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RÖVID INDOKOLÁS

Az Önök fogalmazója osztja számos szervezet és szakértő személy azon nézetét, miszerint, 
például a Brit Orvosi Egyesület szavaival élve, „a Bizottságnak vissza kellene vonnia a 
javaslatot és újra kellene fogalmaznia a szöveget.” (BMA Framework Response to the DTI 
Consultation on Services in the Internal market, 2004, 
http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Olyan intézkedések bevezetésével, 
amelyek teljességgel feleslegesek a szolgáltatások egységes belső piacának megvalósításához, 
ez a javaslat megsérti az arányosság elvét; azzal pedig, hogy megvonja a saját létérdekeiket 
érintő döntések jogát a tagállamoktól, még olyan esetekben is, amikor ezek a döntések 
semmilyen módon nem sértenék a Szerződést, a szubszidiaritás elvét sérti. 

Tekintettel e bizottság feladatkörére, a javaslat jelenlegi formájában alapvető fontosságú 
közszolgáltatásokat és általános érdekű szolgáltatásokat (beleértve a víz- és 
hulladékgazdálkodást, az egészségügyi szolgáltatásokat és az otthoni gondozást) egy 
nagyrészt feltételek nélküli liberalizációnak vet alá, és ezzel súlyosan csorbítja a tagállamok 
azon jogát, hogy az ilyen szolgáltatásokat saját hatáskörükben kezelhessék, és maguk 
dönthessenek arról, hogy milyen tulajdonosi modell megfelelő számukra, legyen az köz- vagy 
magántulajdon, esetleg a kettő valamiféle elegye. Az európai társadalmi modellre jellemző, 
hogy különbséget tesz az általánosan közérdekű szolgáltatások és az olyan szolgáltatások 
között, amelyeket az egyéb javak legtöbbjéhez hasonlóan, az „aki többet fizet, jobbat kap” 
elve alapján lehet kezelni. Amikor egy általános érdekű szolgáltatás nyújtása a piaci modell 
alapján történik, a legtöbb esetben a közjó érdekében a szolgáltatók számára követelményeket 
szabnak meg (pl. egyetemes szolgáltatási kötelezettségeken keresztül). Ezt nagyon 
megnehezítenék ezen irányelv rendelkezései, és sok szektorban, különösen a származási 
ország elve következtében, szinte lehetetlenné tennék.

Néhány tagállamban a származási ország elvének alkalmazása tisztességtelen versenynek is 
kitenné a szolgáltatásokat, és kedvezőtlen hatással lenne a környezetvédelmi szabványokra, 
azáltal, hogy a tagállamok, a lehető legrosszabb módon, egymás alá ígérve próbálnának 
versenyezni a befektetők kegyeiért. A javaslat által felvázolt jövőkép egy olyan belső piacot 
mutat, amelyet a lehető legkevésbé terhel a polgárok, a fogyasztók, a munkavállalók vagy a 
társadalmilag és környezetvédelmileg felelős vállalkozások érdekeit szolgáló szabályozás. 

Éppen ezért javasoltam olyan módosításokat, amelyek, miközben érintetlenül hagyják vagy 
javítják az irányelv azon elemeit, amelyek valóban szükségesek a méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes verseny támogatásához azon szolgáltatásoknak az érdekében, 
amelyeket vélhetően a piaci működés keretei között nyújtanak majd, lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy folytassák társadalmi és környezetvédelmi feladataik végrehajtását. 
Megpróbáltam megőrizni a szolidaritás elemét és a piaci korlátok elismerését, amelyet ez a 
javaslat csak kissé vagy egyáltalán nem vesz figyelembe. Bár jobban szeretném, ha a 
Bizottság visszavonná a szöveget, és újra kezdené, mégis megpróbáltam a javaslatból olyan 
jogszabályt faragni, amely előmozdítja a szolgáltatások belső piacának kialakulását, de nem a 
közérdekű, különösen nem az egészségügyi és környezetvédelmi szolgáltatások árán. 

Az irányelvtervezet nemcsak a szubszidiaritás, az arányosság és a társadalmi szolidaritás 
elveinek mond ellent, hanem a Szerződés rendelkezéseinek is. A 43. cikk kimondja, hogy az 
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EU-ban a szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló 
vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások alapítására és irányítására, 
„a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint.” A szabad 
letelepedés végrehajtását célzó irányelveket „valamely meghatározott tevékenység 
tekintetében” a Tanács fogadja el. Szintén a szolgáltatásokra való tekintettel az EK-Szerződés 
52. cikke gondoskodik az olyan irányelvek elfogadásáról, „amelyek valamely meghatározott 
szolgáltatás liberalizációjának elérése érdekében” születnek. A Bizottság horizontális 
javaslata megsérti ezt a szektorális szemléletet, amely szemlélet magában hordozza annak a 
ténynek az elismerését, hogy a piaci modell nem minden esetben nyújt megfelelő keretet a 
minőségi szolgáltatások mindazokhoz történő eljuttatásához, akik igénylik ezeket. 

Az 50. cikk kimondja, hogy „a szolgáltatást nyújtó személy a szolgáltatásnyújtás érdekében 
tevékenységét ideiglenesen a szolgáltatásnyújtás helye szerinti államban is folytathatja az 
ezen állam saját állampolgáraira irányadó feltételek szerint.” A származási ország elve más 
szóval nem egy egyszerű jogszabály létrehozását, hanem a Szerződés módosítását vonná 
maga után, ugyanis ez azt jelentené, hogy a más EU-tagállamokból érkező szolgáltatóknak 
többé nem ugyanazon feltételek szerint kellene működniük, mint az adott ország 
állampolgárainak.

Bár energiámat elsősorban a származási ország elve által a környezetvédelmi és egészségügyi 
szabványokra gyakorolt fenyegetésre, a szolgáltatástípusok közötti különbségtétel 
szükségességére, a polgárok érdekében történő kivételtételek szükségességére, valamint a 
szubszidiaritás és arányosság elvének többször előforduló megsértésére fordítottam, a javaslat 
alkotmányellenességének kérdését szélesebb fórumokra hagytam. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele a következő módosításokat:

A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA

Módosítás: 1
(1a) bekezdés (új)

[Az Európai Parlament]

1a. úgy ítéli meg, hogy ezen irányelv elfogadásának feltétele egy, az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló keretirányelv elfogadása.

Or. fr
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Indokolás

There is no case for adopting a directive on the liberalisation of services in the EU unless a 
framework directive on services of general interest or public services has previously made it 
possible to define the conditions of their exercise and provision.

A JOGALKOTÁSI SZÖVEG MÓDOSÍTÁSAI

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 2
(1a) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az alapjogi charta 8., 15., 21., 
34., 38. és 47. cikkére;

Indokolás

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Módosítás: 3
(1) preambulumbekezdés

(1) Az Európai Unió a gazdasági és 
társadalmi fejlődés érdekében keresi az 
Európa államai és népei közötti, minden 
eddiginél szorosabb kapocs 
megteremtésének lehetőségét. A Szerződés
14. cikke (2) bekezdésével összhangban a 
belső piac egy olyan belső határok nélküli 
terület, amelyben biztosított a szolgáltatások 
szabad mozgása és a szabad letelepedés. 
Európa népei integrációjának erősítése, 
valamint a kiegyensúlyozott és fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése 
érdekében kulcsfontosságú a szolgáltatási 
tevékenységek elé háruló akadályok 

(1) Az Európai Unió a gazdasági és 
társadalmi fejlődés érdekében keresi az 
Európa államai és népei közötti, minden 
eddiginél szorosabb kapocs 
megteremtésének lehetőségét. A Szerződés 
14. cikke (2) bekezdésével összhangban a 
belső piac egy olyan belső határok nélküli 
terület, amelyben biztosított a szolgáltatások 
szabad mozgása és a szabad letelepedés. 
Európa népei integrációjának erősítése, 
valamint a kiegyensúlyozott és fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése 
érdekében kulcsfontosságú a szolgáltatási 
tevékenységek elé háruló akadályok 

  
1 HL C .../A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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megszüntetése a tagállamok között. megszüntetése a tagállamok között. Az ilyen 
akadályok lebontásakor alapvető 
fontosságú biztosítani azt, hogy a 
szolgáltatási tevékenységek fejlődése 
hozzájáruljon a Szerződés 2. cikkében 
kitűzött feladatok teljesítéséhez, különösen 
ahhoz, hogy a Közösség egész területén 
előmozdítsa a gazdasági tevékenységek 
harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődését, a foglalkoztatottság 
és a szociális védelem magas szintjét, a 
férfiak és nők egyenlőségét, a fenntartható 
és inflációt nem gerjesztő növekedést, a 
gazdasági teljesítmények nagyfokú 
versenyképességét és konvergenciáját, a 
környezet minőségének magas szintű 
védelmét és javítását, az életszínvonal és 
életminőség emelését, valamint a 
tagállamok közötti gazdasági és társadalmi 
kohéziót és szolidaritást.”

Indokolás

Fontos, hogy a kereskedelem liberalizációját önmagában ne tekintsük megoldásnak, sem 
pedig egy, az Unió többi alapvető feladatának kárára szorgalmazandó előnynek.

Módosítás: 4
(6) preambulumbekezdés

(6) Ez az irányelv létrehoz egy, a 
szolgáltatások széles köre számára hasznos, 
általános jogi keretet, miközben figyelembe 
veszi a tevékenységek és szakmák egyes 
típusainak megkülönböztető jegyeit és 
szabályozási rendszerét. Ez a keret egy 
dinamikus és szelektív szemléleten alapul, 
amely, elsődlegesen, azon korlátok 
eltávolításában áll, amelyeket gyorsan le 
lehet bontani, a többi korlát tekintetében 
pedig egyedi kérdésekkel foglalkozó 
értékelési, konzultációs, valamint kiegészítő 
harmonizációs eljárás bevezetését jelenti, 
amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozási 

(6) Ez az irányelv létrehoz egy, a 
szolgáltatások széles köre számára hasznos, 
általános jogi keretet, miközben figyelembe 
veszi a tevékenységek és szakmák egyes 
típusainak megkülönböztető jegyeit és 
szabályozási rendszerét. Ez a keret egy 
dinamikus és szelektív szemléleten alapul, 
amely, elsődlegesen, azon korlátok 
eltávolításában áll, amelyeket gyorsan le 
lehet bontani, a többi korlát tekintetében 
pedig egyedi kérdésekkel foglalkozó 
értékelési, konzultációs, valamint kiegészítő 
harmonizációs eljárás bevezetését jelenti, 
amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozási 
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rendszerek fokozatos és összehangolt 
modernizációját, ami a szolgáltatások igazi 
belső piacának 2010-ig történő 
megteremtése szempontjából létfontosságú. 
Rendelkezni kell egy olyan kiegyensúlyozott 
intézkedéscsomagról, amely magában 
foglalja a célzott harmonizációt, az 
adminisztratív együttműködést, a 
származási ország elvét, valamint bizonyos 
témákban etikai kódexek kidolgozásának 
szorgalmazását. A nemzeti jogalkotások eme 
összehangolásának biztosítania kell a 
közösségi jogi integráció magas fokát, a 
általános érdekű célok védelmének magas 
szintjét, különösen a fogyasztóvédelmet, 
amely létfontosságú a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom megteremtésében.

rendszerek fokozatos és összehangolt 
modernizációját, ami a szolgáltatások igazi 
belső piacának 2010-ig történő 
megteremtése szempontjából létfontosságú. 
Rendelkezni kell egy olyan kiegyensúlyozott 
intézkedéscsomagról, amely magában 
foglalja a célzott harmonizációt, az 
adminisztratív együttműködést, és egy olyan 
jogi keret kidolgozásának szorgalmazását, 
amely alkalmas a fogyasztók és polgárok 
érdekeinek az egységes belső piacon történő 
védelmére, valamint, adott esetben,
bizonyos témákban etikai kódexek 
kidolgozásának szorgalmazását. A nemzeti 
jogalkotások eme összehangolásának 
biztosítania kell a közösségi jogi integráció 
magas fokát, a általános érdekű célok 
védelmének magas szintjét, különösen a 
fogyasztóvédelmet, amely létfontosságú a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
megteremtésében.

Indokolás

Az egységes belső piac létrehozásának célja az, hogy megakadályozza a Közösség bármely 
részén működő – jelen esetben – szolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetést. A 
szubszidiaritás egyik alapvető szempontja a tagállamok azon joga, hogy követelményeket 
támaszthatnak a szolgáltatókkal szemben, feltéve, hogy azok nem diszkriminatívak és 
semmilyen módon nem ütköznek a Szerződésből fakadó kötelezettségekbe.

Módosítás: 5
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Ez az irányelv nem foglalkozik a köz-
vagy magánintézmények számára 
fenntartott, általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások liberalizációjával, sem pedig 
a szolgáltatásokat nyújtó közintézmények 
privatizációjával. Az irányelv továbbá 
kizárólag azon szolgáltatókra vonatkozik, 
amelyek székhelye valamelyik tagállamban 
található, külső vonatkozásokat nem 
tartalmaz. Nem vonatkozik a 
szolgáltatáskereskedelemről nemzetközi 
szervezeteken belül, különösen a GATS 
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keretében folytatott tárgyalásokra.

Indokolás

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.

Módosítás: 6
(6b) preambulumbekezdés (új)

(6b) Ez az irányelv nem befolyásolja a 
tagállamok azon szabadságát, hogy – a 
közösségi jogszabályokkal összhangban –
meghatározzák, mit tekintenek általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak, hogyan 
kell az ilyen szolgáltatásokat megszervezni 
és finanszírozni, illetve milyen speciális 
kötelezettségeknek kell megfelelniük. Ezen 
irányelv nem minősül a Bizottság általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyve 
következményének.

Indokolás

This precision is very important in order to avoid any misunderstanding on the scope of the 
Directive.

Módosítás: 7
(8) preambulumbekezdés

(8) Ez az irányelv összhangban van a 
szolgáltatásokra vonatkozó más, jelenlegi 
közösségi kezdeményezésekkel, különösen 
azokkal, amelyek a vállalkozásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások 
versenyképességével, a szolgáltatások 
biztonságával, valamint a betegmobilitást 
célzó munkával és az egészségügy 
Közösségen belüli fejlesztésével 
kapcsolatosak. Összhangban van továbbá a 
belső piacot érintő jelenlegi 

(8) Ez az irányelv összhangban van a 
szolgáltatásokra vonatkozó más, jelenlegi 
kezdeményezésekkel, különösen azokkal, 
amelyek a vállalkozásokkal kapcsolatos 
szolgáltatások versenyképességével és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatosak. 
Összhangban van továbbá a belső piacot 
érintő jelenlegi kezdeményezésekkel, 
például a belső piacon történő 
eladásösztönzésről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal, 
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kezdeményezésekkel, például a belső piacon 
történő eladásösztönzésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslattal, valamint a fogyasztóvédelmet 
érintő kezdeményezésekkel, például a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelvjavaslattal, illetve a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
betartatásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslattal („a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet”).

valamint a fogyasztóvédelmet érintő 
kezdeményezésekkel, például a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelvjavaslattal, illetve a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
betartatásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslattal („a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet”).

Indokolás

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
Health services. In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to 
maintain the highest professional standards in healthcare provision, separate vertical 
legislation dealing specifically with health service provision should be adopted in accordance 
ECJ jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Módosítás: 8
(14) preambulumbekezdés

(14) A szolgáltatás fogalma folyamatosan 
változó tevékenységek széles körét fedi le, 
beleértve olyan üzleti szolgáltatásokat is, 
mint a menedzsment tanácsadás, minősítés 
és tesztelés; a létesítmények üzemeltetését, 
ideértve az irodafenntartást és a biztonsági 
szolgálatot; a hirdetést; a toborzási 
szolgáltatásokat, ideértve a munkaközvetítő 
ügynökségeket; és a kereskedelmi 
ügynökségek szolgáltatásait. Ez a fogalom 
lefedi továbbá a mind üzleti vállalkozások, 
mind magánszemélyek számára nyújtott 
szolgáltatásokat, például a jogi vagy 
pénzügyi tanácsadást; az 
ingatlanszolgáltatásokat, például az 
ingatlanügynökségeket; az építési 
szolgáltatásokat, ideértve az építészeket; a 
szállítást; az elosztó kereskedelmet; a 

(14) A szolgáltatás fogalma folyamatosan 
változó tevékenységek széles körét fedi le, 
beleértve olyan üzleti szolgáltatásokat is, 
mint a menedzsment tanácsadás, minősítés 
és tesztelés; a létesítmények üzemeltetését, 
ideértve az irodafenntartást és a biztonsági 
szolgálatot; a hirdetést; a toborzási 
szolgáltatásokat, ideértve a munkaközvetítő 
ügynökségeket; és a kereskedelmi 
ügynökségek szolgáltatásait. Ez a fogalom 
lefedi továbbá a mind üzleti vállalkozások, 
mind magánszemélyek számára nyújtott 
szolgáltatásokat, például a jogi vagy 
pénzügyi tanácsadást; az 
ingatlanszolgáltatásokat, például az 
ingatlanügynökségeket; az építési 
szolgáltatásokat, ideértve az építészeket; a 
szállítást; az elosztó kereskedelmet; a 
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kereskedelmi vásárok szervezését; az 
autókölcsönzést; az utazási irodákat és a 
biztonsági szolgálatokat. Ugyancsak lefedi a 
fogyasztói szolgáltatásokat, mint például a 
turizmus területén nyújtott szolgáltatásokat, 
beleértve az idegenvezetőket; az 
audiovizuális szolgáltatásokat; a szabadidős 
tevékenységeket, a sportközpontokat és a 
szórakoztató parkokat; az egészségügyi 
szolgáltatásokat; valamint a háztartási 
kisegítő szolgáltatásokat, mint például az 
idősek segítését. Ezek a tevékenységek 
magukban foglalhatnak olyan 
szolgáltatásokat, amelyek szolgáltató és a 
szolgáltatást igénybe vevő közötti közelséget 
igényelnek, olyanokat, amelyekhez a 
szolgáltatónak vagy a szolgáltatást igénybe 
vevőnek utaznia kell, és olyanokat is, 
amelyeket a szolgáltatást használó a távolból 
is igénybe vehet, ideértve az internetes 
szolgáltatásokat is. 

kereskedelmi vásárok szervezését; az 
autókölcsönzést; az utazási irodákat és a 
biztonsági szolgálatokat. Ugyancsak lefedi a 
fogyasztói szolgáltatásokat, mint például a 
turizmus területén nyújtott szolgáltatásokat, 
beleértve az idegenvezetőket; az 
audiovizuális szolgáltatásokat; a szabadidős 
tevékenységeket, a sportközpontokat és a 
szórakoztató parkokat; valamint a háztartási 
kisegítő szolgáltatásokat, mint például az 
idősek segítését. Ezek a tevékenységek 
magukban foglalhatnak olyan 
szolgáltatásokat, amelyek szolgáltató és a 
szolgáltatást igénybe vevő közötti közelséget 
igényelnek, olyanokat, amelyekhez a 
szolgáltatónak vagy a szolgáltatást igénybe 
vevőnek utaznia kell, és olyanokat is, 
amelyeket a szolgáltatást használó a távolból 
is igénybe vehet, ideértve az internetes 
szolgáltatásokat is. Ez az irányelv elismeri, 
hogy e szolgáltatások nem egyformán 
értékesek vagy fontosak, valamint, hogy az 
olyan szolgáltatások esetében, amelyek az 
emberi jólét és egészség, illetve a környezet 
szempontjából létfontosságúak, más 
prioritásokat és elveket kell alkalmazni, 
mint az olyan szolgáltatások esetében, 
amelyeket kevésbé tekintünk lényegesnek.

Indokolás

Sok szolgáltatás esetében a jogalkotók elsődleges feladata a piacgazdaságban az, hogy 
biztosítsák a tisztességes versenyt. Az egységes európai piacon ebbe a vállalkozások azon 
jogának védelme is beletartozik, hogy származási országukon kívüli tagországokban is 
letelepedhessenek, illetve kereskedhessenek. Bizonyos szolgáltatások – különösen az a 
közegészségügyi, a társadalombiztosítási szolgáltatások, illetve a környezeti veszélyekkel járó 
tevékenységek – esetében a jogalkotók felelőssége a szolgáltatókkal szemben másodlagossá 
válik a szolgáltatók polgárokkal, fogyasztókkal, illetve bolygónk jövőjével szembeni 
felelősségéhez képest.
Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. 
Recognising this qualitative difference and the fact that the health sector comprises 10% of 
European employment and 10% of European GNP, a horizontal framework directive of this 
nature is not an appropriate instrument to deal with Health services.
In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
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jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Módosítás: 9
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A Szerződés 152. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően ezen irányelv 
hatálya nem terjed ki az egészségügyi 
szolgáltatásokra.

Indokolás

This amendment is in line with amendment to Article 2, paragraph 2, point (cc).

Módosítás: 10
(16) preambulumbekezdés

(16) A javadalmazás jellegzetes tényezője 
hiányzik az olyan tevékenységek esetében, 
amelyeket az állam folytat – gazdasági 
ellenszolgáltatás nélkül – társadalmi, 
kulturális, oktatási és jogi kötelezettségeinek 
teljesítése során. Ezekre a tevékenységekre 
nem vonatkozik a Szerződés 50. cikkében 
szereplő meghatározás, és ennélfogva ezek 
nem esnek ezen irányelv hatálya alá.

(16) A javadalmazás jellegzetes tényezője 
hiányzik az olyan tevékenységek esetében, 
amelyeket az állam folytat vagy másokra 
átruház – gazdasági ellenszolgáltatás nélkül 
vagy oly módon, hogy a pénzügyi 
ellentételezés a tevékenység vagy 
szolgáltatás költségeinek csupán egy részét 
fedezi – társadalmi, egészségügyi, kulturális, 
oktatási és jogi kötelezettségeinek teljesítése 
során. Ezekre a tevékenységekre nem 
vonatkozik a Szerződés 50. cikkében 
szereplő meghatározás, és ennélfogva ezek 
nem esnek ezen irányelv hatálya alá.

Indokolás

Remuneration is not a factor serving to define a service as economic or non-economic. It is 
seen in some Member States, for example in the field of healthcare provision and 
management, as a form of regulation (the remuneration is in such cases subsequently 
reimbursed).

Módosítás: 11
(24) preambulumbekezdés

(24) Az adminisztráció egyszerűsítése 
céljából nem írhatóak elő olyan általános 
alaki követelmények, mint például 

(24) Az adminisztráció egyszerűsítése 
céljából nem írhatóak elő olyan általános 
alaki követelmények, mint például 
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hitelesített fordítások, kivéve az olyan 
eseteket, amikor ez a közérdeket érintő 
nyomós okok miatt objektíve indokolt, 
például a munkavállalók védelme 
érdekében. Szintén szükséges biztosítani, 
hogy egy engedély az egész ország területén 
lehetővé tegye bizonyos szolgáltatások 
gyakorlását, illetve az azokhoz való 
hozzáférést, kivéve, ha a közérdeket, például 
a városi környezet védelmét érintő nyomós 
okok miatt objektíve indokolt, minden egyes 
vállalkozásra, például minden egyes új 
hipermarketre vonatkozóan új engedély 
kiadása. 

hitelesített fordítások, kivéve az olyan 
eseteket, amikor ez a közérdeket érintő 
nyomós okok miatt objektíve indokolt, 
például a munkavállalók védelme, a 
közegészségügy, a környezetvédelem vagy 
az oktatás érdekében. Szintén szükséges 
biztosítani, hogy egy engedély az egész 
ország területén lehetővé tegye bizonyos 
szolgáltatások gyakorlását, illetve az 
azokhoz való hozzáférést, kivéve, ha 
közérdeket érintő nyomós okok miatt 
objektíve indokolt, minden egyes 
vállalkozásra, például minden egyes új 
hipermarketre vonatkozóan új engedély 
kiadása.

Indokolás

Public health, education and the protection of the environment should be mentioned along 
with workers’ health. These three together form arguably the major considerations which 
must be weighed in the balance in the Community’s attempts to create conditions of fair 
competition in a single market. The example at the end is arbitrary and unnecessary, and 
could be interpreted restrictively.

Módosítás: 12
(27) preambulumbekezdés

(27) Egy szolgáltatási tevékenységhez való 
hozzáférés csak akkor függhet a felelős 
hatóságok által kiadott engedélytől, ha ez a 
döntés kielégíti a 
megkülönböztetésmentesség, a szükségesség 
és az arányosság kritériumait. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy az engedélyezési 
rendszereknek csak ott kellene 
megengedettnek lenniük, ahol az a 
posteriori vizsgálat nem lenne hatékony az 
érintett szolgálatok hibái a posteriori 
megállapításának lehetetlensége miatt, 
kellően figyelembe véve a kockázatokat és 
veszélyeket, amelyek az előzetes vizsgálat 
hiányában felléphetnek. Az ezen irányelv 
erre vonatkozó rendelkezésére azonban nem 
lehet támaszkodni annak érdekében, hogy 
olyan engedélyezési rendszereket 
indokoljanak, amelyeket más közösségi 

(27) Egy szolgáltatási tevékenységhez való 
hozzáférés függhet a felelős hatóságok által 
kiadott engedélytől, amennyiben ez a döntés 
kielégíti a megkülönböztetésmentesség, a 
szükségesség és az arányosság kritériumait. 
Ezen irányelvre nem lehet azonban 
támaszkodni annak érdekében, hogy olyan 
engedélyezési rendszereket indokoljanak, 
amelyeket más közösségi eszközök tiltanak, 
mint például az elektronikus aláírásra 
vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 
1999. december 13-i 1999/93/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv [HL L 13., 
2000.1.19., 12. o.], vagy a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanács irányelv („Elektronikus 
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eszközök tiltanak, mint például az 
elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi 
keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 
1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv [HL L 13., 2000.1.19., 12. o.], vagy 
a belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanács 
irányelv („Elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv” – HL L 178., 2000.7.17., 
1.o.). A kölcsönös értékelés folyamata 
lehetővé teszi azon tevékenységtípusok 
meghatározását közösségi szinten, amelyek 
esetében az engedélyezési rendszereket 
mellőzni kellene.

kereskedelemről szóló irányelv” – HL L 
178., 2000.7.17., 1.o.). A kölcsönös 
értékelés folyamata lehetővé teszi azon 
tevékenységtípusok meghatározását 
közösségi szinten, amelyek esetében az 
engedélyezési rendszereket mellőzni kellene.

Indokolás

Feltéve, hogy azon tagország nemzeti intézkedései, amelyben az adott szolgáltatást nyújtják, 
összhangban vannak a Szerződéssel, indokolt, hogy megengedjük a tagországnak, hogy 
feltételeket szabjon a területén folyó gazdasági tevékenységek számára. Az egységes belső 
piac létrehozásának célja az, hogy megakadályozza a Közösség bármely részén működő –
jelen esetben – szolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetést. A tagországoknak joga van 
ahhoz, hogy feltételeket szabjanak a szolgáltatásnyújtók számára, feltéve, hogy e feltételek 
nem diszkriminatívak és semmilyen más módon nem mondanak ellent a Szerződésből 
származó kötelezettségeknek.

Módosítás: 13
(27a) preambulumbekezdés (új)

(27a) Ezen irányelv engedélyezési 
szabályokkal kapcsolatos rendelkezései 
olyan esetekre vonatkoznak, amikor egy 
gazdasági szereplő szolgáltatási 
tevékenységekhez való hozzáférése, illetve 
azok általa történő gyakorlása az illetékes 
hatóság döntésétől függ. Nem vonatkoznak 
sem az illetékes hatóságok azon döntéseire, 
melyek egy bizonyos szolgáltatás nyújtása 
céljából valamilyen köz- vagy 
magánintézmény felállítására irányulnak, 
sem az illetékes hatóságok által kötött azon 
szerződésekre, amelyeket a közbeszerzési 
szerződések odaítélésére vonatkozó 
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előírások szabályoznak.

Indokolás

There is a need to distinguish between acts by the public administration such as the granting 
or refusal of authorisations for private operators, and other public administration decisions 
such as decisions by public bodies to build a new hospital. It must be made clear that such 
decisions are not covered by the Directive. The provisions of the Directive concerning 
authorisation procedures apply only to private providers such as private hospitals, 
laboratories etc.

Módosítás: 14
(28) preambulumbekezdés

(28) Azokban az esetekben, amikor egy 
adott tevékenységhez rendelkezésre álló 
engedélyek száma korlátozott a természeti 
erőforrások vagy a technikai kapacitás 
szűkös mivoltából kifolyólag – amely 
helyzet fennállhat például az analóg 
rádiófrekvenciák odaítélésekor vagy a 
vízerőművek kihasználásakor –, el kell 
fogadni egy eljárást a több potenciális jelölt 
közül történő kiválasztáshoz azzal a céllal, 
hogy a nyílt verseny által javítsuk a 
fogyasztók számára elérhető szolgáltatások 
minőségét és feltételeit. Egy ilyen eljárásnak 
garanciákkal kell szolgálnia az 
átláthatóságra és a pártatlanságra nézve, és 
az így odaítélt engedély tartama nem lehet 
túlságosan hosszú, az engedély nem lehet 
automatikusan hosszabbítható, illetve 
semmilyen előnnyel nem járhat a sikeres 
szolgáltató számára. Az engedély hossza 
olyan módon rögzítendő, hogy az ne 
csökkentse vagy korlátozza a szabad 
versenyt azon túl, mint ami ahhoz szükséges, 
hogy a szolgáltató leírhassa a befektetés 
költségét és méltányos bevételhez jusson a 
befektetett tőkéből. Azok az esetek, ahol az 
engedélyek száma korlátozott, de más okból, 
mint az erőforrások vagy a technikai 
kapacitás szűkös mivolta, ezen irányelv 
többi, az engedélyezési követelményekre 
vonatkozó rendelkezései alá tartoznak.

(28) Azokban az esetekben, amikor egy 
adott tevékenységhez rendelkezésre álló 
engedélyek száma korlátozott a természeti 
erőforrások vagy a technikai kapacitás 
szűkös mivoltából kifolyólag – amely 
helyzet fennállhat például az analóg 
rádiófrekvenciák odaítélésekor vagy a 
vízerőművek kihasználásakor –, el kell 
fogadni egy eljárást a több potenciális jelölt 
közül történő kiválasztáshoz azzal a céllal, 
hogy a nyílt verseny által javítsuk a 
fogyasztók számára elérhető szolgáltatások 
minőségét és feltételeit. Egy ilyen 
eljárásnak, amelybe teljesen üzleti jellegű és 
nem üzleti jellegű kritériumok is 
tartozhatnak, és többek között a 
közegészség, a munkahelyi egészség és 
biztonság, a környezet védelme, illetve a 
tagországok kulturális örökségének és az 
oktatás minőségének megőrzése a célja, 
garanciákkal kell szolgálnia az 
átláthatóságra és a pártatlanságra nézve, és 
az így odaítélt engedély tartama nem lehet 
túlságosan hosszú, az engedély nem lehet 
automatikusan hosszabbítható, illetve 
semmilyen előnnyel nem járhat a sikeres 
szolgáltató számára. Az engedély hossza 
olyan módon rögzítendő, hogy az ne 
csökkentse vagy korlátozza a szabad 
versenyt azon túl, mint ami ahhoz szükséges, 
hogy a szolgáltató leírhassa a befektetés 
költségét és méltányos bevételhez jusson a 
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befektetett tőkéből. Azok az esetek, ahol az 
engedélyek száma korlátozott, de más okból, 
mint az erőforrások vagy a technikai 
kapacitás szűkös mivolta, ezen irányelv 
többi, az engedélyezési követelményekre 
vonatkozó rendelkezései alá tartoznak.

Indokolás

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity).

Módosítás: 15
(29) preambulumbekezdés

(29) A közérdekkel kapcsolatos elsőrendű 
fontosságú okok, amelyekre ezen irányelv 
bizonyos harmonizációs rendelkezéseiben 
hivatkoznak, azok, amelyeket a Bíróság 
elismer a Szerződés 43. és 49. cikkével 
kapcsolatban, vagyis a fogyasztók, a 
szolgáltatások használói, a munkavállalók és 
a városi környezet védelme.

(29) A közérdekkel kapcsolatos elsőrendű 
fontosságú okok, amelyekre ezen irányelv 
bizonyos harmonizációs rendelkezéseiben 
hivatkoznak, többek között azok, amelyeket 
a Bíróság elismer a Szerződés 43. és 49. 
cikkével kapcsolatban, vagyis a fogyasztók, 
a szolgáltatások használói, a munkavállalók 
és a városi környezet, valamint azon 
gazdasági szolgáltatások védelme, amelyek 
számára az illetékes tagország vagy a 
Közösség meghatározott közszolgáltatási 
kötelezettségeket ír elő az általános 
érdekkel kapcsolatos kritérium alapján, 
azok a szolgáltatások, amelyek 
környezetvédelmi kockázattal járhatnak, az 
oktatási, illetve az egészségügyi 
szolgáltatások, valamint az otthoni 
gondozási szolgáltatások olyan személyek 
számára, akik korral járó vagy más 
gyengeségük következtében, vagy mert 
gyermekek, nem képesek teljesen önálló 
életvitelre.

Indokolás

A Bizottság alapvető szolgáltatásokra használt meghatározása túl szűk.
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Módosítás: 16
(32) preambulumbekezdés

(32) Az a tilalom, hogy gazdasági 
vizsgálatok legyenek engedélyek 
megadásának előfeltételei, csak a gazdasági 
vizsgálatokra mint olyanokra terjed ki, nem 
vonatkozik azonban az olyan 
követelményekre, amelyek a közérdeket 
érintő nyomós okok – mint például a városi 
környezet védelme – miatt objektíve 
indokoltak. Ez a tilalom nem érinti a 
versenyjog alkalmazásáért felelős 
hatóságok hatáskörgyakorlását.

törölve

Indokolás

In line with Amendment 32 to Article 14(5) tabled by Mrs Liotard.

Módosítás: 17
(33a) preambulumbekezdés (új)

(33a) Ezen irányelvnek a kölcsönös 
értékelési eljárásra vonatkozó rendelkezései 
nem befolyásolják a tagállamok azon jogát, 
hogy a közérdeket érintő bizonyos ügyek 
esetében magas szintű védelmet biztosító 
jogszabályokat hozzanak.

Indokolás

It should be explicitly stated that a high level of protection of public health may justify 
restrictions on freedom of establishment, e.g. by way of specific requirements regarding the 
legal form of service provider, which would not be justified in respect of other services.

Módosítás: 18
(34) preambulumbekezdés

(34) A megvizsgálandó korlátozásokba 
beletartoznak olyan nemzeti szabályok is, 
amelyek a szakmai képesítéssel kapcsolatos 
okoktól eltérő indokok alapján olyan
tevékenységekhez, mint például a 
szerencsejátékokhoz való hozzáférés jogát 
bizonyos szolgáltatók számára tartják fenn. 

(34) A megvizsgálandó korlátozásokba 
beletartoznak olyan nemzeti szabályok is, 
amelyek a szakmai képesítéssel kapcsolatos 
okoktól eltérő indokok alapján bizonyos
tevékenységekhez való hozzáférés jogát 
bizonyos szolgáltatók számára tartják fenn. 
Hasonlóképpen a megvizsgálandó 
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Hasonlóképpen a megvizsgálandó 
korlátozások közé tartoznak a 
kábelüzemeltetőkre vonatkozó „must carry” 
szabályok, amelyek – azáltal, hogy 
kötelezővé teszik a közvetítő szolgáltatók 
számára, hogy hozzáférést biztosítsanak 
meghatározott szolgáltatók által nyújtott 
bizonyos szolgáltatásokhoz – befolyásolják 
ezen üzemeltetők választási szabadságát, a 
programokhoz való hozzáférést, valamint a 
szolgáltatást igénybe vevők választási 
lehetőségeit.

korlátozások közé tartoznak a 
kábelüzemeltetőkre vonatkozó „must carry” 
szabályok, amelyek – azáltal, hogy 
kötelezővé teszik a közvetítő szolgáltatók 
számára, hogy hozzáférést biztosítsanak 
meghatározott szolgáltatók által nyújtott 
bizonyos szolgáltatásokhoz – befolyásolják 
ezen üzemeltetők választási szabadságát, a 
programokhoz való hozzáférést, valamint a 
szolgáltatást igénybe vevők választási 
lehetőségeit.

Indokolás

A szerencsejátékok természetükből adódóan közegészségügyi, közrenddel kapcsolatos és 
erkölcsi kérdéseket vetnek fel, és ezért – a Szerződés 152. cikkében rájuk ruházott 
kötelezettségek kivételével – teljes mértékben kívül esnek a közösségi intézmények hatáskörén, 
és a tagállamok dolga marad az általuk megfelelőnek vélt módon történő szabályozásuk. 
Ennélfogva nem helyénvaló ezeket példaként említeni ebben a pontban.

Módosítás: 19
(37) preambulumbekezdés

(37) A szolgáltatások szabad mozgásának, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
tekintet nélkül a határokra a Közösség 
egész területén részesülhessenek 
szolgáltatásokban az igénybe vevők, illetve 
nyújthassanak szolgáltatásokat a 
szolgáltatók, szükség van azon alapelv 
bevezetésére, miszerint adott szolgáltatóra 
kizárólag azon tagállam jogszabályai 
vonatkoznak, amelyben székhellyel 
rendelkezik. Ez az alapelv lényeges annak 
érdekében, hogy a szolgáltatók, különösen 
a KKV-k számára lehetővé váljon a belső 
piac kínálta lehetőségek teljes jogi 
biztonságának kihasználása. Ily módon 
megkönnyítve a szolgáltatások tagállamok 
közötti szabad mozgását, ez az alapelv, a 
harmonizációs és a kölcsönös 
segítségnyújtási intézkedésekkel együtt, 
lehetővé teszi ezenkívül a szolgáltatást 
igénybe vevők számára, hogy más 

törölve
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tagállamokból származó, minőségi 
szolgáltatások szélesebb köréhez 
férhessenek hozzá. Ezt az alapelvet ki kell 
egészíteni egy segítségnyújtási 
mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 
szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy 
tájékozódhassanak a többi tagállam 
törvényeiről, valamint a szolgáltatási 
tevékenységek átláthatóságára vonatkozó 
szabályok harmonizációjával.

Indokolás

A származási ország elve aránytalan és a gyakorlatban megvalósíthatatlan, és csupán a 
közegészségügy, a környezet és a közérdek más tényezőinek védelmére hivatott ésszerű és 
arányos jogi előírások aláásásához vezethet. Ezenkívül ellentétes a Szerződés 43. cikkének 
egyértelmű szándékával, amely cikk kimondja, hogy az EU-ban a szabad letelepedés magában 
foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és 
folytatására, társaságok alapítására és irányítására, „a letelepedés országának joga által a 
saját állampolgáraira előírt feltételek szerint.”

Módosítás: 20
(38) preambulumbekezdés

(38) Szükséges továbbá annak biztosítása 
is, hogy a szolgáltatási tevékenységek 
felügyeletét az eredetnél, vagyis azon 
tagállam illetékes hatóságai révén lássák el, 
ahol a szolgáltató letelepedett. A származási 
ország illetékes hatóságai vannak a legjobb 
helyzetben ahhoz, hogy biztosítsák a 
szolgáltató hatékony és folyamatos 
felügyeletét, illetve hogy védelmet 
biztosítsanak a szolgáltatást igénybe vevők 
számára nem csupán saját tagállamukban, 
hanem a Közösség más részeiben is. Annak 
érdekében, hogy kölcsönös bizalom 
alakuljon ki a tagállamok között a 
szolgáltatási tevékenységek szabályozása 
terén, egyértelműen rögzíteni kell, hogy a 
szolgáltatók tevékenysége felügyeletének a 
felelőssége a közösségi jog szerint a 
származási tagállamra hárul, függetlenül 
attól, hogy hol nyújtják a szolgáltatást. A 
bírói joghatóság megállapítása nem tartozik 

törölve
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ezen irányelv hatálya alá. Ezt a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendelet, illetve más 
olyan közösségi jogi aktusok, mint például 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza.

Indokolás

Egy adott tagállam hatóságaitól nem indokolt elvárni, hogy biztosítsák a szolgáltatásnyújtók 
hatékony ellenőrzését, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik tagállamban nyújtják, illetve 
ha sérülhetnek a szolgáltatásnyújtó székhelye szerinti tagállam gazdasági érdekei. Ez a törlés 
továbbá összhangban van a (37) preambulumbekezdés törlésével is.

Módosítás: 21
(39) preambulumbekezdés

(39) Azon elv kiegészítéseképpen, miszerint 
a származási ország elvét kell alkalmazni, 
illetve miszerint a származási ország felelős 
a felügyeletért, meg kell határozni azt az 
elvet is, hogy a tagállamok nem 
korlátozhatják a más tagállamokból 
származó szolgáltatásokat.

törölve

Indokolás

Összhangban a származási ország elvének törlésével.

Módosítás: 22
(40) preambulumbekezdés

(40) Szükséges rendelkezni arról, hogy 
azon szabálytól, miszerint a származási 
ország elvét kell alkalmazni, csak olyan 
területek esetében lehet eltérni, amelyekre –
általános vagy átmeneti – derogációk 

törölve
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érvényesek. Ezen derogációkra azért van 
szükség, hogy figyelembe lehessen venni a 
belső piac integrációs szintjét, valamint 
bizonyos, szolgáltatásokra vonatkozó 
közösségi eszközöket, amelyek alapján a 
szolgáltatóra nem a származási tagállam 
elve, hanem más szabály alkalmazandó. 
Ezenkívül – kivételesen – bizonyos egyedi 
esetekben, illetve bizonyos szigorú 
eljárásjogi és anyagi jogi körülmények 
között intézkedéseket lehet hozni egy adott 
szolgáltatóval szemben. Azon jogi biztonság 
biztosítása érdekében, amely 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a KKV-kat 
más tagállamokban való 
szolgáltatásnyújtásra ösztönözzék, ezen 
derogációknak szigorúan csak a 
legszükségesebbekre szabad 
korlátozódniuk. Derogációkat csak a 
szolgáltatások biztonságával, egészségügyi 
szakmák gyakorlásával, illetve közérdeket 
érintő ügyekkel – például a kiskorúak 
védelmével – kapcsolatban lenne szabad 
alkalmazni, és csak abban az esetben, ha a 
nemzeti rendelkezéseket ezen a területen 
még nem harmonizálták. Tovább a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
korlátozása – kivételesen – csak akkor 
engedhető meg, ha az összhangban van az 
alapvető szabadságokkal, amelyek, a 
Bíróság következetes véleménye szerint, 
szerves részét alkotják a közösségi 
jogrendben foglalt jogszabályok általános 
elveinek.

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.

Módosítás: 23
(41) preambulumbekezdés

(41) Azokban az esetekben, amikor egy 
szolgáltatásnyújtó ideiglenesen egy, a 
származási tagállamtól eltérő tagállamba 

(41) Azokban az esetekben, amikor egy 
szolgáltatásnyújtó ideiglenesen egy, a 
származási tagállamtól eltérő tagállamba 
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megy, gondoskodni kell a kölcsönös 
segítségnyújtásról ezen két tagállam között, 
annak érdekében, hogy az előbbi 
ellenőrzéseket, vizsgálatokat és 
vizsgálódásokat végezhessen a származási 
tagállam kérelmére, vagy ilyen 
ellenőrzéseket folytathasson saját 
kezdeményezésére, amennyiben ezek 
csupán tényszerű ellenőrzések. Ezenkívül 
kiküldött munkavállalók esetében a kiküldő 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy 
intézkedéseket hozzon egy másik 
tagállamban letelepedett szolgáltatóval 
szemben annak érdekében, hogy biztosítsa a 
96/71/EK irányelv alapján alkalmazandó 
foglalkoztatási és munkakörülményeket.

megy, gondoskodni kell a kölcsönös 
segítségnyújtásról ezen két tagállam között, 
annak érdekében, hogy az előbbi 
ellenőrzéseket, vizsgálatokat és 
vizsgálódásokat végezhessen a származási 
tagállam kérelmére, vagy ilyen 
ellenőrzéseket folytathasson saját 
kezdeményezésére. Ezenkívül kiküldött 
munkavállalók esetében a kiküldő 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy 
intézkedéseket hozzon egy másik 
tagállamban letelepedett szolgáltatóval 
szemben annak érdekében, hogy biztosítsa a 
96/71/EK irányelv alapján alkalmazandó 
foglalkoztatási és munkakörülményeket.

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.

Módosítás: 24
(42) preambulumbekezdés

(42) Indokolt a származási ország elvétől 
való eltérésről rendelkezni azon 
szolgáltatások esetében, amelyekre 
általános tilalom érvényes abban a 
tagállamban, ahova a szolgáltatásnyújtó 
ment, feltéve, hogy e tilalom objektíve 
indokolt a közérdekkel, a közbiztonsággal 
vagy a közegészségüggyel kapcsolatos okok 
miatt. Ez a derogáció csak általános 
tilalmakra korlátozódhat és nem terjedhet 
ki, például, olyan nemzeti rendszerekre, 
amelyek – miközben nem tiltanak 
általánosságban egy tevékenységet – ezen 
tevékenység gyakorlását egy vagy több, 
meghatározott üzemeltető számára tartják 
fenn, vagy amelyek egy adott tevékenység 
gyakorlását előzetes engedély hiánya 
esetében tiltják. Az, hogy egy tagállam egy 
tevékenységet engedélyez, azonban 
bizonyos üzemeltetők számára tart fenn, azt 
jelenti, hogy a tevékenységre nem 

törölve
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vonatkozik általános tilalom, és azt nem 
tekintik eredendően a közérdekkel, a 
közbiztonsággal vagy a közegészségüggyel 
ellentétesnek. Következésképpen nem lenne 
indokolt az ilyen tevékenységek kizárása az 
irányelv hatálya alól.

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével. A tagállamoknak 
jogában kell állnia, hogy nyomon kövessék és ellenőrizzék a joghatóságuk alá tartozó 
valamennyi gazdasági tevékenységet, amennyiben ezt az arányosság és a Szerződés szerinti 
kötelezettségeik teljes tiszteletben tartásával teszik.

Módosítás: 25
(43) preambulumbekezdés

(43) A származási ország elve nem 
vonatkozhat meghatározott 
követelményekre, amelyeket azon tagállam 
állapít meg, ahova a szolgáltatásnyújtó 
ment – aminek ésszerű magyarázata 
elválaszthatatlanul összefügg azon hely 
sajátos jellemzőivel, ahol a szolgáltatást 
nyújtják –, és amely követelményeket 
teljesíteni kell a közérdek, a 
közegészségügy, illetve a környezetvédelem 
érdekében. Ez lenne a helyzet, például, a 
közforgalmú utak elfoglalására vagy 
használatára vonatkozó engedélyek 
esetében, a nyilvános rendezvények 
szervezésével kapcsolatos követelmények, 
valamint az építési területek biztonságára 
vonatkozó követelmények esetében. 

törölve

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.
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Módosítás: 26
(45) preambulumbekezdés

(45) Az azon járművek nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos ügyek kizárása a 
származási ország elve alól, amelyeket nem 
abban az országban bérelnek, mint 
amelyikben használnak, a Bíróság 
esetjogából következik, amely elfogadta, 
hogy egy tagállam előírhat ilyen 
kötelezettséget, ezzel arányban álló 
feltételek alapján, a területén használt 
járművek esetében. Ez a kizárás nem terjed 
ki az alkalmi, illetve ideiglenes bérlésre.

törölve

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.

Módosítás: 27
(46) preambulumbekezdés

(46) A fogyasztók által szolgáltatások 
nyújtására vonatkozóan megkötött 
szerződések esetében csak akkor indokolt a 
származási ország elvének alkalmazása, 
amennyiben a közösségi irányelvek teljes 
harmonizációról rendelkeznek, mivel 
ezekben az esetekben a fogyasztóvédelem 
szintje egyforma. A szolgáltatásnyújtó 
szerződésen kívüli felelősségével 
kapcsolatos származási ország elvétől való 
eltérés – személyeket érintő, illetve a 
szolgáltató azon tagállamban végzett 
tevékenységével kapcsolatos balesetek 
esetében, ahova a szolgáltató ideiglenesen 
ment – adott személy által a balesetben 
elszenvedett fizikai vagy anyagi károkra 
vonatkozik.

törölve
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Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.

Módosítás: 28
(47) preambulumbekezdés

(47) Lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy – kivételesen és eseti alapon 
– olyan intézkedéseket hozhassanak, 
amelyek eltérnek a származási ország 
elvétől a másik tagállamban letelepedett 
szolgáltatók vonatkozásában bizonyos 
indokok, például a szolgáltatás biztonsága, 
miatt. Ilyen intézkedéseket csak a közösségi 
szintű harmonizáció hiányában lehet hozni. 
Ezenkívül ez a lehetőség nem adhat módot 
korlátozó intézkedések meghozatalára 
olyan területeken, amelyek esetében más 
irányelvek – így például az 1999/93/EK 
irányelv, vagy a feltételes hozzáférésen 
alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi 
védelméről szóló, 1998. november 20-i 
98/84/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv – megtiltanak minden eltérést a 
szolgáltatások szabad mozgásától. Továbbá 
ezen lehetőség nem adhat módot a más 
irányelvekben – így például a tagállamok 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
intézkedésekben megállapított, televíziós 
műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról 
szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK 
tanácsi irányelvben, vagy a 2000/31/EK 
irányelvben – meghatározott eltérések 
kiterjesztésére vagy korlátozására.

törölve

Indokolás

Összhangban a származási ország elvére történő fenti hivatkozás törlésével.
Módosítás: 29

(51) preambulumbekezdés
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(51) Összhangban a Bíróság által a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával 
kapcsolatban megállapított alapelvekkel –
és a tagállamok társadalombiztosítási 
rendszerei pénzügyi egyensúlyának 
veszélyeztetése nélkül –, az egészségügyi 
költségek megtérítése tekintetében nagyobb 
jogbiztonságot kell nyújtani a betegek 
számára – akiknek a szolgáltatások 
igénybevevőiként a javát szolgálja a 
szolgáltatások szabad mozgása –, valamint 
az egészségügyi szakemberek és a 
társadalombiztosítási rendszerek vezetői 
számára.

törölve

Indokolás

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of the review of patient mobility. A horizontal framework directive 
of this nature is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 30
(52) preambulumbekezdés

(52) A szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 
14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, és 
különösen annak a valamely szociális 
biztonsági rendszerhez való tartozásra 
vonatkozó rendelkezései teljes egészében 
érvényesek azon munkavállalókra és önálló 
vállalkozókra, akik szolgáltatást nyújtanak 
vagy szolgáltatásnyújtásban részt vesznek.

törölve

Indokolás

In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 31
(53) preambulumbekezdés
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(53) Az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke –
amely a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás költségei 
átvállalásának engedélyezésével foglalkozik 
– hozzájárul a betegek szabad mozgásának 
és határokon átnyúló orvosi szolgáltatások 
nyújtásának megkönnyítéséhez, amint azt a 
Bíróság hangsúlyozta. E rendelkezés célja 
annak biztosítása, hogy az engedéllyel 
rendelkező biztosított személyek számára 
olyan feltételek mellett legyen hozzáférhető 
az egészségügyi ellátás más tagállamban, 
amelyek – a költségek átvállalása 
tekintetében – éppen olyan kedvezőek, mint 
az adott tagállamban élő biztosított 
személyekre érvényes feltételek. Tehát e 
rendelkezés olyan jogokat ruház a 
biztosított személyekre, amelyekkel azok 
egyébként nem rendelkeznének, továbbá 
elősegíti a szolgáltatások szabad mozgását. 
Ugyanakkor e rendelkezés nem kívánja 
szabályozni és semmilyen módon nem 
kívánja megakadályozni a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek –
a hovatartozás szerinti tagállamban 
érvényes mértékben történő – megtérítését, 
még előzetes engedély hiánya esetén sem.

törölve

Indokolás

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 32
(54) preambulumbekezdés

(54) A Bíróság által a szolgáltatások szabad 
mozgásával kapcsolatban kialakított 
ítélkezési gyakorlatra tekintettel meg kell 
szüntetni a más tagállamban nyújtott nem 

törölve
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kórházi ellátás költségeinek adott tagállam 
társadalombiztosítási rendszere által 
történő megtérítésére vonatkozóan az 
előzetes engedély követelményét. 
Amennyiben az ilyen ellátás költségeinek 
megtérítése a hovatartozás szerinti tagállam 
betegbiztosítási rendszere által garantált 
fedezet keretein belül marad, az előzetes 
engedély követelményének megszüntetése 
valószínűleg nem zavarja meg komolyan a 
társadalombiztosítási rendszerek 
egyensúlyát. A Bíróság következetesen azt a 
nézetet képviselte, hogy azok a feltételek, 
amelyek mellett a tagállamok nem kórházi 
ellátást biztosítanak a saját területükön, 
alkalmazandók a hovatartozás szerinti 
tagállamtól eltérő más tagállamban nyújtott 
ellátás esetében is, amennyiben ezek a 
feltételek összhangban vannak a közösségi 
jogszabályokkal. Ezenfelül a más 
tagállamban nyújtott ellátás költségeinek 
átvállalására vonatkozó engedélyezési 
szabályoknak eleget kell tenniük az ezen 
irányelvben foglaltaknak az engedély 
megadásának feltételei és a kapcsolódó 
eljárások tekintetében.

Indokolás

While the case-law developed by the European Court of Justice has already established a 
right for patients to gain access to medical treatment in another Member State under certain 
conditions (e.g. if it is not available within a reasonable time-frame in their country of 
residence), it is premature to legislate on the free movement of health services prior to 
examining the conclusions of a review of patient mobility. Consequential to amendments to 
Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 17(18), 23. A horizontal framework 
directive is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore 
preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient 
mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 33
(55) preambulumbekezdés

(55) A Bíróság következetesen azt a nézetet 
képviselte a szolgáltatások szabad 
mozgásával kapcsolatban, hogy a más 
tagállamban nyújtott kórházi ellátás 
költségeinek megtérítésére vonatkozó 

törölve
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előzetes engedélyezési rendszer indokoltnak 
tűnik amiatt, hogy meg kell tervezni a 
kórházi infrastruktúrák számát, földrajzi 
eloszlásukat, a megszervezésük módját, a 
kezelésekhez szükséges eszközöket, sőt még 
az általuk biztosítható egészségügyi 
szolgáltatások jellegét is. Az ilyen jellegű 
tervezés célja az, hogy minden tagállamban 
megfelelő és állandó hozzáférést 
biztosítsanak a minőségi kórházi ellátás 
kiegyensúlyozott kínálatához a hatékony 
költséggazdálkodás garantálása, valamint –
amennyiben lehetséges – a pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrások 
pazarlásának elkerülése érdekében. 
Összhangban a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, objektíven meg kell 
határozni a kórházi ellátás fogalmát, az 
előzetes engedélyezés rendszerének pedig 
arányban kell állnia az általános érdeket 
illetően kitűzött céllal.

Indokolás

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23 which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 34
(56) preambulumbekezdés

(56) Az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 22. 
cikke pontosan meghatározza azokat a 
körülményeket, amelyek fennállása esetén 
az illetékes nemzeti hatóság nem utasíthatja 
el az ezen rendelkezés alapján kért engedély 
megadását. A tagállamok nem utasíthatják 
el az engedély megadását azokban az 
esetekben, amikor a szóban forgó kórházi 
ellátást – amennyiben azt a saját 
területükön nyújtják – fedezi 
társadalombiztosítási rendszerük, illetve 
azonos vagy ugyanolyan hatékony 
kezeléshez nem lehet hozzájutni alkalmas 
időben a saját területükön a 

törölve
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társadalombiztosítási rendszerük által 
meghatározott feltételek mellett. A Bíróság 
következetesen azt a nézetet képviselte, hogy 
az elfogadható késedelemre vonatkozó 
feltételt minden egyes eset valamennyi 
körülményével együtt kell tekintetbe venni, 
megfelelően figyelembe véve nemcsak a 
betegnek az engedélykérés idején fennálló 
egészségi állapotát, hanem kórtörténetét és 
betegsége valószínűsíthető további 
alakulását is.

Indokolás

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23 which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 35
(57) preambulumbekezdés

(57) A tagállamok társadalombiztosítási 
rendszerei által a más tagállamokban 
nyújtott egészségügyi ellátás tekintetében 
átvállalt költségek összege nem lehet 
alacsonyabb, mint a területükön nyújtott 
egészségügyi ellátásért saját 
társadalombiztosítási rendszerük által 
biztosított összeg. Amint arra a Bíróság 
következetesen rámutatott a szolgáltatások 
szabad mozgásával kapcsolatban, engedély 
hiányában, a nem kórházi ellátás 
költségeinek a hovatartozás szerinti 
tagállam díjaival összhangban történő 
megtérítése nem gyakorolna jelentős hatást 
társadalombiztosítási rendszere 
finanszírozására. Azokban az esetekben, 
amikor az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke 
keretében engedélyt adtak ki, a költségek 
átvállalása azon tagállamban alkalmazott 
díjaknak megfelelően történik, ahol az 
egészségügyi ellátást biztosították. 
Mindazonáltal, ha a biztosítás szintje 
alacsonyabb, mint amire a beteg abban az 
esetben lett volna jogosult, ha ugyanabban 

törölve
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az ellátásban a hovatartozás szerinti 
tagállamban részesül, az utóbbinak át kell 
vállalnia a fennmaradó költségeket azon 
összeg erejéig, ami ebben az esetben járt 
volna.

Indokolás

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23 which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.
In line with the amendment deleting Article 23.

Módosítás: 36
(64) preambulumbekezdés

(64) A szabályozott szakmák által folytatott 
kereskedelmi kommunikáció abszolút 
tilalmának nem a kereskedelmi 
kommunikáció tartalmára vonatkozó 
tilalmak megszüntetésével kell véget vetni, 
hanem inkább azon tilalmak 
eltávolításával, amelyek általános módon és 
egy adott szakmára vonatkozóan tiltják meg 
a kereskedelmi kommunikáció egy vagy 
több formáját, ilyen például az egy vagy 
több meghatározott médiumban történő 
valamennyi hirdetés tilalma. A 
kereskedelmi kommunikáció tartalma és 
módszerei tekintetében ösztönözni kell, 
hogy a szakemberek közösségi szintű etikai 
kódexeket dolgozzanak ki, összhangban a 
közösségi joggal.

törölve

Indokolás

Bizonyos szakmák kereskedelmi kommunikációjának szabályozását hosszú ideje szükségesnek 
tartják egyes tagállamok, mivel szerintük ez hozzájárul a fogyasztók védelméhez, valamint 
maguknak az adott szakmáknak az integritásához és méltóságához. Az, hogy ez milyen 
mértékben jellemző egy adott tagállamban, számos tényezőtől, például a nemzeti kultúra és 
hagyomány sajátosságaitól függ. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság a belső piac 
kiteljesítésére vonatkozó felelősségének olyan tág értelmezését próbálja meg bevezetni, hogy 
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olyan ügyekbe kezd beleavatkozni, amelyek jogosan a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak.

Módosítás: 37
(68) preambulumbekezdés

(68) Ez az irányelv semminemű 
kötelezettséget nem jelent a 
fogyasztóvédelem terén semmilyen 
jogalkotási vagy egyéb kezdeményezésre 
vonatkozóan.

(68) Ez az irányelv semminemű 
kötelezettséget nem jelent a 
fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a 
munkavállalók egészsége és biztonsága, a 
közegészségügy és a betegmobilitás terén 
semmilyen jogalkotási vagy egyéb 
kezdeményezésre vonatkozóan.

Indokolás

Csakúgy mint a fogyasztóvédelem esetében, elsőrendű fontosságú, hogy a szolgáltatások 
egységes piacának előmozdítása ne váljon ezen megfontolások kárára.
Elsőrendű fontosságú a betegmobilitás javítása. Ezért külön jogszabályt kell elfogadni a beteg 
EU-n belüli szabad mozgásának megkönnyítése és előmozdítása érdekében.

Módosítás: 38
(72) preambulumbekezdés

(72) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja azokat az 
alapelveket, amelyeket elismer többek 
között az Európai Unió alapjogi chartája, és 
különösen annak 8., 15., 21. és 47. cikke.

(72) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja azokat az 
alapelveket, amelyeket elismer többek 
között az Európai Unió alapjogi chartája, és 
különösen annak 8., 15., 21., 34–38. és 47. 
cikke.

Indokolás

These articles of the Charter of Fundamental Rights are of relevance to the citizens' rights 
provisions referred to in citation 72 of the proposal for a directive. In addition, reference 
should be made to other rights, notably in the social and economic field, relating to social 
security and social assistance, health protection, access to services of general economic 
interest, environmental protection and consumer protection. All those articles lay down the 
objectives of achieving high standards of protection or improving quality, and most call for 
respect where possible not only for Community law but also for national law or practice.

Módosítás: 39
1. cikk

Az irányelv olyan általános rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyek megkönnyítik a 

Az irányelv olyan általános rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyek megkönnyítik a 
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letelepedés szabadságának gyakorlását a 
szolgáltatást nyújtók számára, illetve a 
szolgáltatások szabad mozgását.

letelepedés szabadságának gyakorlását a 
szolgáltatást nyújtók számára, illetve a 
szolgáltatások szabad mozgását. Ezáltal 
hozzá kíván járulni a Szerződés 2. cikkében 
meghatározott feladatok teljesítéséhez, 
beleértve a gazdasági tevékenységek 
fenntartható fejlődését, ami a 
foglalkoztatottság és a szociális védelem 
magas szintjéhez vezet, valamint 
tiszteletben tartja a környezet minősége 
magas szintű védelmének és javításának 
szükségességét.
Nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy 
liberalizálják az általános érdekű 
szolgáltatásokat vagy privatizálják az olyan 
közintézményeket, amelyek ilyen 
szolgáltatásokat nyújtanak.

Indokolás

It is important that in stating the objectives of what is primarily a measure to ensure the free 
movement of services, the Directive includes a reminder of the broader goals of the European 
Community, goals which cannot be subordinated one to another, for example by prejudicing 
environmental, public health or social protection through the introduction of liberalising 
measures which in some circumstances may be disproportionate.
It must be made clear that the Directive does not compel Member States to liberalise services 
of public interest or to privatise public establishments offering such services or require them 
to abolish existing monopolies, including lotteries. Monopolies curb the urge to gamble, on 
the one hand, and, on the other, bring in substantial revenue for the common good. 
Clarification must be provided in the body of the Directive.

Módosítás: 40
2. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) azon általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások, amelyek számára az 
illetékes tagállam vagy a Közösség speciális 
közszolgáltatási kötelezettségeket ír elő;

Indokolás

Az alkotmányos szerződés III-6. cikke megállapítja, hogy „...az Unió és a 
tagállamok...gondoskodnak arról, hogy ezek a szolgáltatások olyan – így különösen gazdasági 
és pénzügyi – elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik 
rendeltetésük teljesítését. Ezeket az elveket és feltételeket a tagállamok e szolgáltatások 
nyújtására, igénybevételére és finanszírozására vonatkozó – az Alkotmánynak megfelelő –



AD\559327HU.doc 33/59 PE 349.888v02-00

HU

hatáskörének sérelme nélkül európai törvény állapítja meg.” Az általános érdekű 
szolgáltatások ezen irányelv rendelkezései alól történő kizárásának elmulasztása ilyen
sérelmet jelentene.

Módosítás: 41
2. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) azon általános érdekű szociális 
szolgáltatások, amelyek számára az 
illetékes tagállam vagy a Közösség 
meghatározott közszolgáltatási 
kötelezettségeket ír elő, beleértve, de nem 
kizárólag, az olyan személyek számára 
nyújtott otthoni gondozási szolgáltatásokat, 
akik korral járó vagy más gyengeségüknél 
fogva, vagy pedig mert gyermekek, nem 
képesek teljesen önálló életvitelre;

Indokolás

Az általános érdekű szolgáltatásokról szóló fehér könyv [COM(2004)374] megállapítja, hogy 
„Az európai társadalommodell szerves részeként az általános szociális érdekű szolgáltatások 
különleges szerepet játszanak. A szolidaritás elve alapján az általános szociális érdekű 
szolgáltatások személy-centrikusak és biztosítják, hogy a polgárok ténylegesen magas szintű 
szociális védelmet és az alapvető jogaikat élvezzék, valamint erősítik a társadalmi és területi 
kohéziót.” Az ilyen szolgáltatások belefoglalása ezen irányelv rendelkezéseibe sérelmet 
jelentene e szerepre nézve.

Módosítás: 42
2. cikk, (2) bekezdés, cc) pont (új)

cc) egészségügyi szolgáltatások,

Indokolás

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23 which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Módosítás: 43
2. cikk, (2) bekezdés, cd) pont (új)
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cd) a vízszolgáltatás,

Indokolás

This directive must not threaten the principle that the management of water distribution 
services must remain within the public sector. In particular, Articles 9 to 15, concerning the 
authorisation procedures, need to be accompanied by specific measures for services of 
general interest provided by public institutions.

Módosítás: 44
2. cikk, (2) bekezdés, ce) pont (új)

ce) azon szolgáltatások, amelyek környezeti 
kockázattal vagy esetlegesen a 
közegészségügyet fenyegető veszélyekkel 
járhatnak, és amelyek ennélfogva 
körültekintő teljesítést és gondos ellenőrzést 
igényelnek;

Indokolás

Egy adott tagállam hatóságaitól nem indokolt elvárni, hogy biztosítsák a szolgáltatásnyújtók 
hatékony ellenőrzését, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik tagállamban nyújtják, illetve 
ha sérülhetnek azon tagállam gazdasági érdekei, melyben a szolgáltatásnyújtó letelepedett. 
Amennyiben a közegészségügy érintve van, nem várható el, hogy a tagállam lemondjon ily 
módon kötelezettségeiről.

Módosítás: 45
2. cikk, (2) bekezdés, cf) pont (új)

cf) azon oktatási szolgáltatások, melyek 
költségeinek egészét vagy egy részét az 
állam vagy a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam valamely más közhatósága 
fizeti, illetve téríti vissza.

Indokolás

Az oktatás a nemzeti kultúra megalapozója és ezért, bizonyos gondos és hasznos kivételektől 
eltekintve, általában a tagállamok hatáskörében marad. A közhatóság általi finanszírozás 
egyértelmű elismerését jelenti az adott oktatási szolgáltatás társadalmilag hasznos 
szerepének, és ezen kritérium beillesztésével a cél azon kereskedelmi szolgáltatások kizárása, 
amelyeket – bár oktatási tartalommal rendelkeznek – nem ismerik el ilyenfajta 
köztámogatásra jogosultként – pl. magán nyelviskolák vagy a magánszektort megcélzó 
informatikai képzési szolgáltatások.
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Módosítás: 46
3. cikk, (2) bekezdés

Ez az irányelv nem zárja ki más közösségi
jogi aktusoknak a benne szereplő 
szolgáltatásokra történő alkalmazását.

Ezt az irányelvet kell alkalmazni a benne 
szereplő szolgáltatásokra, hacsak más 
közösségi jogi aktusok másképp nem 
rendelkezik.

Indokolás

The provisions of the services Directive should not apply where there are requirements under 
Community instruments concerning the establishment and provision of environmental 
services (e.g. the EMAS Regulation, waste framework directive). Existing (quality) standards 
for the performance of the activity should not be covered by the Directive. Article 3(2) should 
therefore expressly refer to the applicability of other Community legal provisions concerning 
freedom of establishment and freedom to provide services.

Módosítás: 47
4. cikk, 10. pont

(10) a „kórházi ellátás” olyan orvosi 
ellátást jelent, ami kizárólag orvosi 
infrastruktúrában biztosítható, és ami 
általában megkívánja az ellátásban 
részesülő személy bentlakását; ezen 
infrastruktúra neve, szervezeti formája és 
finanszírozása irreleváns az ilyesfajta 
ellátás kórházi ellátásként történő 
besorolását tekintve,

törölve

Indokolás
Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility

Módosítás: 48
4.cikk, 13a) pont (új)

13a) „szabályozott egészségügyi szakma 
tagja” olyan szabályozott szakma tagja, aki 
betegségek diagnózisával és kezelésével 
kapcsolatos tevékenységet folytat, például 
orvosi, paramedicinális és gyógyszerészeti 
szolgáltatásokat nyújt,
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Indokolás

A definition of health professionals is necessary to delimit the exclusion of health services 
introduced in Article (2)(cc) (new).

Módosítás: 49
5. cikk, (3) bekezdés

3. A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
Európai Parlament és a Tanács ../../EK sz. 
irányelvének 46. cikkében vagy az Európai 
Parlament és a Tanács ../../EK sz. irányelve 
45. cikkének (3) bekezdésében említett 
dokumentumokra.

3. A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
Európai Parlament és a Tanács, illetve az
Európai Parlament és a Tanács ../../EK 
irányelve rendelkezéseire.

Indokolás

As other provisions of these two directives in course of adoption may apply, it is preferable to 
provide for reference to them as such if necessary, rather than to specific provisions. 

Módosítás: 50
7. cikk, (1) bekezdés, aa) pont (új)

aa) a szolgáltatási és munkaügyi 
törvényekre, valamint a legalább az adott 
szolgáltatásra érvényes foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó környezetvédelmi 
szabályok, a fogyasztóvédelemre vonatkozó 
hatályos előírások, valamint az 
egészségügyi és biztonsági szabályok,

Indokolás

For foreign-based service providers it is very difficult to ascertain what regulations apply in 
the country where the service is provided. Information about environmental regulations, 
conditions of employment, etc., must therefore likewise be available from the single point of 
contact.

Módosítás: 51
9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) az engedélyezési terv szükségességét 
objektíven indokolja a közérdekkel 
kapcsolatos valamely nagy jelentőségű cél;

b) az engedélyezési terv szükségességét 
objektíven indokolja a közérdekkel 
kapcsolatos valamely nagy jelentőségű cél. 
Ilyen nagy jelentőségű célnak tekinthetők, 
de nem kizárólagosan, a 
közegészségüggyel, az alkalmazottak, illetve 
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az önálló munkavégzők egészségével és 
biztonságával, a környezetvédelemmel, a 
kulturális örökség megőrzésével, valamint 
bármely más, a Szerződéssel nem ellentétes, 
közérdekű cél előmozdításával kapcsolatos 
megfontolások;

Indokolás

A javasolt megfogalmazás túl homályos és általános, és így túl sokat bíz a bíróságok 
belátására. Egy nem kimerítő lista beillesztésével az irányelv iránymutatást ad majd, anélkül 
hogy még megszorítóbbá válna.

Módosítás: 52
9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a kitűzött célt nem lehet megvalósítani 
egy kevésbé megszorító intézkedés révén, 
főként azért, mert egy a posteriori vizsgálat 
túl késői lenne ahhoz, hogy valóban 
hatékony legyen.

c) a kitűzött célt nem lehet megvalósítani 
egy kevésbé megszorító intézkedés révén.

Indokolás

A javasolt megfogalmazás túlságosan megszorító. A megadotton kívüli egyéb okok azt 
jelezhetik, hogy egy kevésbé megszorító intézkedés nem volna hatékony.

Módosítás: 53
12. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A 9. és 10. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok, kiválasztási eljárásuk 
alkalmazása során, figyelembe vehetnek a 
közegészségüggyel, az alkalmazottak, illetve 
az önálló munkavégzők egészségével és 
biztonságával, a környezetvédelemmel, a 
kulturális örökség megőrzésével, valamint 
bármely más, a Szerződéssel nem ellentétes, 
közérdekű cél előmozdításával kapcsolatos 
megfontolásokat;

Indokolás

Amennyiben egy szolgáltatás nyújtása hatással lehet a közegészségügyre, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a környezetre, a tagállamok kulturális örökségére vagy bármilyen 
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más alapvető jelentőségű tényezőre, ami kívül esik a tisztán kereskedelmi megfontolásokon, 
indokolt, hogy a tagállamok nem kereskedelmi kritériumokat is alkalmazzanak kiválasztási 
eljárásuk során, minden esetben azzal a feltétellel, hogy ezek nem diszkriminálók és 
összhangban vannak a Szerződéssel.

Módosítás: 54
13. cikk, (3) bekezdés

3. Az engedélyezési eljárásoknak és 
formaságoknak garantálniuk kell az érdekelt 
felek számára, hogy kérelmeiket a lehető 
leggyorsabban – illetve mindenképpen egy 
előre rögzített és közzétett, ésszerű 
időtartamon belül – dolgozzák fel.

3. Az engedélyezési eljárásoknak és 
formaságoknak garantálniuk kell az érdekelt 
felek számára, hogy kérelmeiket a lehető 
leggyorsabban – illetve mindenképpen egy 
előre rögzített és közzétett, ésszerű 
időtartamon belül – dolgozzák fel. A 
kérelmezés és az engedély megadása vagy 
elutasítása közötti megengedett 
időtartamnak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy hatékony konzultációt tudjon 
folytatni valamennyi fél, akit a döntés 
érinthet, figyelembe véve bármilyen, a 
közegészségüggyel, az alkalmazottak vagy 
önálló munkavégzők egészségével és 
biztonságával, a környezetvédelemmel, a 
kulturális örökség megőrzésével, valamint 
bármely más, a Szerződéssel nem ellentétes, 
közérdekű cél előmozdításával kapcsolatos 
következményt. 

Indokolás

Az állampolgároknak, akár mint érdekelt magánszemélyeknek, akár mint szervezett civil 
társadalomnak, joguk van arra, hogy kinyilvánítsák véleményüket a hatóságoknak, ha egy 
szolgáltatásnyújtás engedélyezése vagy nem engedélyezése következményekkel jár a 
közegészségügyre vagy a munkahelyi egészségre, a környezetvédelemre, a kulturális 
örökségre, vagy más jogos közérdekű célok előmozdítására nézve.

Módosítás: 55
13. cikk, (4) bekezdés

4. A (3) bekezdéssel összhangban 
megállapított időkereten belüli válaszadás 
hiánya esetén az engedélyt megadottnak 
kell tekinteni. Bizonyos különleges 
tevékenységek esetén, ha a közérdekkel 
kapcsolatos kiemelkedő okok azt objektíve 
indokolják, ennek ellenére másként is lehet 

törölve
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intézkedni.

Indokolás

Authorisation cannot be automatic if the deadline laid down in the acknowledgement of 
receipt for the response is not met. The authorities must be allowed the best possible 
conditions for the proper consideration of requests, while being aware that they are obliged 
to reach a decision as soon as possible.

Módosítás: 56
13. cikk, (5) bekezdés, c) pont

c) egy nyilatkozatot, mely szerint az 
időkereten belüli válaszadás hiánya esetén 
az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

törölve

Indokolás

In line with the amendment to Article 13(4).

Módosítás: 57
14. cikk, 5. pont

5. az engedély odaítélését valamely 
gazdasági szükséglet vagy piaci kereslet 
megléte bizonyításának feltételéül szabó 
gazdasági teszt eseti alapon történő 
alkalmazása, vagy a tevékenység fennálló 
és lehetséges gazdasági hatásainak 
felmérése, vagy a tevékenység 
helyénvalóságának értékelése az illetékes 
hatóság által meghatározott 
gazdaságtervezési célok szempontjából;

törölve

Indokolás

Nem indokolt ténylegesen megtiltani a tagállamoknak és közhatóságaiknak, hogy a köz 
érdekében gazdaságtervezési célokat határozzanak meg és kövessenek, ahogy azt a 14. cikk 
ezen bekezdése tenné, és ezt a Szerződés sem írja elő. A Szerződés már hatékonyan 
megakadályozza az ilyen tevékenységekkel való visszaélést, melyeknek célja a valóságban 
diszkrimináló vagy a Szerződéssel más módon ellentétes feltételeket kikötése. Ezért az ezen 
bekezdésben előírt tiltás aránytalan.

Módosítás: 58
14. cikk, 8. pont
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8. annak kötelezettsége, hogy egy adott 
időszakra a területükön tartott 
nyilvántartásba legyenek véve vagy az adott 
tevékenységet területükön gyakorolják egy 
adott ideig.

törölve

Módosítás: 59
15. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok megvizsgálják, hogy jogi 
rendszerük szerint a (2) bekezdésben 
felsorolt követelmények bármelyike fennáll-
e, és biztosítják azt, hogy bármely ilyen 
követelmény kompatibilis legyen a (3) 
bekezdésben lefektetett feltételekkel.

A tagállamok adaptálják törvényeiket, 
rendeleteiket vagy adminisztratív 
rendelkezéseiket, hogy kompatibilissá 
tegyék azokat e feltételekkel.

1. A tagállamok megvizsgálják, hogy jogi 
rendszerük szerint a (2) bekezdésben 
felsorolt követelmények bármelyike fennáll-
e és jelzik, hogy bármely ilyen követelmény 
kompatibilis-e a (3) bekezdésben lefektetett 
feltételekkel.

Indokolás

Certain requirements relating to service liberalisation call for a step-by-step approach. 
Adaptation of national rules to the conditions of paragraph 3, where it is necessary, must not 
be carried out hastily or to the detriment of the objective of harmonisation of the legislation 
concerned.

Módosítás: 60
15. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

3. A tagállamok értékelik, hogy a (2) 
bekezdésben szereplő követelmények eleget 
tesznek-e a következő feltételeknek:

3. A tagállamok jelzik, hogy a (2) 
bekezdésben szereplő követelmények eleget 
tesznek-e a következő feltételeknek:

Indokolás

In line with the amendment to Article 15(1).

Módosítás: 61
15. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. Az ezen cikk (1)–(3) bekezdésének 
rendelkezései szerint összegyűjtött 
információk lehetővé kell hogy tegyék a 
hozzáférés körülményeinek és a 
szolgáltatások minőségének javítását. A 
tagállamok a Bizottsággal és az Európai 



AD\559327HU.doc 41/59 PE 349.888v02-00

HU

Parlamenttel együttműködésben bátorítják 
a szolgáltatási minőség és a hozzáférés 
javítására irányuló nemzeti intézkedések és 
szabályok elfogadását.

Indokolás
Cf. amendment to Article 15(1).
The activity of evaluation should not have to entail the elimination of all or part of the criteria
concerned, since their main function is to ensure the public interest. The information should 
make it possible to harmonise conditions between the Member States, and, above all, to 
pursue the objective of the continual improvement of services in terms of both access and 
quality, in order to guarantee our fellow citizens living conditions that are worthy of our 
societies and the European social model.

Módosítás: 62
16. cikk

A származási ország elve
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szolgáltatókra csupán a származás 
szerinti tagállam azon nemzeti 
rendelkezései vonatkoznak, 
amelyek a koordinált területhez 
tartoznak.

(2) Az (1) bekezdés kiterjed valamely 
szolgáltatási tevékenységhez való 
hozzáféréssel, illetve annak 
gyakorlásával kapcsolatos nemzeti 
rendelkezésekre, különösen azon 
követelményekre, amelyek a 
szolgáltató viselkedésére, a 
szolgáltatás minőségére és 
tartalmára, a reklámozásra, a 
szerződésekre, valamint a 
szolgáltató felelősségére 
vonatkoznak.

törölve

(3) A származás szerinti tagállam 
felelős a szolgáltató és az általa 
nyújtott szolgáltatások 
ellenőrzéséért, ideértve az általa 
más tagállamban nyújtott 
szolgáltatásokat is.

(4) A tagállamok – a koordinált 
területtel kapcsolatos okok miatt –
nem korlátozhatják a szolgáltatás 
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nyújtásának szabadságát olyan 
szolgáltatók esetében, amelyeket 
egy másik tagállamban 
rendelkeznek székhellyel, 
különösen az alábbi követelmények 
bármelyikének előírásával nem:

(a) a szolgáltató azon 
kötelessége, hogy területükön 
székhellyel rendelkezzék,

(b) a szolgáltató azon 
kötelezettsége, hogy az 
illetékes hatóságnak 
nyilatkozatot vagy bejelentést 
tegyen, illetve attól engedélyt 
szerezzen, beleértve valamely 
nyilvántartásba történő 
felvételt, illetve a területükön 
valamely szakmai 
szervezetnél vagy 
egyesületnél történő 
regisztrációt;

(c) a szolgáltató azon 
kötelessége, hogy területükön 
címmel vagy képviselővel 
rendelkezzék, vagy 
szolgáltatási címmel egy 
meghatalmazott személy 
címén a területen,

(d) annak tiltása, hogy a 
szolgáltató egy bizonyos 
infrastruktúrát alakítsaon ki 
területükön, ideértve az 
irodát vagy helyiséget, 
amelyre a szolgáltatónak a 
kérdéses szolgáltatás 
teljesítése céljából van 
szüksége,

(e) a szolgáltató azon 
kötelezettsége, hogy betartsa 
a területén alkalmazandó, a 
szolgáltatási tevékenység 
gyakorlásával kapcsolatos 
követelményeket;

(f) olyan különleges szerződéses 
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rendelkezések alkalmazása a 
szolgáltató és a szolgáltatást 
igénybe vevő fél között, ami 
megakadályozza vagy 
korlátozza a szolgáltatás 
nyújtását az önálló 
vállalkozók számára,

(g) a szolgáltató azon 
kötelezettsége, hogy 
rendelkezzen az illetékes
hatóság által kibocsátott, a 
szolgáltatási tevékenység 
gyakorlására jellemző 
azonosító dokumentummal;

(h) olyan követelmények, 
amelyek hatással vannak a 
szolgáltatás szerves részét 
képező felszerelés 
használatára,

(i) a 20. cikkben, a 23. cikk (1) 
bekezdése első 
albekezdésében, vagy a 25. 
cikk (1) bekezdésében 
szereplő szolgáltatások 
nyújtása szabadságának 
korlátozásai,

Indokolás

The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest. The entire article should be deleted.

Módosítás: 63
17. cikk

A 16. cikk nem alkalmazható a 
következőkre:
(1) Az Európai Parlament és a 
Tanács  97/67/EK irányelve 2. cikkének 

törölve
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1) pontja hatálya alá tartozó postai 
szolgáltatások,
(2) Az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/54/EK irányelve 2. 
cikkének 5) pontja hatálya alá tartozó 
villamosenergia-szolgáltatás,
(3) Az Európai Parlament és a 
Tanács  2003/55/EK irányelve 2. 
cikkének 5) pontja hatálya alá tartozó 
gázszolgáltatás,
(4) a vízszolgáltatás,
(5) a 96/71/EK irányelve hatálya alá 
tartozó ügyek,
(6) az Európai Parlament és a 
Tanács 95/46/EK irányelvének hatálya 
alá tartozó ügyek
(7) a 77/249/EK tanácsi irányelv 
hatálya alá tartozó ügyek,
(8) A szakképzés elismerésére 
vonatkozó …/…/EK irányelv [..] 
cikkének rendelkezései,
(9) az alkalmazandó jogszabályokat 
meghatározó 1408/71/EGK rendelet 
rendelkezései,
(10) az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak [az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén 
való szabad helyváltoztatási és 
letelepedési jogáról szóló, az 
1612/68/EGK rendeletet módosító és a 
64/221/EGK, 68/360/EGK, 72/194/EGK, 
73/148/EGK, 75/34/EGK, 75/35/EGK, 
90/364/EGK, 90/365/EGK és 93/96/EGK 
rendeleteket hatályon kívül helyező] 
…/../EK irányelve rendelkezései, 
amelyek meghatározzák azokat az 
adminisztratív formalitásokat, amelyeket 
a kedvezményezetteknek a befogadó 
tagállamok megfelelő hatóságainál 
teljesíteniük kell,
(11) harmadik országból való 
személyek kiküldetése esetén a kiküldő 
tagállam által kiállított, rövid 
tartózkodásra feljogosító, a 25. cikk (2) 
bekezdése által szabott feltételeknek 
megfelelő, vízumra vonatkozó 
követelmény
(12) a 259/93/EGK tanácsi 
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rendeletben meghatározott engedélyezési 
rendszer,
(13) szerzői és szomszédos jogok, a 
87/54/EGK tanácsi irányelv és a 
96/9/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó jogok, 
valamint az ipari tulajdonjogok,
(14) olyan aktusok, amelyekkel 
kapcsolatban a törvények közjegyző 
részvételét írják elő,
(15) kötelező könyvvizsgálat,
(16) olyan szolgáltatások, amelyek 
abban a tagállamban, ahová a 
szolgáltató azért költözik, hogy ott 
szolgáltatását nyújtsa, teljes tilalom alá 
tartoznak, amit közrendi, közbiztonsági 
vagy közegészségügyi okok indokolnak,
(17) annak a tagállamnak, ahová a 
szolgáltató költözik, azon különleges 
követelményei, amelyek a szolgáltatás 
nyújtása helyének különleges jellegével 
közvetlenül kapcsolatosak, és 
amelyeknek a teljesítése közrendi, 
közbiztonsági, közegészségügyi vagy 
környezetvédelmi okokból 
nélkülözhetetlen,
(18) a kórházi ellátás költségeinek 
megtérítésére érvényes engedélyezési 
rendszer,
(19) egy másik tagállamban 
kölcsönzött járművek regisztrációja
(20) a felek azon szabadsága, hogy 
megválasszák a szerződéseikre irányadó 
jogot,
(21) a fogyasztók által kötött 
szolgáltatási szerződések abban a 
mértékben, amennyiben az azokat 
szabályozó rendelkezések nincsenek 
teljesen harmonizálva közösségi szinten,
(22) ingatlanokkal kapcsolatos 
jogokat létrehozó vagy azokat átruházó 
szerződések formális érvényessége, ha a 
szerződések abban a tagállamban, ahol 
az ingatlan található, a tagállam 
törvényei szerint kényszerítő formai 
követelmények alá tartoznak,
(23) egy szolgáltató nem szerződéses 
felelőssége olyan balesetben, amelyben 
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egy személy is érintett, és amely a 
szolgáltató azon tagállambeli 
tevékenységének eredménye, amelybe 
költözött.

Indokolás
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Módosítás: 64
18. cikk
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A származási ország elvétől való átmeneti 
eltérések
1. A 16. cikk meghatározott ideig 
átmenetileg nem alkalmazható a 
következőkre:
(a) a mód, ahogy készpénzszállítási 
szolgáltatásokat gyakorolnak,
(b) azon szerencsejátékok, amelyek pénzbeli 
téttel járó fogadáskötést foglalnak 
magukba, így többek között a lottójátékok 
és a fogadások,
(c) az adósságok bírósági behajtásának 
tevékenységéhez való hozzáférés.
2. Az e cikk (1) bekezdése a) és c) 
pontjaiban szereplő derogációk a 40. cikk 
(1) bekezdésében említett harmonizációs 
eszközök alkalmazásának dátumától fogva, 
de legkésőbb 2010. január 1-jétől nem 
érvényesek.
3. Az e cikk (1) bekezdése b) pontjában 
szereplő derogáció a 40. cikk (1) bekezdése 
b) pontjában említett harmonizációs 
eszközök alkalmazásának dátumától fogva 
nem érvényesek.

törölve

Indokolás
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Módosítás: 65
19. cikk

A származási ország elvétől való 
esetenkénti eltérések
1. A 16. cikktől eltérve, és kizárólag 
kivételes körülmények között, adott 

törölve
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tagállam egy másik tagállamban székhellyel 
rendelkező szolgáltatóra vonatkozóan 
intézkedéseket hozhat a következő területek 
bármelyikével kapcsolatban:
a) a szolgáltatások biztonságossága, 
beleértve a közegészségüggyel kapcsolatos 
vonatkozásokat;
b) egészségügyi foglalkozás gyakorlása;
c) a közérdek védelme, különösképpen a 
kiskorúak védelmével kapcsolatos 
vonatkozások.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha a 37. cikkben lefektetett kölcsönös 
segítségnyújtási eljárásnak megfelelnek és 
a következő feltételek mindegyike teljesül:
(a) a nemzeti rendelkezések, amelyekkel 
összhangban az intézkedést hozták, nem 
képezik tárgyát közösségi harmonizációnak 
az (1) bekezdésben említett területeken,
(b) az intézkedések a szolgáltatást 
igénybe vevő fél tekintetében magasabb 
védelmi szinthez vezetnek, mint a 
származási tagállam által a nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban hozott 
intézkedés,
(c) a származási tagállam nem hozott 
semmilyen intézkedést, vagy olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek nem 
megfelelőek a 37. cikk (2) bekezdésében 
említettekkel összehasonlítva,
(d) az intézkedések arányosak.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem sértheti a 
közösségi eszközökben megállapított 
intézkedéseket, amelyek garantálják a 
szolgáltatások nyújtásának szabadságát 
vagy amelyek azoktól való eltérést 
engednek meg.

Indokolás
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the 
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set 
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up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU 
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those 
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general 
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.

Módosítás: 66
20. cikk, b) pont

b) adólevonásra, illetve pénzügyi támogatás 
nyújtására vonatkozó korlátozások azon 
okból kifolyólag, hogy a szolgáltatásnyújtó 
másik tagállamban rendelkezik székhellyel, 
vagy pedig a szolgáltatásnyújtás helyének 
elhelyezkedése miatt;

b) adólevonásra, illetve pénzügyi támogatás 
nyújtására vonatkozó korlátozások azon 
okból kifolyólag, hogy a szolgáltatásnyújtó 
másik tagállamban rendelkezik székhellyel;

Indokolás

Indokolt, hogy a tagállamok adólevonással és pénzügyi támogatással ösztönöznek vagy 
akadályoznak bizonyos gazdasági tevékenységeket, például kivételes természeti szépségű,
tudományos szempontból különleges jelentőségű, hátrányos helyzetben lévő vagy ehhez 
hasonló területeken. Amennyiben ezek összhangban vannak a Szerződéssel, természetesen el 
kell ismerni őket mint értékes politikai eszközöket.

Módosítás: 67
21. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Azok a korlátozó intézkedések, 
amelyek a közrend, a közbiztonság, a 
környezetvédelem vagy a közegészség okán 
indokoltak, nem tekinthetők az (1) és (2) 
bekezdéssel ellentétesnek.

Indokolás

The implementation of the principle of non-discrimination at the receiver end poses problems 
for health services. Many health systems are based on the planning of supply, not of demand 
(free and non-discriminatory access for all citizens). Under the new directive, an 
establishment which, under a contract entered into with the health system of another Member 
State, agreed to accept patients from that Member State would not be able to allow the 
authorities of the receiving Member State to give priority of treatment to patients from its 
catchment area, whereas the objective of planning health care from the supply side is to meet 
the needs of those living within that catchment area.
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Módosítás: 68
23. cikk

Az egészséggondozási költségek átvállalása törölve
1. A tagállamok nem vállalhatják át a más 
tagállamban nyújtott, engedélyköteles nem 
kórházi jellegű ellátás költségeit, ha azokat 
társadalombiztosítási rendszerük 
megtérítette volna, amennyiben az ellátást 
saját területükön biztosították volna.
Az olyan betegek, akik nem kórházi jellegű 
ellátásban részesültek egy másik 
tagállamban, alávethetők azoknak a 
feltételeknek és formalitásoknak, amelyeket 
a tagállamok a nem kórházi jellegű ellátás 
igénybevételéhez megszabnak – mint 
például az, hogy a szakorvossal való 
konzultáció előtt konzultálni kell a körzeti 
orvossal, vagy a fogászati ellátás bizonyos 
típusai költségeinek átvállalásával 
kapcsolatos feltételek.
2. A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállam által nyújtott kórházi ellátás 
költségei saját társadalombiztosítási 
rendszerük általi átvállalásának 
engedélyezését ne tagadják meg, ha a 
kérdéses kezelés annak a tagállamnak a 
jogszabályai által biztosított juttatások közé 
tartozik, ahová a beteg tartozik, valamint ha 
a kezelés nem adható a betegnek adott 
pillanatbéli egészségi állapotának és a 
betegség valószínű előrehaladásának 
fényében orvosi szempontból elfogadható 
időn belül.
3. A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamokban nyújtott egészségügyi ellátás 
költségeinek a saját társadalombiztosítási 
rendszerük által történő átvállalásának 
szintje nem alacsonyabb, mint a 
társadalombiztosítási rendszerük által a 
saját területükön nyújtott, hasonló 
egészségügyi ellátás tekintetében 
biztosítottnál.
4. A tagállamok biztosítják, hogy a más 
tagállamban nyújtott egészségügyi 
ellátással kapcsolatos költségek 
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átvállalásának engedélyezési rendszerei 
összhangban vannak a 9., 10., 11., és 13. 
cikkekkel.

Indokolás

Consequential to amendments (to Recitals 14, 53, 54, 55, 56, 57 and to Articles 2.2, 4(10), 
17(18), 23) which aim at removing health services from the scope of this legislation. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and 
improvement of patient mobility.

Módosítás: 69
24. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés 

Ugyanakkor a kiküldő tagállam megteheti, 
hogy nem írja elő a szolgáltatásnyújtó, 
illetve a kiküldött munkavállaló számára a 
17. cikk 5. pontjában említett kérdések 
vonatkozásában egyik kötelezettséget sem 
az alábbiak közül:

törölve

a) engedélyt szerezni a saját illetékes 
hatóságtól, vagy ugyanitt nyilvántartásba 
vétetni, vagy bármilyen más ezzel 
egyenértékű követelménynek megfelelni;
b) a 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett – 2008. december 31-ig 
fenntartható – tevékenységekkel 
kapcsolatos nyilatkozatoktól eltérő 
nyilatkozatot tenni;
c) képviselővel rendelkezni a területén;
d) a munkavállalókkal kapcsolatos 
dokumentumokat a területén, illetve a 
területén érvényes feltételeknek 
megfelelően tartani, illetve megőrizni.

Indokolás

Feltéve, hogy az előírt szabályok megfelelnek a Szerződés követelményeinek, indokolt lehetővé 
tenni a tagállamok számára, hogy a területén folytatott gazdasági tevékenységeket illetően 
engedélyeket adhassanak vagy megtagadhassanak. Az egységes belső piac létrehozásának 
célja az, hogy megakadályozza a Közösség bármely részén működő – jelen esetben –
szolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetést. Ez a rendelkezés nem áll arányban ezzel a 
céllal.
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Módosítás: 70
24. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Az (1) bekezdésben említett körülmények 
között a származás szerinti tagállam segít a 
kiküldő tagállamnak a 96/71/EK irányelv 
értelmében alkalmazandó foglalkoztatási és 
munkakörülmények biztosításában, és saját 
kezdeményezésére megosztja a kiküldő 
tagállammal az első albekezdésben 
meghatározott információkat abban az 
esetben, ha a származási tagállam ismer
olyan konkrét tényeket, amelyek lehetséges 
szabálytalanságokat jeleznek a 
szolgáltatásnyújtónál a foglalkoztatási és 
munkakörülmények tekintetében.

Az (1) bekezdésben említett körülmények 
között a származás szerinti tagállam segít a 
kiküldő tagállamnak a 96/71/EK irányelv 
értelmében alkalmazandó foglalkoztatási és 
munkakörülmények biztosításában, és saját 
kezdeményezésére megoszt a kiküldő 
tagállammal minden olyan konkrét tényt, 
amelyek lehetséges szabálytalanságokat 
jeleznek a szolgáltatásnyújtónál a 
foglalkoztatási és munkakörülmények 
tekintetében.

Indokolás

Feltéve, hogy az előírt szabályok megfelelnek a Szerződés követelményeinek, indokolt lehetővé 
tenni a tagállamok számára, hogy a területén folytatott gazdasági tevékenységeket illetően 
engedélyeket adhassanak vagy megtagadhassanak. Az egységes belső piac létrehozásának 
célja az, hogy megakadályozza a Közösség bármely részén működő – jelen esetben –
szolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetést. Ez a rendelkezés nem áll arányban ezzel a 
céllal.

Módosítás: 71
26. cikk, (3) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

Ha a szóban forgó szolgáltatást a nagy 
nyilvánosságnak szánják, a tagállamnak 
biztosítania kell, hogy az információt olyan 
formában és nyelven nyújtsák, ami nem 
igényel a nyújtandó szolgáltatásra 
vonatkozó speciális ismeretet, és amit 
bármely írni-olvasni tudó ember megérthet.

Indokolás

Az információ haszontalan, ha nem lehet megérteni, és a fogyasztóknak joguk van a 
laikusoknak szólóan megírt, világos információkhoz.

Módosítás: 72
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28. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Ha a szóban forgó szolgáltatást a nagy 
nyilvánosságnak szánják, a szolgáltatás 
nyújtásának helye szerinti tagállamnak 
biztosítania kell, hogy az (1) bekezdésben 
említett információt olyan formában és 
nyelven nyújtsák, ami nem igényel a 
nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó 
speciális ismeretet, és amit bármely írni-
olvasni tudó ember megérthet.

Indokolás

Az információ haszontalan, ha nem lehet megérteni, és a fogyasztóknak joguk van a 
laikusoknak szólóan megírt, világos információkhoz.

Módosítás: 73
29. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak meg kell szüntetniük a 
szabályozott szakmák kereskedelmi 
kommunikációjára vonatkozó minden 
abszolút tilalmat.

törölve

Indokolás

Bizonyos szakmák kereskedelmi kommunikációjának szabályozását hosszú ideje szükségesnek 
tartja néhány tagállam, mivel szerintük ez hozzájárul a fogyasztók védelméhez, valamint 
maguknak az adott szakmáknak az integritásához és méltóságához. Az, hogy ez milyen 
mértékben jellemző egy adott tagállamban, számos tényezőtől, például a nemzeti kultúra és 
hagyomány sajátosságaitól függ. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság a belső piac 
kiteljesítésére vonatkozó felelősségének olyan tág értelmezését próbálja meg bevezetni, hogy 
olyan ügyekbe kezd beleavatkozni, amelyek jogosan a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak.

Módosítás: 74
29. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a szabályozott szakmák kereskedelmi 
kommunikációja eleget tesz a közösségi 
joggal összhangban lévő szakmai 
szabályoknak, amelyek – minden szakma 
sajátos jellegének megfelelő módon – a 

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a szabályozott szakmák kereskedelmi 
kommunikációja, amennyiben megengedett,
eleget tesz a közösségi joggal összhangban 
lévő szakmai szabályoknak, amelyek –
minden szakma sajátos jellegének megfelelő 
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szakma függetlenségére, méltóságára és 
integritására, valamint a szakmai 
titoktartásra vonatkoznak.

módon – a szakma függetlenségére, 
méltóságára és integritására, valamint a 
szakmai titoktartásra vonatkoznak.

Indokolás

Bizonyos szakmák kereskedelmi kommunikációjának szabályozását hosszú ideje szükségesnek 
tartják egyes tagállamok, mivel szerintük ez hozzájárul a fogyasztók védelméhez, valamint 
maguknak az adott szakmáknak az integritásához és méltóságához. Az, hogy ez milyen 
mértékben jellemző egy adott tagállamban, számos tényezőtől, például a nemzeti kultúra és 
hagyomány sajátosságaitól függ. Nem helyénvaló, hogy a Bizottság a belső piac 
kiteljesítésére vonatkozó felelősségének olyan tág értelmezését próbálja meg bevezetni, hogy 
olyan ügyekbe kezd beleavatkozni, amelyek jogosan a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak.

Módosítás: 75
31. cikk, (5) bekezdés

5. A tagállamok és a Bizottság bátorítják 
önkéntes európai szabványok kialakítását 
azzal a céllal, hogy elősegítsék a 
kompatibilitást a szolgáltatók által a 
különböző tagállamokban nyújtott 
szolgáltatások, a szolgáltatást igénybe vevő 
félnek nyújtott információ és a szolgáltatás 
minősége között.

5. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben bátorítják önkéntes 
európai szabványok kialakítását azzal a 
céllal, hogy elősegítsék a kompatibilitást a 
szolgáltatók által a különböző 
tagállamokban nyújtott szolgáltatások, a 
szolgáltatást igénybe vevő félnek nyújtott 
információ és a szolgáltatás minősége 
között.

Indokolás

These actions should be put into practice as of now at national level, and the professional 
organisations should encourage their members to assess their services. Numerous 
organisations in several Member States have begun to do so, but the first tangible results will 
not be known until some years from now.

Módosítás: 76
31. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) Az ezen cikk szerint véghezvitt 
önkéntes intézkedések semmi esetre sem 
sérthetik meg a tagállamok azon jogát, 
hogy kötelező standardokat és szabályokat 
vezessenek be a szolgáltatásokra 
vonatkozóan a Szerződés által megengedett 
lehetőségeken belül és feltéve, hogy azok 
arányosak és nem diszkriminálók. Az ilyen 
kötelező előírások és szabályok magukba 
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foglalhatnak, de nem kizárólagosan, az 
olyan személyek részére nyújtott otthoni 
gondozásra vonatkozó kötelező minőségi 
kritériumokat, akik korral járó vagy más 
gyengeségüknél fogva, vagy pedig mert 
gyermekek, nem képesek teljesen önálló 
életvitelre, valamint a közérdek védelmére, 
illetve a Szerződéssel összhangban lévő 
bármely más politikai célkitűzésre 
vonatkozó kötelező előírásokat és 
szabályokat.

Indokolás

A javasolt önkéntes eljárások különösen alkalmatlanok az egészségügyi és gondozási 
szolgáltatások szempontjából, és megkérdőjelezhetetlen a tagállamok azon joga, hogy 
ellenőrizzék a területükön nyújtott ilyenfajta szolgáltatások minőségét. Ezen irányelv 
vonatkozásában ez azt jelenti, hogy egy új bekezdést kell beilleszteni, amely erre felhívja a 
figyelmet.

Módosítás: 77
35. cikk, (6a) bekezdés (új)

(6a) Ezen rendelkezések kiegészítik, és nem 
sérthetik a tagállamok azon jogát, hogy – a 
Szerződés és a közösségi jog szerinti 
kötelezettségeikkel összhangban –
felügyeljék és szabályozzák a területükön 
nyújtott szolgáltatásokat.

Indokolás

Feltéve, hogy a nemzeti rendelkezések abban a tagországban, ahol egy adott szolgáltatást 
nyújtanak, összhangban vannak a Szerződéssel, indokolt, hogy a tagország hatóságai 
feltételeket szabjanak a joghatóságuk alá tartozó gazdasági tevékenységekre vonatkozóan. 
Egy másik tagállam hatóságaitól ésszerű módon nem várható el, hogy biztosítsa a 
szolgáltatásnyújtók hatékony felügyeletét, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik 
tagállamban nyújtják. Az előírthoz hasonló együttműködés mindazonáltal rendkívül hasznos 
lenne a hatékony jogszabályok és felügyelet kiegészítéseként.

Módosítás: 78
36. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

A származási tagállam kérésére az (1) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 

Az (1) bekezdésben említett illetékes 
hatóságok elvégeznek minden ellenőrzést és 
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elvégeznek minden ellenőrzést és 
vizsgálatot, amelyek szükségesek a
származási ország által végzett hatékony 
felügyelet biztosításához. Ennek során az 
illetékes hatóságok a tagállamukban rájuk 
ruházott hatáskörnek megfelelő mértékben 
járnak el.

vizsgálatot, amelyek szükségesek a hatékony 
felügyelet biztosításához. Ennek során az 
illetékes hatóságok a tagállamukban rájuk 
ruházott hatáskörnek megfelelő mértékben 
járnak el.

Indokolás

Feltéve, hogy a nemzeti rendelkezések abban a tagországban, ahol egy adott szolgáltatást 
nyújtanak, összhangban vannak a Szerződéssel, indokolt, hogy a tagország hatóságai 
feltételeket szabjanak a joghatóságuk alá tartozó gazdasági tevékenységekre vonatkozóan. 
Egy másik tagállam hatóságaitól ésszerű módon nem várható el, hogy biztosítsa a 
szolgáltatásnyújtók hatékony felügyeletét, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik 
tagállamban nyújtják. A származási ország elve aránytalan és a gyakorlatban 
megvalósíthatatlan, és csupán a közérdek védelmére hivatott ésszerű és arányos jogi 
előírások aláásásához vezethet.

Módosítás: 79
36. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés, a) pont

a) ezek kizárólag a tények megállapítását 
jelentik és nem következik belőlük 
semmilyen más intézkedés a 
szolgáltatásnyújtóval szemben, fenntartva a 
19. cikk rendelkezéseinek megfelelő eseti 
alapú derogációk lehetőségét; 

törölve

Indokolás

Feltéve, hogy a nemzeti rendelkezések abban a tagországban, ahol egy adott szolgáltatást 
nyújtanak, összhangban vannak a Szerződéssel, indokolt, hogy a tagország hatóságai 
feltételeket szabjanak a joghatóságuk alá tartozó gazdasági tevékenységekre vonatkozóan. 
Egy másik tagállam hatóságaitól ésszerű módon nem várható el, hogy biztosítsa a 
szolgáltatásnyújtók hatékony felügyeletét, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik 
tagállamban nyújtják. A származási ország elve aránytalan és a gyakorlatban 
megvalósíthatatlan, és csupán a közérdek védelmére hivatott ésszerű és arányos jogi 
előírások aláásásához vezethet.

Módosítás: 80
37. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha egy tagállam a 19. cikk szerinti 
intézkedést kíván hozni, ezen cikk (2)–(6) 

(1) Ha egy tagállam a 19. cikk szerinti 
intézkedést kíván hozni, ezen cikk (2)–(6) 
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bekezdésében meghatározott eljárás 
alkalmazandó, a bírósági eljárások sérelme 
nélkül.

bekezdésében meghatározott eljárás 
alkalmazandó, e tagállam azon jogának 
sérelme nélkül, hogy pert indítson 
közvetlenül a szolgáltatásnyújtóval 
szemben, illetve a bírósági eljárások sérelme 
nélkül.

Indokolás

Egy másik tagállam hatóságaitól ésszerű módon nem várható el, hogy biztosítsa a 
szolgáltatásnyújtók hatékony felügyeletét, ha a szóban forgó szolgáltatást egy másik 
tagállamban nyújtják.  A származási ország elve aránytalan és a gyakorlatban 
megvalósíthatatlan, és csupán a közegészségügy, a környezet és a közérdek más alapvető 
jelentőségű tényezője védelmére hivatott ésszerű és arányos jogi előírások aláásásához 
vezethet.

Módosítás: 81
39. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben kísérő intézkedéseket 
hoznak közösségi szintű magatartási 
kódexex ösztönzésére, a közösségi 
jogszabályokkal összhangban, és konkrétan 
a következő területeken:

1. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben bátorítják közösségi 
szintű magatartási kódexek kidolgozását a 
nemzeti magatartási kódexek alapján, a 
közösségi jogszabályokkal összhangban, az 
Unió összes nyelvén és konkrétan a 
következő területeken:

Indokolás

Certain national codes of conduct have been integrated into national law and have thus been 
made binding. It is therefore essential to take inspiration from them and ensure that the 
various Community codes are compatible with them, as well as taking respect for Community 
law into account. 

Módosítás: 82
39. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Az ilyen etikai kódexek nem sérthetik a 
tagállamok által a szolgáltatásnyújtókra 
vonatkozóan előírt hatályos törvényi 
előírásokat, feltéve, hogy ezek az előírások 
összhangban vannak a tagállamoknak a 
Szerződés és a hatályos közösségi jog 
alapján fennálló kötelezettségeivel.



PE 349.888v02-00 58/59 AD\559327HU.doc

HU

Indokolás

A szakmai etikai kódexek hasznos kiegészítői a jogi szabályozásnak és a felügyeletnek, ám 
azokat soha nem helyettesíthetik.

Módosítás: 83
40. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) azon szerencsejátékok, amelyek pénzbeli 
téttel járó fogadáskötést foglalnak 
magukba, így többek között a lottójátékok 
és a fogadások, a Bizottság jelentése és az 
érdekelt felekkel való széles körű 
konzultáció fényében;

törölve

Indokolás

A szerencsejátékok természetükből adódóan közegészségügyi, közrenddel kapcsolatos és 
erkölcsi kérdéseket vetnek fel, és ezért – a Szerződés 152. cikkében rájuk ruházott 
kötelezettségek kivételével – teljes mértékben kívül esnek a közösségi intézmények hatáskörén, 
és a tagállamok dolga marad az általuk megfelelőnek vélt módon történő szabályozásuk. 
Ennélfogva nem helyénvaló ezeket példaként említeni ebben a pontban.
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