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RÖVID INDOKOLÁS

A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó javaslat illeszkedik a lisszaboni 
Európai Tanács által elindított azon gazdasági reformfolyamatba, amely Európát a 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasággá tenné 2010-ig a világon. 

Ezen irányelv célja a szolgáltatások valódi belső piacának a létrehozása. Olyan jogi keret 
megteremtését írja elő, amely megszünteti a szolgáltatásnyújtók letelepedési szabadsága, és a 
szolgáltatások a tagállamok közötti szabad mozgása előtti akadályokat. 

Egy egy ilyen szöveg elvi alapvetésével a legmesszebbmenőkig egyet lehet érteni, 
nevezetesen az adminisztratív egyszerűsítés célkitűzésével, az egyablakos ügyintézőhely 
megteremtésével a szolgáltatásnyújtó számára, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az 
Európai Unió több, mint egy piac, mint egy földrajzi térkép, történelme és kultúrája van, és a 
kultúra nem árucikk. 

Egyes szolgáltatások sajátosságát tehát figyelembe kell venni, különösen a kulturális és 
audiovizuális szolgáltatásokét, amelyek egyszerre képezik részét mind a gazdaságnak mind a 
kultúrának. Tulajdonképpen identitás- és értékhordozók, és ilyen értelemben nem lehet 
fogyasztási javaknak vagy olyan kereskedelmi szolgáltatásnak tekinteni, mint a többi 
szolgáltatást. 

Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok az illetékesek a kultúra területén, és az Európai 
Uniónak csak kiegészítő illetékessége van. A szubszidiaritás ezen elve tehát vezérfonalként 
szolgál valamennyi közösségi cselekvéshez ebben az ágazatban. 

Egyértelmű, hogy egy olyan javaslat, amely annyira különböző ágazatokat fed le, mint a 
szerencsejátékok és az audiovizuális szolgáltatások, elkerülhetetlenül problémákat jelent 
nemcsak a törvényhozóknak és a közvéleménynek, hanem az érintett különböző szakmai 
csoportoknak is. 

A szakértők és szakemberek különböző meghallgatásain egyébként több olyan kérdés merült 
fel az irányelv alkalmazásával kapcsolatosan, amelyekre nem született válasz, innen 
származik egy általános aggodalom keletkezése.

Ennélfogva pontosítani kell, hogy az irányelvre vonatkozó javaslat nem alkalmazható a 
nemzeti oktatás keretében, továbbá hangsúlyozni, hogy a tagállamok által a kultúrának és a 
sportnak megítélt támogatásokra sem alkalmazható.

A kulturális sokszínűség és a média pluralizmusa az Unió által elfogadott európai modell 
alkotmányos elemeihez tartozik. Márpedig a kulturális és audiovizuális szolgáltatások 
integrálása az irányelv alkalmazási körébe megakadályozhatja a Közösség és a tagállamok 
sokszínűségre irányuló kötelezettségvállalását. Ezek a szolgáltatások, hozzájárulva a 
közvélemény formálásához és a tagállamok kulturális identitásának alakításához, indokolják a 
nemzeti keretszabályok fenntartását.
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Ezen túlmenően, az audiovizuális szolgáltatások tárgyát képezik egy közösségi szintű ágazati 
megközelítésnek a Televízió határok nélkül irányelven keresztül (a 89/552 irányelvet a 
97/36/EK irányelv módosította). 
Ez a "Televízió határok nélkül" irányelv megfelel a Szolgáltatási irányelv által kitűzött 
céloknak, tudniillik garantálja a belső piacon a szabad televíziós szolgáltatásnyújtást, érvényt 
szerezve a származási tagállam törvényi szabályozásának, amely kizárja a célország törvényi 
szabályozását. A származási ország elve csak néhány összehangolt területen alkalmazható, és  
fontos ellenszolgáltatásokat tartalmaz (nevezetesen a tagállamoknak jogukgban áll gyártási és 
sugározási kvótákat felállítani) .

A Televízió határok nélkül irányelv persze nem fed le, és nem hangol össze mindent, mégis 
egyértelműen prioritást kell adni az ágazati megközelítésnek, amely az audiovizuális terület 
szakemberei elvárásainak a legjobban megfelel. A Televízió határok nélkül és a 
műholdas/kábeltelevízióra vonatkozó szerzői jogról szóló irányelv felülvizsgálata alkalmat 
nyújt annak kivizsgálására, hogy vajon létezik-e akadály a belső piac kiteljesedése előtt az 
audiovizuális ágazatban.

A szolgáltatásokról szóló irányelv jelenlegi változata nem felel meg a kulturális sajátosság 
kívánalmainak, és nem tartja kellő tiszteletben a tagállamok illetékességét ott, ahol az 
Uniónak csak kiegészítő illetékessége van. 
Mindezen kérdésekkel és bizonytalanságokkal szemben, szükségszerű kérni az audiovizuális 
szolgáltatások, nevezetesen a televíziós műsorszórás, a rádióműsor, a filmszínházi valamint a 
sajtószolgáltatások kivonását ezen irányelv hatálya alól. Ezen szöveg alkalmazása az említett 
szolgáltatásokra egy pusztán gazdasági logika irányába visz minket, ahol a piac követelménye 
győzedelmeskedik a média pluralizmusának és a kulturális sokszínűség elvei felett, amely 
elveket az Európai Unió a kulturális sokszínűségről szóló nemzetközi Egyezmény 
tervezetében védelmez az UNESCO-ban jelenleg folyó tárgyalásokon. 
Ezt a célkitűzést az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződésben is megemlítik és elismerik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(1a) Tekintettel az audiovizuális szektor 
sajátosságaira, ezt a szektort ki kell zárni a 
jelen irányelv hatálya alól; a 89/552/EGK1 

irányelv formájában szektorspecifikus 
szabályok léteznek. Ennek mintájára a 
rádiószolgáltatásokkal, valamint az 
információs társadalom szolgáltatásaival 
kapcsolatos tárgyköröket ugyancsak ki kell 
zárni, ugyanis e területekre a 95/46/EK2 és 
a 97/66/EK3 irányelvek vonatkoznak. A 
89/552/EGK irányelv felülvizsgálata esetén 
ezeket a szolgáltatásokat is ennek az 
irányelvnek a hatálya alá kell vonni.
(1) A Tanács 1989. október 3-i 89/ 552/EGK 
irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben megállapított, 
televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó 
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 
298, 1989.10.17. 23. o.), amelyet az Európai 
Parlament és a Tanács 1997. június 30-i 97/36/EK 
irányelve módosított (HL L 202, 1997. 7.30. 60.o.). 

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 
24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281, 
1995. 11.23. 31.o.). 

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1997. 
december 15-i 97/66/EK irányelve a személyes 
adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről a 
távközlési szektorban (HL L 24, 1998. 1.30. 1.o.).

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) Habár a legtöbb tagállamban a 
szolgáltatások a gazdasági növekedés 
motorjai, és a GNP valamint a foglalkoztatás 
70%-át teszik ki, a belső piacnak ezen
töredezettsége negatív hatással van az 
európai gazdaság egészére, különösen a 
KKV versenyképességére, és 
megakadályozzák a fogyasztót a 
versenyképesebb árú és nagyobb választékú 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Az 
Európai Parlament és a Tanács 
hangsúlyozta, hogy a lisszaboni Európai 
Tanács által kitűzött célok megvalósításának 

(3) Habár a legtöbb tagállamban a 
szolgáltatások a gazdasági növekedés 
motorjai, és a GNP valamint a foglalkoztatás 
70%-át teszik ki, a kultúra, az oktatás és a 
média ágazatai a vagyon- és 
munkahelyteremtés területén az európai 
szociális modell jelentős részét képviselik és 
a sajátosságaikat meg kell őrizni.
A belső piac töredezettsége negatív hatással 
van az európai gazdaság egészére, különösen 
a KKV versenyképességére, és 
megakadályozzák a fogyasztót a 
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egyik prioritása a valódi belső piac 
létrehozását megakadályozó, jogi korlátok 
megszüntetése, amely célok szerint az 
Európai Uniót 2010-ig a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb 
tudásalapú gazdaságává alakítják. A 
korlátok megszüntetése elkerülhetetlen az 
európai gazdaság fellendítéséhez, különösen 
a foglalkoztatás és a befektetések területén.

versenyképesebb áru, nagyobb választékú 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. A 
kihívás nemcsak a versenyképesebb árak 
elérése, hanem az is, hogy ezek az árak 
magas szintű európai minőség-
színvonalnak feleljenek meg. Ennek 
hiányában a gazdasági dömping szocio-
kulturális dömpinggel járna.
Az Európai Parlament és a Tanács 
hangsúlyozta, hogy a lisszaboni Európai 
Tanács által kitűzött célok megvalósításának 
egyik prioritása a valódi belső piac 
létrehozását megakadályozó, jogi korlátok 
megszüntetése, amely célok szerint az 
Európai Uniót 2010-ig a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb 
tudásalapú gazdaságává alakítják. Az 
korlátok megszüntetése elkerülhetetlen az 
európai gazdaság fellendítéséhez, különösen 
a foglalkoztatás és a befektetések területén.

Indokolás

Fontos kiemelni a kultúrához, az oktatáshoz és a médiához kapcsolódó szolgáltatások 
jelentőségét. 

Módosítás: 3
(6) preambulumbekezdés

(6) Ezen irányelv egy általános jogi keretet 
teremt, amely figyelembe véve minden 
egyes tevékenység vagy szakma, valamint 
szabályozási rendszerük sajátosságait a 
szolgáltatások széles köre számára előnyös. 
Ez a keret dinamikus és szelektív 
megközelítésre épül, amely elsősorban a 
gyorsan felszámolható korlátok 
megszüntetésére irányul, a többi korlátozás 
tekintetében pedig arra, hogy elindítson az 
ide tartozó sajátos kérdésekben egy kigészítő 
értékelési, konzultációs és harmonizációs 
folyamatot, amely folyamatosan és 
összehangolt módon lehetővé teszi azon 
szolgáltatási tevékenységek nemzeti 
szabályozási rendszerének modernizációját, 

(6) Ezen irányelv egy általános jogi keretet 
teremt, amely figyelembe véve minden 
egyes tevékenység vagy szakma, valamint 
szabályozási rendszerük sajátosságait a 
szolgáltatások széles köre számára előnyös.
E tekintetben a szolgáltatások és a 
kulturális termékek nem árucikkek vagy 
fogyasztási javak, mint a többi termék, ezért 
tehát - tekintettel a kettős természetükre 
gazdasági és kulturális értelemben – sajátos 
feltételeket kell számukra teremteni, 
amelyek figyelembe veszik azt a tényt, hogy 
a piac nem tud mindent szabályozni, 
továbbá fontos biztosítani a szólás és a 
tájékoztatás szabadságát. Ezen irányelvvel 
létrehozott általános jogi keret egy 
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amelyek elengedhetetlenek egy valódi 
szolgáltatási belső piac megteremtéséhez 
2010-ig. Fontos, hogy a célul kitűzött 
harmonizációval, az adminisztratív 
együttműködéssel, a származási ország 
elvével és egy magatartási kódex 
kidolgozására való ösztönzéssel kapcsolatos 
intézkedések kiegyensúlyozott összetételét 
irányozzák elő egyes kérdésekben. A 
nemzeti jogszabályok ezen 
összehangolásának biztosítania kell a 
közösségi jogi integráció magas fokát, és az
általános érdekű célkitűzések magas szintű 
védelmét, különösen a fogyasztóvédelmet, 
amely elengedhetetlen a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom kiépítéséhez.

dinamikus és szelektív megközelítésre épül, 
amely elsősorban a gyorsan felszámolható 
korlátok megszüntetésére irányul, a többi 
korlátozás tekintetében pedig arra, hogy 
elindítson az ide tartozó sajátos kérdésekben 
egy kigészítő értékelési, konzultációs és 
harmonizációs folyamatot, amely 
folyamatosan és összehangolt módon 
lehetővé teszi azon szolgáltatási 
tevékenységek nemzeti szabályozási 
rendszerének modernizációját, amelyek 
elengedhetetlenek egy valódi szolgáltatási 
belső piac megteremtéséhez 2010-ig. Fontos, 
hogy a célul kitűzött harmonizációval, az 
adminisztratív együttműködéssel, a 
származási ország elvével és egy magatartási 
kódex kidolgozására való ösztönzéssel 
kapcsolatos intézkedések kiegyensúlyozott 
összetételét irányozzák elő egyes 
kérdésekben. A nemzeti jogszabályok ezen 
összehangolásának biztosítania kell a 
közösségi jogi integráció magas fokát, és az 
általános érdekű célkitűzések magas szintű 
védelmét, különösen a fogyasztóvédelmet, 
amely elengedhetetlen a tagállamok közötti 
kölcsönös bizalom kiépítéséhez.

Indokolás

Az Európai Parlament nemrégiben a 2004. január 17-i, a kulturális sokszínűség megőrzéséről 
és előmozdításáról szóló állásfoglalásában hangsúlyozta a kulturális szolgáltatások ezen 
sajátosságát.

Módosítás: 4
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Ez az irányelv nem érinti az Európai 
Közösségnek a szolgáltatások 
kereskedelméről a nemzetközi 
szervezetekben, különösen a GATS 
keretében folytatott tárgyalásokkal 
kapcsolatos álláspontját

Indokolás

Még ha kizárjuk is az audiovizuális szektort a vizsgált irányelv alkalmazási köréből, az nem 
érintheti az EU-nak a folyamatban lévő GATS-tárgyalásokon képviselt álláspontját, 
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nevezetesen az audiovizuális szektor meghatározásában.

Módosítás: 5
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Ezen irányelv nem alkalmazható a 
tagállamok által például a 
filmszínházaknak, színházaknak, a 
sajtónak és az amatőr sportnak nyújtott
támogatásokra.

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja, és világossá teszi az irányelv illetékességi területét.

Módosítás: 6
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Ezen irányelv hatálya alól ki kell 
vonni az audiovizuális szolgáltatásokat, 
bármi legyen is a közvetítési módjuk, 
melyek meghatározását a 97/36/EK 
irányelv által módosított 1989. október 3-i 
televízió határok nélkül című 89/552/EGK 
tanácsi irányelv tartalmazza, továbbá a 
rádióműsor szolgáltatásokat, a filmszínházi 
szolgáltatásokat és a sajtószolgáltatásokat. 
Valójában ezek a szolgáltatások fontos 
szerepet játszanak az európai kulturális 
identitás és a közvélemény alakításában. 
Márpedig a kulturális sokszínűség és a 
pluralizmus megőrzése és előmozdítása 
rendkívüli intézkedéseket igényel, 
amelyeknek figyelembe kell venniük a 
sajátos regionális és nemzeti helyzeteket. A 
Közösség egyébként az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően, azzal a szándékkal veszi 
figyelembe a cselekvésében a kulturális 
szempontokat, hogy kultúráinak 
sokszínűségét tiszteletben tartsa és 
előmozdítsa. A szubszidiaritás elvét és a 
közösségi jogszabályokat, nevezetesen a 
versenyszabályokat betartva, az 
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audiovizuális szolgáltatások 
keretszabályának figyelembe kell vennie 
tehát a szociális és kulturális jelentőségű 
megfontolásokat, amelyek nem teszik 
lehetővé ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazását. 
__________________
1 HL L 298, 1989.10.17., 23. o.,  Az Európai 
Parlament és a Tanács 97/36/EK irányelvével
módosított irányelv (HL L 202, 1997.07.30., 60. o.,)

Indokolás

Az audiovizuális szolgáltatásokat és a sajtószolgáltatásokat az irányelv hatálya alól kivonó 2. 
cikk módosításával összehangolt módosítás.

Módosítás: 7
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) A tétekkel járó szerencsejátékokat, 
beleértve a lottót és a fogadásos játékokat, 
ugyancsak ki kell venni a jelen irányelv 
hatálya alól

Indokolás

A módosítás célja biztosítani az összhangot a 2. cikkben javasolt azon módosítással, amelynek 
célja az, hogy kivonják a jelen irányelv hatálya alól a fogadással járó szerencsejátékokat, 
beleértve a lottót és a fogadásos játékokat is. A szerencsejátékok kényes területe 
szabályozáspolitikai és társadalompolitikai megközelítést tesz szükségessé, amelyet a 
szolgáltatási irányelv keretében nem lehet biztosítani. Ezen túlmenően a szerencsejátékból 
származó többletnyereség elsődlegesen és leginkább a sport számára hoz hasznot utat.

Módosítás: 8
(13) preambulumbekezdés

(13) A szolgáltatási tevékenységek egy 
fontos közösségi vívmány tárgyát képezik 
már, nevezetesen ami a szabályozott 
foglalkozásokat, a postai szolgáltatásokat, a 
televíziós műsorszórást, az információs 
társadalom szolgáltatásait, valamint a forfait 
utazásokkal, nyaralásokkal és körutakkal 
kapcsolatos szolgáltatásokat illeti. Ezen 
kívül a szolgáltatási tevékenységeket más 

(13) A szolgáltatási tevékenységek egy 
fontos közösségi vívmány tárgyát képezik 
már, nevezetesen ami a szabályozott 
foglalkozásokat, a postai szolgáltatásokat, az 
információs társadalom szolgáltatásait, 
valamint a forfait utazásokkal, nyaralásokkal 
és körutakkal kapcsolatos szolgáltatásokat 
illeti. Ezen kívül a szolgáltatási 
tevékenységeket más intézkedések is 
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intézkedések is lefedik, amelyek speciálisan 
nem egyes szolgáltatásokra, hanem a 
fogyasztók védelmére vonatkoznak. Ezen 
irányelv azzal a céllal kapcsolódik ehhez a 
közösségi vívmányhoz, hogy kiegészítse azt. 
Amikor egy szolgáltatási tevékenységet már 
egy vagy több másik közösségi intézkedés is 
lefed, akkor ezen irányelv és ezek az  
eszközök együttesen alkalmazandók, az 
egyik által támasztott elvárások 
hozzáadódnak a másik által támasztott 
elvárásokhoz. Fontos megfelelő 
mentességeket és egyéb rendelkezéseket 
előírni annak érdekében, hogy elkerüljék az 
összeférhetetlenséget és biztosítsák ezen 
közösségi intézkedésekkel való koherenciát.

lefedik, amelyek speciálisan nem egyes 
szolgáltatásokra, mint a fogyasztók 
védelmével kapcsolatos szolgáltatásokra 
vonatkoznak. Ezen irányelv azzal a céllal 
kapcsolódik ehhez a közösségi vívmányhoz, 
hogy kiegészítse azt. Amikor egy 
szolgáltatási tevékenységet már egy vagy 
több másik közösségi intézkedés is lefed, 
akkor ezen irányelv és ezek az  eszközök 
együttesen alkalmazandók, az egyik által 
támasztott elvárások hozzáadódnak a másik 
által támasztott elvárásokhoz. Fontos 
megfelelő mentességeket és egyéb 
rendelkezéseket előírni annak érdekében, 
hogy elkerüljék az összeférhetetlenséget és 
biztosítsák, hogy ezen irányelv egyik létező 
intézkedést sem sérti, és nem fosztja meg a 
Közösséget azon képességétől, hogy ezeket 
felülvizsgálja, és módosítsa alkalmazási 
területüket vagy a közösségi harmonizáció 
szintjét.

Indokolás

A televízióműsor-szórás már tárgyát képezi egy közösségi vívmánynak, szükséges tehát ezen a 
területen prioritást adni az ágazati megközelítésnek. Fontos továbbá azt is tisztázni, hogy ezen 
irányelv sem a létező irányelveket és szabályokat, sem azon módosításokat nem érinti, 
amelyeket a jövőben hajtanának végre.

Módosítás: 9
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A jelen irányelv összhangban vana 
89/552/EGK irányelv rendelkezéseivel, és 
nem sérti azokat, például az említett 
irányelvnek azt a meghatározását, amely 
egy műsorterjesztő egy konkrét 
tagállamban történő létrejöttének 
megítélésével kapcsolatos, és amely 
meghatározás továbbra is teljes körűen 
érvényben marad. Ezen túlmenően ez az 
irányelv nem zárja ki a 89/552/EGK 
irányelv esetleges jövőbeni felülvizsgálatát.
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Indokolás

Pontosítani kell a viszonyokat a vizsgált irányelv és a hatályos közösségi jog között, hogy 
világosan látni lehessen azt, hogy a letelepedési szabadságot illetően a 89/552/EGK irányelv 
tartalmaz e területre vonatkozó rendelkezéseket, és hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv 
nem alkalmazható kiegészítés jogcímén.

Módosítás: 10
(14) preambulumbekezdés

(14) A szolgáltatás fogalma széles skálájú és 
folyamatosan változó tevékenységet takar, 
amelyek között megtaláljuk a vállalatoknak 
nyújtott szolgáltatásokat, mint például az 
üzleti és üzletvezetési tanácsadási 
szolgáltatásokat, a tanúsító, kísérleti és 
karbantartási szolgáltatásokat, az irodák 
takarítási és biztonsági szolgáltatásait, a 
reklámszolgáltatásokat vagy a toborzáshoz 
kapcsolódókat, beleértve az időszakos 
munkát közvetítő ügynökségeket, vagy a 
kereskedelmi ügynökök szolgáltatásait. A 
szolgáltatás fogalma mind a vállalatok, mind 
a fogyasztók számára nyújtott 
szolgáltatásokat magában foglalja, 
olyanokat, mint a jogi vagy pénzügyi 
tanácsadási szolgáltatások, az ingatlanhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például az 
ingatlanügynökségeket, vagy az 
építkezéshez kapcsolódók, ide tartoznak az 
építészek szolgáltatásai, illetve még a 
közlekedés, a terjesztés, a vásárok 
szervezése vagy az autókölcsönzés, az 
utazási irodák és a biztonsági szolgálatok. A 
szolgáltatás fogalma magában foglal továbbá 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatásokat, 
olyanokat, amelyeket a turizmus területén 
nyújtanak, ide tartozik az idegenvezetés, az 
audiovizuális szolgáltatások, a 
szabadidőhöz, a sportcentrumokhoz és a 
szabadidőparkokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások, az egészséghez és az 
egészségügyi kezelésekhez kapcsolódó 
szolgáltatások, vagy az otthoni 
szolgáltatások, mint például idős emberek 
támogatása. Ezek a tevékenységek egyszerre 
érintik azokat a szolgáltatásokat, amelyek a 

(14) A szolgáltatás fogalma széles skálájú és 
folyamatosan változó tevékenységet takar, 
amelyek között megtaláljuk a vállalatoknak 
nyújtott szolgáltatásokat, mint például az 
üzleti és üzletvezetési tanácsadási 
szolgáltatásokat, a tanúsító, kísérleti és 
karbantartási szolgáltatásokat, az irodák 
takarítási és biztonsági szolgáltatásait, a 
reklámszolgáltatásokat vagy a toborzáshoz 
kapcsolódókat, beleértve az időszakos 
munkát közvetítő ügynökségeket, vagy a 
kereskedelmi ügynökök szolgáltatásait. A 
szolgáltatás fogalma mind a vállalatok, mind 
a fogyasztók számára nyújtott 
szolgáltatásokat magában foglalja, 
olyanokat, mint a jogi vagy pénzügyi 
tanácsadási szolgáltatásokat, az ingatlanhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például az 
ingatlanügynökségeket, vagy az 
építkezéshez kapcsolódókat, ide tartoznak az 
építészek szolgáltatásai, illetve még a 
közlekedés, a terjesztés, a vásárok
szervezése vagy az autókölcsönzés, az 
utazási irodák és a biztonsági szolgálatok. A 
szolgáltatás fogalma magában foglal továbbá 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatásokat, 
olyanokat, amelyeket a turizmus területén 
nyújtanak, ide tartozik az idegenvezetés, a 
szabadidőhöz és a szabadidőparkokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások, az egészséghez 
és az egészségügyi kezelésekhez kapcsolódó 
szolgáltatások, vagy az otthoni 
szolgáltatások, mint például idős emberek 
támogatása. Ezek a tevékenységek egyszerre 
érintik azokat a szolgáltatásokat, amelyek a 
szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő 
közeli kapcsolatát igénylik, illetve azon 
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szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő 
közeli kapcsolatát igénylik, illetve azon 
szolgáltatásokat, amelyek a szolgáltatást 
igénybevevő vagy a szolgáltató és 
szolgáltatások helyváltoztatását igénylik, 
továbbá azon szolgáltatásokat, amelyeket 
távkapcsolat útján lehet nyújtani, beleértve 
az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásokat.

szolgáltatásokat, amelyek a szolgáltatást 
igénybevevő vagy a szolgáltató és 
szolgáltatások helyváltoztatását igénylik, 
továbbá azon szolgáltatásokat, amelyeket 
távkapcsolat útján lehet nyújtani, beleértve 
az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásokat.

Indokolás

Tisztázni kell, hogy mit ért az Európai Bizottság „sportcentrumok” alatt, és mindenesetre ki 
kell zárni a sport olyan területeit, amelyeken egyesületek a köz érdekében álló célkitűzéseknek 
megfelelő tevékenységet folytatnak és ezáltal társadalmi, és nevelési szerepet töltenek be a 
társadalomban, amint azt az európai alkotmányt létrehozó szerződés III-282. cikke is 
meghatározza. „Az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló 
szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére 
tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.”

Módosítás: 11
(16) preambulumbekezdés

(16) A díjazási jelleg hiányzik azokban a 
tevékenységekben, amelyeket gazdasági 
ellenszolgáltatás nélkül teljesít az állam 
küldetésének keretében szociális, kulturális, 
oktatási és jogi területen. Ezeket a 
tevékenységeket nem fedi le a szerződés 50. 
cikkében előírt meghatározás, és ezáltal nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

(16) A díjazási jelleg hiányzik azokban a 
tevékenységekben, amelyeket gazdasági 
ellenszolgáltatás nélkül teljesít az állam 
küldetésének keretében szociális, kulturális, 
oktatási területen, mint például a nemzeti 
oktatási rendszer keretében mind a magán, 
mind az állami oktatási intézményekben 
megtartott órákat, és jogi területen. Ezeket a 
tevékenységeket nem fedi le a szerződés 50. 
cikkében előírt meghatározás, és ezáltal nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Indoklás

A Bíróság úgy vélte, hogy a nemzeti oktatási rendszer keretében megtartott órák nem 
minősülnek szolgáltatásnak. Továbbá hozzáfűzte, hogy «ezen tevékenység természetét nem 
érinti az a tény, hogy a diákoknak vagy a szüleiknek néha bizonyos díjat vagy tandíjat kell 
fizetniük azzal a céllal, hogy bizonyos mértékben hozzájáruljanak a rendszer működési 
költségeihez» (Humble és Wirth ügyek: C-263/86 és C-109/92).

Módosítás: 12
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(28) preambulumbekezdés

(28) Abban az esetben, ha az adott 
tevékenységre vonatkozóan kiadható 
engedélyek száma a természeti erőforrások 
vagy a műszaki kapacitás szűkössége miatt 
korlátozott, például az analóg
rádiófrekvenciák odaítélése, vagy a 
hidroelektrikus infrastruktúra üzemeltetése 
esetén, kiválasztási eljárást kell előirányozni 
a potenciális pályázók között azzal a céllal, 
hogy a szabad verseny érvényesülésével 
fejlesszék a felhasználók rendelkezésére álló 
szolgáltatások minőségét és feltételeit. 
Fontos, hogy egy ilyen eljárás tiszteletben 
tartsa az átláthatóság és a pártatlanság elvét, 
valamint hogy az engedélyt ne ítéljék oda 
túlságosan hosszú időtartamra, ne 
hosszabbítsák meg automatikusan, illetve 
semmilyen előnyt ne biztosítsanak a távozó 
szolgáltatónak. Különösen a kiadott 
engedély időtartamát kell oly módon 
meghatározni, hogy ne szűkítse vagy 
korlátozza a szabad versenyt azon 
túlmenően, mint ami szükséges a 
befektetések amortizációjának és a 
befektetett tőke méltányos megtérülésének 
biztosításához. Abban az esetben, amikor az 
engedélyek száma nem a természeti 
erőforrások vagy a műszaki kapacitás 
szűkössége miatt korlátozott, mindenképpen 
tiszteletben kell tartani ezen irányelv által 
előírt engedélyezési rendszer egyéb 
rendelkezéseit.

(28) Abban az esetben, ha az adott 
tevékenységre vonatkozóan kiadható 
engedélyek száma a természeti erőforrások 
vagy a műszaki kapacitás szűkössége miatt 
korlátozott, például a hidroelektrikus 
infrastruktúra üzemeltetése esetén, 
kiválasztási eljárást kell előirányozni a 
potenciális pályázók között azzal a céllal, 
hogy a szabad verseny érvényesülésével 
fejlesszék a felhasználók rendelkezésére álló 
szolgáltatások minőségét és feltételeit. 
Fontos, hogy egy ilyen eljárás tiszteletben 
tartsa az átláthatóság és a pártatlanság elvét, 
valamint hogy az engedélyt ne ítéljék oda 
túlságosan hosszú időtartamra, ne 
hosszabbítsák meg automatikusan, illetve 
semmilyen előnyt ne biztosítsanak a távozó 
szolgáltatónak. Különösen a kiadott 
engedély időtartamát kell oly módon 
meghatározni, hogy ne szűkítse vagy 
korlátozza a szabad versenyt azon 
túlmenően, mint ami szükséges a 
befektetések amortizációjának és a 
befektetett tőke méltányos megtérülésének 
biztosításához. Abban az esetben, amikor az 
engedélyek száma nem a természeti 
erőforrások vagy a műszaki kapacitás 
szűkössége miatt korlátozott, mindenképpen 
tiszteletben kell tartani ezen irányelv által 
előírt engedélyezési rendszer egyéb 
rendelkezéseit.

Indokolás

Az audiovizuális szolgáltatásokat az irányelv hatálya alól kivonó 2. cikk módosításával való 
összehangolt módosítás. 

Módosítás: 13
(34) preambulumbekezdés

(34) A megvizsgálandó korlátozások között 
szerepelnek azok a nemzeti rendszerek, 
amelyek nem a szakképesítésre vonatkozó 
okok miatt, kizárólag a magán szolgáltatók 
részére engedélyezik az olyan 

(34) A megvizsgálandó korlátozások között 
szerepelnek azok a nemzeti rendszerek, 
amelyek a szakképesítésre vonatkozóktól 
eltérően, a magán szolgáltatók részére 
engedélyezik az olyan tevékenységekhez, 
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tevékenységekhez való hozzájutást, mint a 
szerencsejátékok. Sőt olyan 
követelményeket is meg kell vizsgálni, mint 
a kábeltelevízió üzemeltetőkre 
alkalmazandó továbbítási kötelezettséget 
("must carry") előíró rendszerek, amelyek 
arra kötelezik a közvetítő szolgáltatókat, 
hogy engedélyezzék magán szolgáltatók 
egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférést, 
ezáltal érintik a szabad választási 
lehetőséget, a programsugárzásra való 
jogosultság lehetőségeit és a végső 
felhasználó választását. 

mint a szerencsejátékokhoz való hozzájutást.

Indokolás

A továbbítási « must carry » szabályok már tárgyát képezik a 2002/22 EK (Egyetemes 
szolgáltatási) irányelvnek. Abban az esetben, amikor ezek a szabályok a kulturális 
sokszínűséget vagy média pluralizmusát óvják, nem érinthetné őket ezen irányelv.

Módosítás: 14
(43a) preambulumbekezdés (új)

(43a) A származási ország elvét az egyetemi 
oktatás területén nem kell alkalmazni, 
ugyanis ez mefosztaná az ellenőrzés 
lehetőségétől azt tagállamokot, ahol az 
óraadásra sor kerül, mégpedig egy olyan 
területen, amely továbbra is a tagállamok 
hatáskörébe tartozik.

Indokolás

Garantálni kell az egytemi oktatás színvonalát és ügyelni kell arra, hogy a fogadó 
tagállamnak legyen lehetősége megbizonyosodni arról, hogy a szolgáltatás nyújtója betartja-e 
vagy sem származási országának törvényeit, hiszen ez utóbbi országot semmi sem készteti 
majd ellenőrzések végrehajtására, és nyilvánvaló nehézségekbe ütközne akkor is, ha esetleg 
megkísérelné az ellenőrzést.

Módosítás: 15
(47) preambulumbekezdés

(47) Másrészt ez a lehetőség nem engedi 
meg, hogy korlátozó intézkedéseket 
hozzanak olyan területeken, ahol más 

(47) Másrészt ez a lehetőség nem engedi 
meg, hogy korlátozó intézkedéseket 
hozzanak olyan területeken, ahol más 
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irányelvek a szolgáltatások szabad 
mozgásának valamennyi csorbítását 
megtiltják, mint például az Európai 
Parlament és a Tanács 1998. november 20-i 
a feltételes hozzáférésű vagy előfizetéses 
szolgáltatások jogi védelmét érintő 
98/84/EK irányelve vagy az 1999/93/EK 
irányelve, sem azt, hogy kiterjesszenek vagy 
korlátozzanak más olyan irányelvekben, 
mint a Tanács 1989. október 3-i  a 
tagállamoknak a televíziós műsorszórási 
tevékenység gyakorlására vonatkozó, az 
egyes jogi, szabályozási és adminisztratív 
rendelkezéseinek összehangolását célzó 
89/552/EGK irányelvében vagy a 
2000/31/EK irányelvben előírt mentességi 
lehetőségeket.

irányelvek a szolgáltatások szabad 
mozgásának valamennyi csorbítását 
megtiltják, mint például az Európai 
Parlament és a Tanács 1998. november 20-i 
a feltételes hozzáférésű vagy előfizetéses 
szolgáltatások jogi védelmét érintő 
98/84/EK irányelve vagy  az 1999/93/EK 
irányelve, sem azt, hogy kiterjesszenek vagy 
korlátozzanak más olyan irányelvekben, 
mint a 2000/31/EK irányelvben előírt 
mentességi lehetőségeket.

Indokolás

Nem indokolt, hogy elvből megfékezzenek minden esetleges ágazati fejlődést, hivatkozva egy 
olyan általános elvre, amely nem veszi figyelembe az audiovizuális szolgáltatások 
sajátosságait. 

Módosítás: 16
(72) preambulumbekezdés

(72) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és megtartja azokat az 
elveket, amelyeket többek között az Európai 
Unió Alapjogi Chartája elismer, és 
különösen a 8., 15., 21., és 47. cikkekben.

(72) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és megtartja azokat az 
elveket, amelyeket többek között az Európai 
Unió Alapjogi Chartája elismer, és 
különösen a 8., 15., 21., 22. és 47. 
cikkekben.

Indokolás
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke kimondja: "Az Unió tiszteletben tartja a 
kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget"

Módosítás: 17
1. cikk

Ez az irányelv olyan általános 
rendelkezéseket határoz meg, amelyek 
lehetővé teszik a szolgáltatók számára a 
letelepedés szabadságának gyakorlását és a 

Ez az irányelv olyan általános 
rendelkezéseket határoz meg, amelyek 
lehetővé teszik a szolgáltatók számára a 
letelepedés szabadságának gyakorlását és a 
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szolgáltatások szabad mozgását. szolgáltatások szabad mozgását.

Ez az irányelv nem vonatkozik a köz- és 
magánintézményeknek fenntartott és 
általános gazdasági érdekeltséget jelentő 
szolgáltatások liberalizálására, sem pedig a 
szolgáltatásokat nyújtó államháztartási 
szervek privatizációjára.
Ez az irányelv nem vonatkozik a 
szolgáltatási monopóliumok 
megszüntetésére, sem pedig a tagállamok 
által nyújtott olyan állami támogatásokra, 
amelyekre a közös versenyszabályok 
vonatkoznak.

Indokolás

Az alkalmázási terület pontosítása.

Módosítás: 18
1. cikk (1a) albekezdés (új)

Ez az irányelv, tiszteletben tartva a 
közösségi jogot nem sérti, a kulturális és 
nyelvi sokszínűség előmozdításával, 
valamint a pluralizmus védelmének 
biztosításával kapcsolatban meghozott, 
közösségi vagy nemzeti szintű 
intézkedéseket.

Indoklás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy tiszteletben tartsuk a tagállamok illetékességét a 
kultúrpolitika és az audiovizuális politika területén. Másrészt pedig garantálja az olyan 
hasonló rendelkezésekkel való koherenciát, amelyek megtalálhatók a 2003/31/EK irányelv 
(elektronikus kereskedelmi irányelv) 1(6) cikkében, és a 2002/21/EK irányelv (kommunikációs 
szolgáltatások és hálózatok keretirányelve) 1(3) cikkében.

Módosítás: 19
2. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) az audiovizuális szolgáltatások, bármi 
legyen is a gyártási, terjesztési és 
továbbítási módjuk, beleértve a 
hangsugárzást, a filmszínházi 



AD\565137HU.doc 17/19 PE 353.526v04-00

HU

szolgáltatásokat, a kulturális 
szolgáltatásokat, a szellemi tulajdonjogot 
kollektívan kezelő társaságok 
szolgáltatásait, valamint az írott sajtó 
kiadási és terjesztési szolgáltatásait

Indoklás

Az audiovizuális szolgáltatások közösségi szinten már most egy specifikus megközelítés 
tárgyát képezik a Televízió határok nélkül irányelven keresztül. A Szolgáltatási irányelvnek 
súlyos következményei lehetnek a nemzeti szabályozásokra, nevezetesen a kötelezettségekre a 
tartalom tekintetében, a tulajdonra és a média összefonódására alkalmazandó szabályokra, az 
engedélyek odaítélésével kapcsolatos követelményekre, a továbbításra "must carry" vonatkozó 
szabályokra, és a média időrendjére vonatkozó szabályozásokra. Az audiovizuális és 
kulturális szolgáltatások ezen alávetése az irányelv általános rendszerének ellentétes lenne a 
szubszidiaritás elvével, és az UNESCO-ban folyó tárgyalások keretében védett álláspontokkal. 

Módosítás: 20
2. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) tétekkel járó szerencsejáték 
tevékenységek, beleértve a lottót és a 
fogadásos játékokat is;

Indokolás

A szerencsejátékok kényes területe szabályozáspolitikai és társadalompolitikai megközelítést 
tesz szükségessé, amelyet a szolgáltatási irányelv keretében nem lehet biztosítani. Ezen 
túlmenően a szerencsejátékból származó többletnyereség leginkább a sport számára jár 
haszonnal.

Módosítás: 21
3. cikk (2) albekezdés

Ezen irányelv alkalmazása nem zárja ki
egyéb, szolgáltatásokat érintő, és azokat 
irányító közösségi intézkedések 
rendelkezéseinek alkalmazását. 

Ezen irányelv alkalmazása nem sérti a 
szolgáltatásokat érintő, és azokat irányító 
egyéb közösségi intézkedések alkalmazását. 
Az egyéb ágazati közösségi eszközökkel 
fennálló ellentmondás esetén, ezen egyéb 
eszközöket kell alkalmazni.

Indoklás
A bizottság által használt « nem zárja ki » kifejezés nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsák 
más, olyan fontos közösségi intézkedések elsőbbségét ezen irányelv felett, mint a Televízió 
határok nélkül vagy a szakképesítéssel kapcsolatos irányelvek. Célszerű kimondani, hogy az 
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ágazati rendelkezések elsőbbséget éveznek ilyen esetekben.

Módosítás: 22
17. cikk 7a. pont (új)

7a) a felsőoktatás

Indoklás

A származási ország elvének alkalmazása esetén egy egyetemi központot befogadó ország 
nem ellenőrizhetné azokat az egyetemi kurzusokat, amelyeket a nemzeti kompetencia területén 
saját határain belül nyújtanak. Ezen túlmenően a hallgatók jogait is meg kell védeni. A 
beiratkozást követően rendkívül nehéz volna számukra „szolgáltatót” váltani, ha a 
szolgáltatás gyenge minőségű volt 

Módosítás: 23
18. cikk (1) bekezdés ) pont

ba) pénzbeli értéket jelentő fogadással járó 
szerencsejáték tevékenységek, beleértve a 
lottót és a fogadásos játékokat is;

Törölve

Indoklás

A 2. cikkhez javasolt módosítás szerint a fogadással járó szerencsejátékokat, beleértve a lottót 
és a fogadásos játékokat, ki kell vonni a jelen irányelv hatálya alól. Ennek megfelelően a 18. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja megszűnik.

Módosítás: 24
40. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) pénzbeli értéket jelentő fogadással járó 
szerencsejáték tevékenységek, beleértve a 
lottót és a fogadásos játékokat is, a 
Bizottság jelentésének és az érintett felekkel 
folytatott széleskörű konzultáció fényében;

Törölve

Indokolás

A 2. cikkhez javasolt módosítás szerint a fogadással járó szerencsejátékokat, beleértve a lottót 
és a fogadásos játékokat, ki kell vonni a jelen irányelv hatálya alól. Ennek megfelelően a 40. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja megszűnik.
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