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Erhvervsministeriet 

Att.: annost@erst.dk; hhn@evm.dk; jkr@evm.dk 

 

22. januar 2017 

Høring vedr. EU-Kommissionens forslag til en forordning og et direktiv 

om indførelse af et nyt elektronisk EU-tjenesteydelseskort  

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er samlet set yderst positiv over for Kommissionens forslag, som tilsammen indfø-

rer et nyt elektronisk EU-tjenesteydelseskort. Servicesektoren udgør ca. 70% af det samlede BNP i 

EU. Alligevel udgør tjenesteydelser kun 20% af den samlede intra-EU handel. De fremlagte for-

slag mindsker virksomhedernes transaktionsomkostninger, når de ønsker at gøre forretning på et 

nyt marked i EU. Forslagene er i tråd med en række af de anbefalinger som Kommissionens ”High 

Level Group on Business Services” fremlagde i 2013. Dansk Erhverv vurderer på denne baggrund, 

at Kommissionens forslag vil bidrage positivt til at øge intra-EU handlen med tjenesteydelser.  

 

Dansk Erhverv finder det positivt, at Kommissions med deres forslag gør de administrative pro-

cesser ift. at levere tjenesteydelser i andre EU-lande end tjenesteyderens hjemland nemmere at 

gennemføre. Indførelsen af et EU-tjenesteydelseskort som foreslået ændrer således ikke ved sub-

stansen af de regler som er gældende for virksomhederne. Samtidig respekterer forslagene til 

fulde medlemsstaternes ret til at afvise virksomheder som ikke opfylder alle nationale krav. Såle-

des finder Dansk Erhverv det også positivt, at de to forslag til fulde respekterer tjenesteydelsesdi-

rektivets anvendelsesområde og udstationeringsdirektivet, herunder at de to forslag ikke omfatter 

beskæftigelseslovgivningen, skattelovgivningen eller regler om social sikring, samt at nationale 

foranstaltninger i forbindelse med udstationering ikke berøres.  

 

Specifikke bemærkninger 

Ad artikel 2 og præambel 10, 11, 12, og 19 i forordningen og artikel 2 og præambel 7, 8, 9, 18, 23, 

28, 29, 31 og 40 i direktivet  

Dansk Erhverv bakker op om det valgte anvendelsesområde som listet i Annex til direktivet (An-

nex manglede i høringsmaterialet) og noterer, at vikar- samt sikkerhedsbranchen specifikt er 

undtaget anvendelsesområdet (jf. artikel 2 (2) og (3) i EF/2006/123). 

 

Dansk Erhverv bakker op om, at al anden EU-lovgivning har forrang for såvel forordningen som 

direktivet. Det er dertil positivt, at det gøres helt klart, at indførelsen af et EU-tjenesteydelseskort 

ikke berører beskæftigelses-, skatte-, eller den kommercielle lovgivning i medlemsstaterne, samt 
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adgangen til sociale ydelser. Dansk Erhverv støtter dertil, at arbejdstagerrettigheder ikke berøres, 

samt at de forpligtelser virksomhederne er underlagt jf. udstationeringsdirektivet og håndhævel-

sesdirektivet forbliver de samme, og at medlemsstaternes mulighed for kontrol heraf er intakt. 

 

Ad artikel 3 (16) i forordningen og artikel 3 (3) i direktivet 

Dansk Erhverv støtter fuldt, at definitionen af ”krav” (”requirement”) ikke omfatter overens-

komstområdet. Krav i danske overenskomster berøres således ikke.  

 

Ad artikel 4 (1) og præambel 13 i forordningen samt præambel 10 i direktivet 

Det er afgørende for Dansk Erhverv at kortet er et frivilligt instrument, for virksomheder som øn-

sker at benytte det. De to forslag respekterer dette princip. Dansk Erhverv støtter derudover op 

om de informationskrav, som virksomhederne underlægges.  

  

Ad artikel 4 (4) og (5), artikel 6 (3) og præambel 16, 17, 22 og 23 i forordningen og artikel 8 og 

præambel 26 og 27 i direktivet 

Dansk Erhverv støtter fuldt de informationsforpligtelser som medlemsstaterne underlægges. For-

pligtelserne er grundlæggende for kortets succes.  

 

Ad artikel 5, 11, 12 og 13 og præambel 18, 30, 31 og 32 i forordningen  

Virksomheder oplever ofte problemer ift. forsikringsdækning, når de ønsker at udføre tjeneste-

ydelser på tværs af EU’s grænser. Dansk Erhverv bakker derfor op om indførslen af et ”forsik-

ringscertifikat”, herunder krav til certifikatet, samt de krav som forsikringsudbyderne underlæg-

ges i denne forbindelse. Dansk Erhverv bemærker dog, at formuleringerne om ikke-diskrimina-

tion i artikel 12 og 13 i forordningen, bør klargøres yderligere.   

 

Ad artikel 6 og præambel 20, 21, 22 og 23 i forordningen og artikel 9 og præambel 19 i direkti-

vet 

Dansk Erhverv bakker op om de formaliteter som sættes op i forbindelse med udstationeringer samt 

det samspil som etableres mellem et kommende EU-tjenesteydelseskort og det europæiske professio-

nelle kort (jf. EF/2005/36), samt procedurer ift. udstationering (jf. EU/2014/67). Dansk Erhverv be-

mærker igen, at de forpligtelser virksomhederne er underlagt jf. udstationeringsdirektivet og 

håndhævelsesdirektivet forbliver de samme, og at medlemsstaternes mulighed for kontrol heraf 

er intakt. 

 

Ad artikel 7 i forordningen 

Dansk Erhverv finder det afgørende at selvstændige også kan gøre brug af et kommende EU-tje-

nesteydelseskort. Derudover gør for artikel 7 de samme bemærkninger som oven for ift. artikel 6 

og de nævnte præambler sig gældende.  
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Ad artikel 8 og præambel 14 og 20 i forordningen og artikel 11 og præambel 12 i direktivet 

Det er afgørende for Dansk Erhverv, at alle procedurer og kortet selv, som Kommissionen lægger 

op til, er fuldt elektronisk. Det vil udgøre en markant administrativ lettelse, og dermed medføre 

en betydelig reduktion i administrationsomkostninger, hvis initiativet bliver fuldt elektronisk.  

 

Dansk Erhverv støtter generelt gennemsigtighed, men maner til forsigtighed for så vidt angår for-

muleringen i artikel 8 (2) om adgang til information for (private) tredjeparter. Dansk Erhverv øn-

sker således en klar afgrænsning af, hvilke informationer (private) tredjeparter kan få adgang til. 

 

Ad artikel 9 og præambel 5, 15, 27 i forordningen 

Oversættelsesomkostninger, herunder certificering af oversættelser, udgør i vidt omfang en unødig 

omkostning for europæisk erhvervsliv. Dansk Erhverv bakker derfor fuldt op om Kommissionens for-

slag for så vidt angår maskinoversættelser og krav om ikke at forlange certificerede oversættelser.  

 

Ad artikel 10 og præambel 28 i forordningen 

Det er vigtigt at betalingsformer i forbindelse med gebyrer for udstedelse af EU-tjenesteydelses-

kort fastsættes i fællesskab, således at medlemsstaterne ikke kan bruge betalingsformen som en 

indirekte barriere ift. at kunne færdiggøre procedurerne online. 

 

Ad artikel 14 og præambel 29 i forordningen og artikel 6 og 14 i direktivet 

Dansk Erhverv støtter, at der sker en automatisk informationsudveksling mellem myndighederne 

i såvel som imellem medlemsstaterne. Det såkaldte ”once-only” princip vil medføre betydelige ad-

ministrative lettelser og dermed lavere administrationsomkostninger. 

 

Ad artikel 17 og præambel 33 i forordningen 

Dansk Erhverv støtter, at der udpeges en koordinerende myndighed i hver medlemsstat. 

 

Ad artikel 5 og præambel 12, 14, 15, 16 og 18 i direktivet  

Dansk Erhverv støtter, at værtslandet ikke kan opsætte yderligere barrierer, dog med en række 

legitime undtagelser, for virksomheder, når først et EU-tjenesteydelseskort er udstedt. Dansk Er-

hverv bakker også op om, at dette ikke gælder for de rapporteringskrav, myndighedskontrol og 

lignende som virksomhederne naturligvis løbende er underlagt. 

 

Ad artikel 7 og præambel 11 og 42 i direktivet 

Dansk Erhverv støtter de validitetskrav som forlaget opstiller, herunder at kortet i udgangspunk-

tet er gældende på ubestemt tid.  

 

Ad artikel 11 i direktivet 

Dansk Erhverv bakker op om de krav, herunder særligt tidsfrister, som stilles til hjemlandets 

myndigheder i forbindelse med ansøgninger om EU-tjenesteydelseskort. Tillige bakkes op om ap-

pelmulighederne.  
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Ad artikel 12 og 13 og præambel 31, 32, 33 og 39 i direktivet 

Dansk Erhverv bakker op om de krav, herunder særligt tidsfrister, som stilles til værtslandets 

myndigheder i forbindelse med ansøgninger om EU-tjenesteydelseskort. Dansk Erhverv erkender 

behovet for at værtlandet kan bede om yderligere informationer under hensyn til de givne tidsfri-

ster. Dansk Erhverv støtter, at værtslandet ikke kan give afslag på basis af ex-post kontrolkrav el-

ler lignende. Dansk Erhverv støtter, at kortet udstedes såfremt værtslandet ikke reagerer rettidigt. 

Tillige bakkes op om appelmulighederne. 

 

Ift. etablering i værtslandet, bakker Dansk Erhverv op om, at virksomhederne har mulighed for at 

løfte bevisbyrden, hvis et værtsland ikke mener de lever op til værtlandets krav. Dansk Erhverv 

bakker også op om muligheden for en forhåndsgodkendelse i forbindelse med etablering, da dette 

vil kunne spare virksomhederne betydelige ressourcer, hvis det viser sig de ikke lever op til kra-

vene i værtslandet.  

 

Ad artikel 15 og præambel 43 i direktivet 

Dansk Erhverv støtter, at et brud på værtslandet love, regler eller krav medfører en suspendering 

eller tilbagekaldelse af et EU-tjenesteydelseskort i værtslandet.  

 

Ad artikel 16 og præambel 45 i direktivet 

Dansk Erhverv støtter, at et brud på hjemlandets love, regler eller krav medfører en suspendering 

eller tilbagekaldelse i alle værtslande, hvor der er udstedt et sådan kort. Dansk Erhverv mener 

imidlertid, at virksomhederne bør få ret til erstatning, hvis de vinder et retsligt opgør i hjemlan-

det, der frikender dem for de brud som suspenderingen eller tilbagekaldelsen hvilede på. En så-

dan erstatning skal være proportionel til det økonomiske tab virksomheden måtte have oplevet 

som konsekvens af at driften af virksomhedens aktiviteter i hele EU sættes i stå.  

 

Ad artikel 17 i direktivet 

Dansk Erhverv bakker op om de procedurer som artikel 17 opstiller, herunder de informationsfor-

pligtelser som virksomhederne underlægges.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kasper Ernest 

Chef, EU og international afdeling 


