principen 
överhuvudtaget kunde stödja sig på EU: s grundläggande rättsprinciper. 
Inom doktrinen finns det en ganska utbredd skara som genom tolkning av 
artikel 50 EGF och EG-domstolens praxis ser ursprungslandsprincipen som 
en ny princip som ofta kolliderar med övriga sekundära rättsakter.79  
 

3.6 Marknadens röster 

I början av år 2006 hade allt fler av de internationella 
arbetsgivarorganisationerna, från att ha varit för det ursprungliga 
direktivförslaget, ställt sig på parlamentets sida bakom ett förslag utan den 
kontroversiella urprungslandsprincipen. I mars var det egentligen bara den 
privata arbetsgivarorganisationen Unice80 som fortfarande förespråkade det 
ursprungliga Bolkestein-direktivet.81  
 
I Sverige har svenska Kommerskollegium, på uppdrag av UD, i tre 
utredningar82 om ursprungslandsprincipen bl.a. fastställt dess tänkbara 
effekter på den svenska marknaden. Enligt Kommerskollegium var det 
föreslagna tjänstedirektivet mycket viktigt för att klargöra vilka regler som 
skulle gälla på tjänstemarknaden och därigenom underlätta och öka handeln 
med tjänster. Mer förutsebara regler ger lägre anpassningskostnader för 
företagen. På Kommerskollegium ställde man sig helt bakom 
ursprungslandsprincipen och dess egenskap av att vara det kraftfullaste 
verktyget för att främja fri rörlighet av idag. Om principen skulle vara 
gällande vore enligt Kommerskollegium medlemsstaternas möjligheter till 
att hindra enskilda tjänsteutövare mer begränsade än vad de är idag. 
Integrationen skulle befrämjas snabbare än genom en harmonisering 

                                                
77 Hallgren, SvD, LO tar strid om principer, 25.5.2004. 
78 Hallgren, SvD, Fri rörlighet för tjänster får inte hota kollektivavtalen, 7.6.2005. 
79 Bruun, EP Public Hearing, On the proposal for a directive on services in the internal 
market, 11.11.2004. 
80 The Confederation of European Business. 
81 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Arbetsgivarna splittrade om tjänstedirektivet, 28.3.2006. 
82 ”Ursprungslandsprincipen – den enda vägen?”, ”Svenska skyddsintressen” och 
”Ursprungslandsrprincipen i praktiken”. 
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tjänstesektor för tjänstesektor. Principen skiljer även mycket tydligt mellan 
de krav som får ställas vid tjänsteutövning i förhållande till vid etablering.83  
 
Kommerskollegium har räknat på hur stor genomslagskraft 
ursprungslandsprincipen hade kommit att få i Sverige. Beräkningen av inom 
vilka sektorer den skulle komma att vara gällande härleder till ett område 
med ekonomisk aktivitet som motsvarar ca. 40,6 % av Sveriges totala 
BNP84. Detta representerar ett värde av drygt 900 miljarder kronor per år. 
Deras slutsats lyder att ursprungslandsprincipen verkligen skulle ha stor 
betydelse för den svenska tjänstehandeln och för hela BNP om den 
tillämpats.85 
 
I det fall ursprungslandsprincipen inte skulle komma att tillämpas - 
situationen av idag – så kom Kommerskollegium i sin första av tre rapporter 
fram till att en princip om ömsesidigt erkännande i kombination med ett 
förstärkt administrativt samarbete och en ingripandemekanism är att föredra. 
Det skulle vid antagandet av en sådan sammansättning även bli nödvändigt 
att införa undantag i syfte att undvika konflikt med de harmoniserande 
delarna av konsumenträtten, miljörätten och arbetsrätten.86 
 
I en promemoria till UD har även Kommerskollegium som svenskt 
SOLVIT87-center, genom en mängd exempel tagna ur verkligheten, visat på 
behovet av en ursprungslandsprincip.88  
 
Även svenskt näringsliv har i en rapport89 om potentialen för ökad 
tjänstehandel analyserat frågan om hur det ursprungliga direktivförslaget 
skulle ha kommit att påverka Sverige. Deras viktigaste slutsatser är att 
Sverige skulle ha vunnit mycket på ett antagande av det ursprungliga 
tjänstedirektivet och en därigenom underlättad tjänstehandel, då andra 
länder ofta har kvar protektionistiska hinder i allt större omfång än vad vi 
själva har. Tjänsteexporten hade kunnat komma att explodera.  
Enligt ett antal studier genomförda av Svenskt Näringsliv, kan ökad 
tjänstehandel, som ett led till ett antagande av ett tjänstedirektiv grundat på 
ursprungslandsprincipen, leda till stora vinster också för den totala 
samhällsekonomin. I en av studierna framkommer att en global 
liberalisering av tjänstehandeln skulle kunna leda till en välfärdsvinst för 
EU: s medlemsstater på 2,5 procent av BNP90. För Sveriges del skulle det 

                                                
83 Se Kommerskollegiums yttrande, Ursprungslandsprincipen – den enda vägen?, s. 10 f. 
och Sammanfattning om utredningarna om ursprungslandsprincipen, www.kommers.se, 
hämtat 12.12.2006.  
84 Se diagram i rapporten. 
85 Kommerskollegiums yttrande, Ursprungslandsprincipen i praktiken, s. 19 f. 
86 Kommerskollegiums yttrande, Ursprungslandsprincipen – den enda vägen?, s. 30. 
87 Ett nätverk inom EU som på uppdrag av varje medlemsstats regering har att snabbt 
komma med förslag på lösningar av problem vilka beror på att lagstiftningen kring den inre 
marknaden inte tillämpas på rätt sätt. I Sverige sköts SOLVIT genom Kommerskollegium.  
88 Kommerskollegiums PM till UD, 20 konkreta fall som påvisar behovet av 
tjänstedirektivet och IMI, 30.1.2006. 
89 Frycklund, Jonas, Svenskt Näringslivs yttrande, Potential för ökad tjänstehandel. 
90 Se s. 3 i yttrandet. 
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vid undersökningens publicerande motsvara en välfärdsvinst på ca. 61 
miljarder kronor.91 
 
  

 

 

 

 

                                                
91 Frycklund, Jonas, Svenskt Näringslivs yttrande, Potential för ökad tjänstehandel, s. 8. 
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4 Kompromissen i det nya 
tjänstedirektivet 2006/123/EG  

4.1 Inledning 

”Jag får köra bil med mitt tyska körkort i Storbritannien, men jag måste 
köra på vänster sida.” Detta citat av parlamentets rapportör Evelyne 
Gebhardt92 illustrerar kompromissen angående den borttagna 
ursprungslandsprincipen slående. Det var alltså inte något från själva rätten 
till fri rörlighet för tjänster som bortföll i och med parlamentets och 
kommissionens kompromiss om ett nytt förslag till tjänstedirektiv, utan 
endast den kontroversiella delen om ursprungslandsprincipen som bytte 
skepnad. Parlamentet röstade i sin andra hearing igenom ett förslag där 
principen helt har frångåtts och istället ersatts med en bestämmelse om 
frihet att tillhandahålla tjänster. Där sägs tydligt att det ska räcka med att få 
tillstånd i ett EU-land för att bedriva tjänsteverksamhet inom hela unionen, 
men att företagen måste respektera värdlandets regler när det gäller 
arbetsrätt, miljökrav m.m.93 
 

4.1.1 Bakgrund 

Europaparlamentet antog den 15 november i år med stor majoritet det 
omarbetade förslaget till tjänstedirektiv. Det är dock fråga om ett helt annat 
direktiv än det som kommissionen lanserade för snart tre år sedan, då man 
nu nästintill fullt ut har kommit att följa den kompromiss som under förra 
vintern framarbetades i parlamentet.94  
 
Det var i februari tidigare i år som man genom en politisk ”kompromiss 
över gränserna” lyckades enas om stora förändringar vad gäller innehållet 
av det första tjänstedirektivförslaget. Den mest betydelsefulla ändringen 
gestaltas genom borttagandet av den mycket omdiskuterade 
ursprungslandsprincipen. Andra bitar som nu också uteslöts från förslaget 
var t.ex. arbetsrätten och områden som berör sociala tjänster och tryggheter. 
Inte heller nationella kollektivavtal omfattas av det nya förslaget. Direktivet 
påverkar alltså inte arbetstagares kollektiva rättigheter som förhandlas fram 
av arbetsmarknadens parter enligt nationell praxis. Något vilket dock 
naturligtvis skall ske med respekt för bestämmelserna i fördragen och övrig 
EU-lagstiftning.     
 
Kommissionen och rådet fattade tillsammans ett beslut som nästan helt gick 
i linje med vad parlamentet tidigare enats om, även om t.ex. Europafacket 

                                                
92 Tysk socialdemokrat. 
93 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Ros och ris för tjänstedirektivet, 23.2.2006. 
94 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Stor majoritet för tjänstedirektivet, 15.11.2006. 
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krävde vissa förtydliganden. Kommissionen lovade att inför slutdebatten i 
parlamentet göra ett uttalande där bl.a. arbetsrättsfrågan samt frågan 
angående sociala tjänster ytterligare skulle komma att klargöras95.96 
 

4.2 Den slutgiltigt antagna versionen av 
tjänstedirektivets artikel 16 

Artikel 16 i det ursprungliga direktivförslaget har i KOM (2006) 160 slutlig 
fått en ny titel och ett omarbetat innehåll. Genom ändring 152, som rör 
rubriken på kapitlet, och ändring 293/rev4, som rör innehållet i artikel 16, så 
ersattes den tidigare ursprungslandsprincipen av en bestämmelse om frihet 
att tillhandahålla tjänster. Genom ändringen ”fastställs tjänsteleverantörers 
rätt att tillhandahålla en tjänst i en annan medlemsstat än den där 
vederbörande är etablerad och ålägger den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls att garantera fritt tillträde till och fritt utövande av 
tjänsteverksamhet inom sitt territorium”.  
 
I den slutgiltiga, av rådet numera antagna, versionen av tjänstedirektivet så 
har kommissionen i artikel 16.1 låtit medlemsstaterna behålla möjligheten 
att göra ingripanden enligt artikel 46 EGF (för att upprätthålla allmän 
ordning, allmän säkerhet samt folkhälsa) och därutöver lagt till möjligheten 
att kunna ingripa med hänsyn till miljöskydd. Den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls får inte ställa krav på utomstatliga tjänsteleverantörer som inte 
respekterar de allmänna principerna om icke-diskriminering (varken direkt 
eller indirekt diskriminering accepteras), nödvändighet och proportionalitet. 
Av intresse är att man i recit 41 till direktivet har utvidgat tolkningen av vad 
som ska förstås med allmän ordning och säkerhet. Numera skall med allmän 
ordning även förstås åtgärder som motiveras av hänsyn till människans 
värdighet, skyddet av minderåriga och utsatta vuxna samt djurskydd. Med 
allmän säkerhet skall förstås åtgärder som tar hänsyn till människors liv och 
hälsa.  
 
I punkt 3 bekräftas återigen medlemsstaternas möjlighet att enligt punkt 1 
tillämpa sina nationella bestämmelser på tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater om dessa bestämmelser kan motiveras med de skäl som 
anges i artikel 16.1. Återigen ställs krav på icke-diskriminering, 
nödvändighet och proportionalitet. Punkt 3 gäller i de fall där 
tjänsteleverantören förflyttat sig till värdstaten. I punkt 3 klargörs också att 
medlemsstaterna helt enligt gemenskapslagstiftningen inte hindras från att 
tillämpa sina egna regler för anställningsvillkor, här inbegripet regler i 
kollektivavtal. 
 
I artikel 16.2 listas en rad krav som medlemsstaterna inte är tillåtna att 
uppställa för tjänsteleverantörer etablerade i annan medlemsstat. Flera utav 
                                                
95 Se speech from Charlie McCreevy, Commissioner Charlie McCreevy’s Statement on the 
vote in the European Parliament on the Services Directive, 15.11.2006. 
96 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Slutpunkt för tjänstedirektivet, 14.11.2006. 
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dessa är logiska genom att vara härledda ifrån grundläggande principer, t.ex. 
punkt 2 a och förbudet mot att kräva att tjänsteutövare skall vara etablerade 
inom medlemsstaten för att få tillhandahålla tjänster på den inhemska 
marknaden.  
 
Principen för frihet att tillhandahålla tjänster har vissa likheter med vad som 
gäller idag innan tjänstedirektivet blivit implementerat i nationell rätt. 
Friheten att tillhandahålla tjänster är primärrättsligt fastslagen i artikel 49-55 
EGF. Principen i direktivets artikel 16 är dock på marginalen lite mer 
generös för tjänsteföretagen på medlemsstaternas bekostnad. En 
medlemsstat kan alltså inte längre på det område direktivet är tillämpligt 
åberopa EG-domstolens praxis som grund gentemot tjänsteföretag, vilka 
visserligen omfattas därav, när praxisgrunderna går utöver vad som följer av 
tjänstedirektivet. 
 

4.2.1 Ändringar vad gäller undantagen jämfört 
med den tidigare principen om 
ursprungsland 

De forna allmänna undantagen i den antagna artikel 17 har döpts om till 
ytterligare undantag och innehåller inga egentliga nyheter. Det handlar här 
om permanenta undantag från artikel 16. De områden som omfattas av 
utstationeringsdirektivet lyder t.ex. inte under tjänstedirektivet och så gör 
heller inte de områden som omfattas av rådets förordning om samordning av 
de sociala trygghetssystemen97.  
 
Hela den i det ursprungliga direktivförslaget föreslagna artikel 18 angående 
tillfälliga undantag har utgått då spelverksamhet som tjänst har undantagits 
från direktivets tillämpningsområde, samt det att inkassoverksamhet och 
värdetransporter numera omfattas av nya undantag i artiklarna 17.7 a samt 
40.1. Artikeln har numera adopterat innehållet i den förra artikeln 19 och 
behandlar därmed de enskilda undantagen. 
Vad gäller de enskilda undantagen så gäller dessa fortfarande men nu utan 
kravet att endast vara tillämpliga på de områden som räknades upp i den 
tidigare artikeln 1998.99

 Genom undantag från artikel 16 kan nu en 
medlemsstat under särskilda omständigheter vidta åtgärder gentemot en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat om åtgärden helt 
generellt avser tjänsters säkerhet. För restriktioner på den här grunden ska 
den s.k. ingripandemekanismen gälla100.  
 

                                                
97 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 
98 Dessa områden var; tjänsternas säkerhet, inklusive aspekter som har samband med 
folkhälsa, utövandet av ett vårdyrke och skyddet av den allmänna ordningen, särskilt vid 
skyddet av minderåriga. 
99 Se KOM (2004) 2 slutlig. 
100 Ingripandemekanismen är egentligen en regel utarbetad för att användas vid 
förhindrandet av blockader av varors fria rörlighet. Nu har den utökats till att även kunna 
appliceras på uppenbara eller möjliga handelshindrande inskränkningar på tjänsteområdet. 
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4.3 Tänkbara effekter av det nya 
tjänstedirektivet och dess frihet att 
tillhandahålla tjänster 

I den svenska politiska debatten görs tummen upp av bl.a. facket och 
regeringen för att man så äntligen antagit tjänstedirektivet - ett historiskt 
beslut i positiv mening, och tummen ner av bl.a. näringslivet enligt vilka 
politikerna nu har lämnat över makten på området till EG-domstolen. 

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström uttalar sig om besvikelsen över 
det antagna direktivet på Svenskt Näringslivs hemsida. Han pekar på att 
Sveriges välstånd är byggt på en framgångsrik export av varor och tjänster 
och att vi vet att handel förutsätter ömsesidighet. Svenska tjänsteföretag är 
inte rädda för utländska tjänsteföretag och vill själva enkelt och utan krångel 
kunna exportera sina tjänster, något som inte blir förverkligat med den 
antagna upplagan av tjänstedirektiv som inte längre grundar sig på en 
ursprungslandsprincip.  Många typer av tjänsteföretag är uteslutna av nya 
direktivet vilket leder till att möjligheterna till undantag är många. Det leder 
till att de länder inom EU som vill stänga ute utländska tjänsteföretag 
kommer att kunna fortsätta göra det. Urban Bäckström spår att man om fem 
år vid utvärderingen av direktivet kommer att konstatera att tjänstedirektivet 
måste ändras för att EU ska få en väl fungerande marknad för tjänster. 
Enligt Svenskt Näringsliv är det ett fullständigt urvattnat direktiv som nu 
antagits.101 

Regeringen ställer sig dock positiv till beslutet. Handelsminister Sten 
Tolgfors (M) har uttalat sig om att vi genom tjänstedirektivet får 
förutsättningar att utöka tjänstehandeln inom unionen vilket kan leda till 
ökad sysselsättning och bättre tillväxt, samt ett stärkt utbud för 
konsumenterna och därigenom ökad konkurrenskraft. EU-minister Cecilia 
Malmström (FP) berömmer direktivet som ett exempel på hur EU arbetar 
genom att förenkla och förbättra unionens lagstiftning samt att leverera det 
unionsmedborgarna efterfrågar – i det här fallet ett direktiv grundat på en 
annan lösning än en ursprungslandsprincip.102  

Den privata arbetsgivarorganisationen, Unice, konstaterar att det enda 
positiva som finns kvar i direktivet är etableringsfriheten. Parlamentets 
beslut har berövat direktivet på nästan allt annat som skulle kunna skapa 
jobb och ökad tillväxt i Europa.103  
 
Anhängare till det nya tjänstedirektivet tror dock att upp emot 600 000 nya 
jobb inom EU kan komma att bli en följd av antagandet av direktivet.104 

                                                
101 www.svensktnaringsliv.se, Tjänstedirektivet en stor besvikelse, hämtat 14.12.2006. 
102 Selnes, Europaportalen, Tjänstedirektivet risas och rosas av höger och vänster, 
15.11.2006. 
103 Brysselkontorets Nyhetsbrev, Ros och ris för tjänstedirektivet, 23.2.2006. 
104 SvD (Bryssel TT), Demonstrationer vid EU-omröstning, 12.2.2006. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Det kan tyckas vara av mindre betydelse att skriva en uppsats om en princip 
inom ett område där den redan förklarats som oanvändbar. Jag är dock av 
åsikten att det faktum att kommissionen för snart tre år sedan tordes lägga 
fram ett direktivförslag innehållandes något så kontroversiellt som en 
ursprungslandsprincip är av intresse ur den inre marknadens synpunkt.  
Vad ville man egentligen eftersträva med en ursprungslandsprincip?  
Var det kanske så att man siktade mot stjärnorna för att på så vis i alla fall 
lyckas nå så långt som bara var möjligt?  
Erfarenheten säger oss att kommissionens förslag ofta blir urvattnade under 
resans gång.  
 
Kanske var det av negativ innebörd för hela direktivförslaget att det 
grundades på en så intresseslitande princip, en princip vilken möjligtvis fick 
redan motståndare till ett eventuellt tjänstedirektiv att bli ännu mer emot ett 
sådant, och på grund av det kontroversiella innehållet även fick med sig 
andra som ännu inte hunnit skaffat sig en egen uppfattning i ämnet?  
Om kommissionen inte gått ut riktigt så hårt och lagt fram ett så pass 
långtgående förslag till tjänstedirektiv som man gjorde, så kanske det hade 
mottagits bättre av omvärlden. Om man hade varit lite mjukare från början 
så kanske det inte hade behövts kompromissas i lika stor utsträckning och 
slutat med ett mindre urvattnat direktiv än det vi har antagit idag.   
 
Jag är priviligerad som har haft möjligheten att under mitt uppsatsarbete 
kunna följa det ursprungliga direktivförslagets hela arbetsgång. Från att ha 
varit ett antingen älskat eller hatat kontroversiellt och ganska kantigt 
utformat förslag, till att ha omarbetats för att kunna godtas av alla unionens 
instanser och slutligen antas som en färdig europeisk rättsakt. Ett antagande 
som av många på grund av de gränsöverskridande kompromisser som gjorts 
under resans gång sägs vara historiskt.     
 

5.2 Diskussion och slutsats 

Då EU låg mer än tio år efter i sin tidsplan för uppfyllandet av den inre fria 
marknaden för varor, kapital, personer och tjänster så fick kommissionen till 
sist lov att göra någonting åt problemet. Det var främst inom tjänsteområdet 
som man fortfarande låg efter i utvecklingen, och då man märkte att de EG-
rättsliga regler som fanns att tillgå i fördragen inte riktigt klarade av att hålla 
området öppet på ett effektivt sätt såg man ett gemensamt sekundärrättsligt 
direktiv som den rätta lösningen. För att reda ut de ganska krångliga 
situationer som medlemsstaterna allt oftare hamnade i när det gällde att 
acceptera utomstatliga tjänsteutövares tjänsteutbud samt deras 
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kvalifikationer vid tjänsteutövande i värdstaten, så försökte man presentera 
en lösning genom att införa den drastiska ursprungslandsprincipen.       
Dagens gällande rättsläge med principen om ömsesidigt erkännande av 
andra medlemsstaters lagstiftning till grund, stöter allt som oftast på 
nationella hinder av såväl rättslig som administrativ natur. För att dessa 
hinder inte skall bli till hinder för tjänstefriheten i sig så är det av stor vikt 
att en ändring på området kommer till stånd. Från en ren marknadsmässig 
synpunkt kom direktivförslaget grundat på ursprungslandsprincipen som en 
räddning. Jag drar slutsatsen att kommissionen kände att de var tvungna att 
sätta ribban högt om ändring skulle komma till stånd på området, och att de 
därför tog i med hårdhandskarna och grundade direktivförslaget på den 
senare så omdebatterade principen. Om principen genomförts hade det 
inneburit att medlemsstaterna avsagt sig i stort sett alla möjligheter till att 
skydda egna intressen genom införandet av inskränkningar och andra 
begränsningar riktade mot tjänsteutövare från andra medlemsstater. Det var 
den här delen av ursprungslandsprincipen som kom att skrämma upp folk i 
Europa. Om direktivförslaget grundat på principen istället kommit att 
presenteras från den ”andra sidan”, nämligen tjänsteutövarnas, så hade det 
enligt mig kunnat få ett bättre mottagande inom gemenskapen.  
Med stora tunga namn som Frankrikes president Jacques Chirac i spetsen så 
kom tyngdpunkten i diskussionerna att ligga på ländernas rätt att skydda sig 
och sina nationella intressen. Direktivförslaget och dess förhandlingar kom 
historiskt sett att hamna i en tid då unionen stod inför den största 
utvidgningen någonsin. Men inte nog med att EU helt plötsligt skulle gå 
från femton till tjugofem medlemmar, de nya medlemmarna härstammade 
nästan uteslutande ifrån öst. Många var de länder, inte bara Sverige, som 
redan innan EU: s utvidgning haft besök av exempelvis polska svartarbetare 
vilka med sina låga löneanspråk och vilja att arbeta mycket och hårt blivit 
väldigt populära att anlita inom områden som t.ex. byggnad och snickeri. 
Farhågor som medlemsstaterna uttryckte var t.ex. hur det nu skulle bli när 
de, arbetskraften från öst, helt plötsligt fick komma och uppehålla sig helt 
lagligt och dessutom arbeta helt enligt sina egna lagar och regler vad gäller 
allt ifrån säkerhet till lönesättning. Hur skulle det gå? 
Länders rädsla för det som är annorlunda kom så att stå i vägen för en 
handelsfrämjande gemenskapsakt. Ulf Bernitz skriver i en ledarartikel i 
Svenska Dagbladet från i maj 2004 att man bakom motståndet till 
direktivförslaget tyvärr skönjer tydliga drag av främlings- och 
förändringsrädsla105.    
Ytterligare en aspekt är att kanske även EU: s välfärdsstater blev rädda för 
en utflyttning av inhemska företag till nya medlemsländer med gunstigare 
förmåner?  
 
En annan omdiskuterad effekt med det ursprungliga direktivförslaget var 
dess eventuella inverkan på våra nationella kollektivavtal. Den här 
uppsatsen har valt att inte fokusera på ämnet men det är oundvikligt att det 
berörs när man kommer in på frågan om varför ursprungslandspincipen 
egentligen möttes av ett så stort motstånd. Det är dock viktigt att klargöra att 

                                                
105 Bernitz, SvD, Osaklig kampanj mot öppnare ekonomi, 27.5.2004. 
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denna fråga redan i det ursprungliga direktivförslaget var undantagen från 
direktivets giltighetsområde genom utstationeringsdirektivet samt vår egen 
utstationeringslag från 1999106. Här i Sverige har enligt Ulf Bernitz 
fackföreningarnas rädsla verkat bestå av att man trodde att kontakterna med 
utländska arbetsgivare inte skulle löpa lika smidigt som med våra svenska 
företag vilka man känner sedan länge. Detta borde dock, enligt Bernitz, inte 
ha lett till några större problem för våra traditionellt starka svenska 
fackföreningar107.   
 
Som redan nämnts hade kanske slutprodukten sett annorlunda ut om 
tyngdpunkten vid presentationen av det ursprungliga direktivförslaget 
istället hade lagts på dess egentliga syfte. Diskussionerna i de olika 
utredningar som föregått direktivförslaget och därmed varit ett led i 
Lissabonstrategins arbetsschema har haft fokus på hur Europa med hjälp av 
gemensamma resurser skulle kunna återhämta sig och knappa in på USA: s 
ekonomiska försprång. För att lyckas med detta insåg kommissionen att det 
var viktigt att få in EU: s hela tjänsteföretagsstyrka på den gemensamma 
marknaden. I uppsatsen har redan en del siffror nämnts som visar att det är 
handeln med tjänster som står för mer än hälften av medlemsstaternas 
sysselsättning idag och lika mycket av EU: s totala BNP. Det har även 
påvisats att det är de små och medelstora företagen som i första hand sysslar 
med tjänsteutövning. Just dessa företag har haft det som svårast att spränga 
de trots allt i praktiken befintliga gränserna och vidga sina marknader till att 
omfatta övriga EU-länder. Det var för dessa företag som ett tjänstedirektiv, 
grundat på en lättförstådd princip var tänkt. Ett direktiv vilket fått alla 
företagare, stora som små, att förstå sig på och våga försöka lyckas på en 
större marknad.  
Även vi konsumenter hade haft mycket att tjäna på en tjänstemarknad 
grundad på en ursprungslandsprincip. Vi hade genom en ökad konkurrens 
inom kort sett utbudet blomstra och därmed priserna sjunka markant.  Här 
kanske det kunde ha funnits fog för en rädsla angående försämrad kvalitet 
men i en sund ekonomi regleras sådana aspekter genom tillgång och 
efterfrågan. 
 
Något som är värt att beakta är att ursprungslandsprincipen vid ett eventuellt 
antagande hade lett till ett nytt slags ansvar för EU: s medlemsstater, ett 
tydligt gemenskapsansvar i form av nationell lagstiftning och kontroll.108  
 
Utgången av det arbete som bedrivits inom EU: s institutioner för att få fram 
ett enat tjänstedirektiv blev som bekant lite mindre kontroversiell än den 
hade blivit enligt det ursprungliga förslaget. Min slutsats är att 
bestämmelsen om frihet att tillhandahålla tjänster har vissa likheter med vad 
som gäller idag innan det antagna tjänstedirektivet har hunnit 
implementerats i nationell rätt. Generellt kan man dock säga att den nya 

                                                
106 Rudeberg, Arbetsmarknadsutskottets hearing, EU: s tjänstedirektiv och den svenska 
arbetsmarknaden, 27.5.2004. 
107 Bernitz, SvD, Osaklig kampanj mot öppnare ekonomi, 27.5.2004. 
108 Se även S: t Clair, Europarättslig Tidskrift nr 1/2006, Tjänstedirektivets undantag från 
ursprungslandsprincipen, s. 16 f. 
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principen är lite mer generös för tjänsteföretagen än för medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna har begränsat sina möjligheter att inskränka den fria 
rörligheten jämfört med vad som är möjligt i dagens rättsläge men de har 
fortfarande rätt stora möjligheter att göra så. Speciellt om man ser till hur 
det hade varit vid antagandet av en ursprungslandsprincip.  
 
Det skall bli intressant att se hur EG-domstolen kommer att tolka de nya 
bestämmelserna angående fri rörlighet för tjänster och därtill knutna 
undantag och de områden däri som skiljer sig från rättsläget av idag. Efter 
mailkontakt med Markos Montmar Stavroulakis, utredare och analytiker på 
Kommerskollegium i Stockholm, har jag förstått att troliga tvistefrågor 
kommer att bli förhållandet mellan primärrätten (fördragen) och direktivet 
vad gäller vilka undantag som får åberopas, samt omfattningen av 
undantagen i sig och omfattningen av tillämpligheten för den s.k. 
ingripandemekanismen.  
 
Det stora problemet inom tjänsteområdet är att det rör sig om så otroligt vitt 
skilda områden som nu skall regleras under ett och samma tak. Arbetet med 
att ta fram ett generellt direktiv som skall passa in överallt kan sannerligen 
inte ha varit lätt. En tjänst kan vara allt ifrån en timmes advokatrådgivning 
till simskolelektioner eller busstransporter etc.  
Det rättsläge som nu råder, före tjänstedirektivets ikraftträdande, kommer 
även i framtiden att vara mycket viktigt då alla områden som utesluts av 
tjänstedirektivet fortfarande kommer att regleras enligt detta. 
Grundprinciperna om icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och krav 
på trängande allmänintresse kommer där fortsättningsvis att krävas för att 
motivera eventuella inskränkningar.109 
 
Sammanfattningsvis kan man dra den slutsatsen att EU: s vilja att genom en 
sund ekonomi, grundad på sociala rättigheter och miljöhänsyn, bibehålla 
fred inom gemenskapen, inte fullt ut kom till sin rätt genom ett 
tjänstedirektiv grundat på ursprungslandsprincipen. Medlemsstaterna ansåg 
att de för ekonomin så viktiga ”bi-frågorna”, i det här fallet angående de 
sociala rättigheterna och arbetsrätten, ej var ordentligt tillgodosedda.  
Och för att avsluta med några kloka ord tagna från den av Wim Kok ledda 
utredningen angående arbetet i regi av Lissabonstrategin så bör vi, som en 
gemenskap, agera så som det är tänkt att vi ska agera för att därigenom 
uppnå den vision av det EU som vi vill vara.  
 
 
 
 

                                                
109 Se Kjellgren, Polska rörmokare och den gränslösa arbetsmarknaden för tjänster, ur En 
gränslös europeisk arbetsmarknad, s. 187 f. 
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