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RÖVID INDOKOLÁS

The Service sector in the Community today accounts for almost 70% of GDP and the vast 
majority of work places. At the same time, it is a sector with a huge growth potential also 
attaining the goals of the Lisbon agenda. It is therefore regrettable that now, a full decade 
after the envisaged completion of the internal market, we are far from completing a single 
European market for services. Service providers often find their access to markets in other 
Member States blocked by complex and often incomprehensible formalities, duplication of 
requirements and disproportionate national restrictions. Innovative companies – and 
particularly SMEs – are limited in their expansion possibilities. And consumers on their part 
suffer from high prices and a lack of real choice.

Creating an Internal Market for Services is about enhancing flexibility in the economy, 
fostering competitiveness, and creating welfare and jobs.

While some sectors of the service industries (telecommunications, audiovisual & financial 
services, etc) are already covered by specific Directives, the remaining ones are both so 
diverse and so dynamic in their nature that they cannot be specifically defined. Hence the 
choice of a framework Directive as legal instrument is a good one. However, the 
heterogeneity and the resulting broadness of scope of the proposed framework Directive also 
creates some problems of definition, of unclarity as regards the scope, of unintended side-
effects to minor sectors, and of the inevitable needs for special provisions and exceptions to 
the rules. In the interest of good lawmaking as well as the functioning of the proposed 
Directive, it is important that these definitions and delimitations are made as clear as possible.

The proposal builds on the “country of origin”- principle whereby a product (or in this case: a 
service) provided lawfully in one Member State shall not be subject to restrictions of another 
Member State to the extent that this would lead to an unjustified trade barrier. This principle 
is crucial to the functioning of the internal market and should therefore be clearly defined by 
the directive, which is currently not the case. The principle should not be devalued by 
derogations despite the broad scope of the proposal. Needless to say, this requires effective 
administrative co-operation between Member State authorities in order to ensure effective 
supervision and consumer protection. At the same time excessive burdens on service 
providers must be avoided. The Community has already taken many steps to facilitate 
administrative co-operation across borders and reduce the bulk of “red tape” (i.e. through the 
promotion of e-Government services), and the proposal contains additional initiatives aimed 
at making administration simpler and more efficient. All these initiatives are welcomed by 
your draftsman. However, more could be done by introducing harmonised European forms for 
attestations and certificates as well as EU-wide databases containing information on 
established service providers, enabling authorities to have, via e-Government services, a 
better control.

No Member State can be forced under this Directive to liberalise or privatise additional public 
services.

Although this is the case, misunderstandings have arisen about the impact of liberalisation on 
workers’ rights and on sensitive sectors such as health-related services. It could therefore be 
of some value to clarify what the proposed measure is not and does not do.
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Your draftsman proposes a clause specifying that "the directive does not affect measures 
taken at community or national level, in order to promote cultural and linguistic diversity and 
to ensure the defence of pluralism "

Firstly, the proposed Directive does not reduce workers’ rights or otherwise facilitate “social 
dumping”. Any posting of workers to another Member State must respect that Member State’s 
employment conditions including minimum wages, working hours, and holiday rules.

Secondly, the proposed Directive does not prevent the recipient Member State from defining 
and enforcing relevant national standards. It could still carry out spot checks and demand all 
relevant information from the company which has posted workers there or from the relevant 
authorities in the country of origin. After all, the all-embracing approach with regards to 
clearly defined exceptions by the European Court of Justice is welcomed by your draftsman.
It is a precondition for the completion of the Single Market.

Finally, we assume that the "Country of Origin Principle" will apply for the authorisation 
procedures of a service in the recipient countries but that the control of the modalities under 
which a service is provided will still be governed by the laws of the recipient countries.

In order to make this approach applicable to all member states and to all sectors, one possible 
approach could be the phasing in of the country of origin principle in certain sensitive issues 
with clearly fixed deadlines in order to allow that mechanisms of administrative cooperation 
are solidly established.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A versenyképes szolgáltatási piac 
döntő jelentőségű az EU gazdasági 
növekedésének és foglalkoztatásának 
szempontjából. Jelenleg számos belső piaci 
korlát akadályozza a szolgáltató cégeket, 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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különösen a kis- és középvállalkozásokat a 
nemzeti határokon túli terjeszkedésben és 
abban, hogy teljes körűen élvezhessék a 
belső piac nyújtotta előnyöket. Ez nem csak 
az uniós szolgáltatók versenyképességét 
ássa alá a világpiacon, hanem az ipar 
helyzetét is, amely jelentős mértékben rá 
van utalva a magas színvonalú 
szolgáltatásokra.
Továbbá a diszkriminációmentes piac, ahol 
a tagállamok kötelesek megszüntetni a 
határokon átnyúló szolgáltatások 
igénybevételének korlátait, a szolgáltatások 
nyújtóira vonatkozó nagyobb átláthatósági 
és információs követelményekkel együtt azt 
eredményezné, hogy az európai fogyasztók 
számára alacsonyabb áron, jobb 
szolgáltatások állnának rendelkezésre, a 
szolgáltatások igénybevevőjeként őket 
megillető jogok tiszteletben tartása mellett.

Módosítás: 2
(7) preambulumbekezdés

(7) A szolgáltatási tevékenységek 
szabályozása és a szakmai szabályok 
kidolgozása területén el kell ismerni a 
szakmai testületek és szakmai szervezetek 
szerepének fontosságát.

(7) A szolgáltatási tevékenységek 
szabályozása és a szakmai szabályok 
kidolgozása területén el kell ismerni a 
szakmai testületek és szakmai szervezetek 
szerepének fontosságát, ám e szerepek nem 
akadályozhatják a növekvő számú 
szolgáltató miatt fokozódó versenyt.

Indokolás

It is important to stress that the basic aim of the directive is to increase competition, even if 
special circumstances are recognised.

Módosítás: 3
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
finanszírozására, és nem alkalmazandók 
azokra a tagállami támogatási 
rendszerekre, amelyek a Szerződés I. 
fejezetének VI. címében megállapított 
támogatási szabályok hatálya alá tartoznak, 
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különös tekintettel az egészségügyre, a 
szociális ügyekre, valamint az audiovizális 
és kulturális szektorokra.

Módosítás: 4
(7b) preambulumbekezdés (új)

(7b) A versenyképességre törekvő 
Európában meg kell teremteni a 
magánszektorban az élethosszig tartó 
tanulás lehetőségét, és fel kell számolni az 
előtte álló akadályokat.

Indokolás

In order to achieve the objectives of the Lisbon Strategy, a strong boost needs to be given to 
lifelong learning for professionals.

Módosítás: 5
(7c) preambulumbekezdés (új)

(7c) Az általános érdekű szolgáltatások 
tekintetében az irányelv kizárólag az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal foglalkozik, azaz olyan 
szolgáltatásokkal, amelyek valamilyen 
gazdasági tevékenységnek felelnek meg.
Továbbá bizonyos általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások, például a közlekedés 
területén, nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá. Az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon szabadságát, hogy — a 
közösségi joggal összhangban — eldöntsék, 
mit tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogy meghatározzák, 
hogyan kell ezeket a szolgáltatásokat 
megszervezni és finanszírozni, és hogy 
megállapítsák azokat a különleges 
szabályokat, amelyek ezekre a 
szolgáltatásokra vonatkoznak. Ez az 
irányelv nem foglalkozik az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági 
fehér könyv nyomon követésével.
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Indokolás

This directive does not apply to public services.

Módosítás: 6
12) preambulumbekezdés

(12) Mivel a szállítási szolgáltatásokkal már 
egy sor erre a területre szakosodott 
közösségi aktus foglalkozik, ki kellene vonni 
őket ezen irányelv hatálya alól, amennyiben 
a Szerződés 71. és 80. cikke (2) 
bekezdésében elfogadott egyéb közösségi 
aktusok szabályozzák őket. Mindazonáltal 
ezen irányelv alkalmazandó azon 
szolgáltatásokra, melyeket semmilyen a 
szállítással kapcsolatos specifikus eszköz 
sem szabályoz, mint például a 
készpénzszállítás, vagy a földi maradványok 
szállítása.

(12) Mivel a szállítási szolgáltatásokkal már 
egy sor erre a területre szakosodott 
közösségi aktus vonatkozik, ki kellene vonni 
őket ezen irányelv hatálya alól.
Mindazonáltal ezen irányelv alkalmazandó a 
készpénzszállításra és a földi maradványok 
szállítására, mivel belső piaci problémák 
mutatkoztak ezen a területen.

Indokolás

It should be clear what kinds of transport are excluded from the scope of the Directive. Simply 
stating “to the extent that they are governed by other Community instruments” is less than 
accurate. Since the Commission does not wish to include the transport sector as a whole, it is 
more logical to exclude it as a whole. Otherwise this sector will be governed by unnecessarily 
complex rules with transport under 3.5 tons falling under the application of the current 
Directive and transport over 3.5 tons falling under other Community rules, which again could 
lead to unfair competition.

Módosítás: 7
(13) preambulumbekezdés

(13) Már nagyszámú közösségi jogszabály 
szól a szolgáltatási tevékenységekről, 
különösen a szabályozott szakmákról, a 
postai szolgáltatásokról, a televízióműsor-
terjesztésről, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokról, valamint az 
utazással, üdültetéssel és a szervezett 
társasutazásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokról. A szolgáltatási 
tevékenységekre más, például a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

(13) Már nagyszámú közösségi jogszabály 
szól a szolgáltatási tevékenységekről, 
különösen a szabályozott szakmákról, a 
postai szolgáltatásokról, a televízióműsor-
terjesztésről, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokról, valamint az 
utazással, üdültetéssel és a szervezett 
társasutazásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokról. A szolgáltatási 
tevékenységekre más, például a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
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jogszabályok is vonatkoznak, amelyek nem 
foglalkoznak a szolgáltatások egyetlen 
meghatározott kategóriájával sem. Ez az 
irányelv a közösségi vívmányokra épül, 
illetve kiegészíti azokat. Ha egy szolgáltatási 
tevékenység már egy vagy több közösségi 
jogszabály hatálya alá tartozik, akkor ezt az 
irányelvet és azokat a jogszabályokat 
egyaránt alkalmazni kell, oly módon, hogy 
az egyik által megállapított követelményeket 
hozzá kell adni a többi által megállapított 
követelményekhez. Következésképpen, 
megfelelő rendelkezéseket kell megállapítani 
— ideértve az eltérésekre vonatkozó 
rendelkezéseket is — az 
összeegyeztethetetlenségek megelőzése, 
valamint a valamennyi közösségi jogszabály 
közöttihez hasonló konzisztencia biztosítása 
érdekében.

jogszabályok is vonatkoznak, amelyek nem 
foglalkoznak a szolgáltatások egyetlen 
meghatározott kategóriájával sem. Ez az 
irányelv a közösségi vívmányokra épül, 
illetve kiegészíti azokat. Ha egy szolgáltatási 
tevékenység már egy vagy több közösségi 
jogszabály hatálya alá tartozik, akkor ezt az 
irányelvet és azokat a jogszabályokat 
egyaránt alkalmazni kell, oly módon, hogy 
az egyik által megállapított követelményeket 
hozzá kell adni a többi által megállapított 
követelményekhez. Következésképpen, 
megfelelő rendelkezéseket kell megállapítani 
— ideértve az eltérésekre vonatkozó 
rendelkezéseket is — az 
összeegyeztethetetlenségek megelőzése, 
valamint a valamennyi közösségi jogszabály 
közöttihez hasonló konzisztencia biztosítása 
érdekében.

Ez az irányelv nem befolyásolja a már 
meglévő közösségi jogszabályok egyikét 
sem, illetve nem érinti annak lehetőségét,
hogy a Közösség ezeket a jogszabályokat 
felülvizsgálja, és megváltoztassa 
alkalmazásuk hatályát, vagy a közösségi 
harmonizáció szintjét.

Indokolás

It should be made clear that the Services Directive affects neither existing directives or 
regulations nor any future changes thereof.

Módosítás: 8
(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) Az irányelv nem alkalmazandó az 
olyan szakmákra és foglalkozásokra sem, 
amelyek valamely tagállamban tartósan 
vagy időlegesen a közhatalomhoz 
kapcsolódnak, és ezért a Szerződés 45. 
cikkében megállapított kivételek hatálya alá 
tartoznak.

Módosítás: 9
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(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Az Európai Közösségek Bíróságának 
esetjoga szerint a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának érvényre juttatása és a 
szabad letelepedés jogának érvényesítése 
közötti különbségtétel esetében a döntő 
tényező az, hogy a piaci szereplő székhelye 
abban a tagállamban van-e, ahol az adott 
szolgáltatást nyújtja. Amennyiben a 
szolgáltató székhelye abban a tagállamban 
van, ahol a szolgáltatást nyújtja, akkor ez a 
szabad letelepedés jogának 
érvényesítéséhez kapcsolódik. Másfelől 
pedig, amennyiben a piaci szereplő 
székhelye nem abban a tagállamban van, 
ahol a szolgáltatást nyújtja, akkor 
határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóról van szó, aki a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának szerez 
érvényt.

Módosítás: 10
(27a) preambulumbekezdés (új)

(27a) A Bíróság esetjoga szerint a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem, az 
állategészségügy és a városi környezet 
célkitűzései a közérdek szempontjából 
kiemelkedő jelentőségűek, ami indokolhatja 
az engedélyezési rendszerek és az egyéb az 
egészségvédelemre vagy a szociális ellátásra 
vonatkozó korlátozásokat. Ugyanakkor az 
ilyen engedélyezési rendszerek és 
korlátozások nem tehetnek különbséget a 
pályázó származási országa alapján, illetve 
nem létezhetnek olyan formában, mely 
korlátozza a tagállamok követelményeinek 
megfelelő, határokon átnyúló 
szolgáltatásokat. Továbbá, a szükségesség 
és az arányosság kritériumait mindig szem 
előtt kell tartani.

Módosítás: 11
(28) preambulumbekezdés
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(28) Azokban az esetekben, ahol egy 
tevékenység rendelkezésére álló engedélyek 
száma a természeti erőforrások vagy a 
technikai kapacitás szűkös mivoltából 
kifolyólag korlátozott — 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 időtartama nem 
lehet túlságosan hosszú, az engedély nem 
lehet automatikusan hosszabbítható, illetve 
semmilyen előnnyel nem járhat a sikeres 
szolgáltató számára. Az engedély hosszát 
oly módon kell megállapítani, hogy az ne 
csökkentse vagy korlátozza a szabad 
versenyt azon túl, mint ami ahhoz szükséges, 
hogy a szolgáltató leírhassa a befektetés 
költségét és a befektetett tőkéből méltányos 
bevételhez jusson. 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 rendszerekre 
vonatkozó intézkedése alá tartoznak.

(28) Azokban az esetekben, ahol egy 
tevékenység rendelkezésére álló engedélyek 
száma a természeti erőforrások vagy a 
technikai kapacitás szűkös mivoltából 
kifolyólag korlátozott — amely helyzet 
fennállhat például 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 időtartama nem lehet túlságosan 
hosszú, az engedély nem lehet 
automatikusan hosszabbítható, illetve 
semmilyen előnnyel nem járhat a sikeres 
szolgáltató számára. Az engedély hosszát 
oly módon kell megállapítani, hogy az ne 
csökkentse vagy korlátozza a szabad 
versenyt azon túl, mint ami ahhoz szükséges, 
hogy a szolgáltató leírhassa a befektetés 
költségét és a befektetett tőkéből méltányos 
bevételhez jusson. 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 rendszerekre 
vonatkozó intézkedése alá tartoznak.

Indokolás

Rules regarding the award of radio frequencies is already dealt with within the community 
framework for electronic communications services and networks, and associated facilities and 
services. The Telecom package is excluded from the scope of the Services Directive. This 
should also apply with respect to the award of radio frequencies.

Módosítás: 12
(29) preambulumbekezdés

(29) A közérdekkel kapcsolatos elsőrendű 
fontosságú okok, amelyekre ezen irányelv 
bizonyos harmonizációs rendelkezéseiben 

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

hivatkoznak, azok, amelyeket a Bíróság 
elismer, és amelyek kifejezetten a 
közrendhez, a közbiztonsághoz, a 
közegészségügyhöz, a szociálpolitikához és 
a kultúrpolitikához, a fogyasztók, a 
szolgáltatások igénybevevői, a 
munkavállalók és a környezet — ideértve a 
városi környezetet is — védelméhez, az 
állategészségügyhöz, a szellemi 
tulajdonhoz, továbbá a nemzeti történelmi 
és művészi örökség védelméhez 
kapcsolódik.

Indokolás

ECJ case law should be taken in its entirety, including social policy and cultural policy.

Módosítás: 13
(33a) preambulumbekezdés (új)

(33a) A kölcsönös értékelési folyamat 
eredménye különböző lesz a tevékenységek 
természetének és az általuk érintett 
közérdeknek megfelelően. A Bíróság 
esetjoga szerint különösen azok a kölcsönös 
értékelés alá eső kívánalmak jogosak teljes 
mértékben, amelyek a közegészségüggyel 
vagy szociálpolitikával kapcsolatos 
célkitűzéseket követnek.

Módosítás: 14
(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
szerencsejátékok, való hozzáférés jogát 
bizonyos szolgáltatók számára tartják fenn.
Hasonlóképpen a megvizsgálandó 
korlátozások közé tartoznak a 
kábelüzemeltetőkre vonatkozó továbbítási 
szabályok, amelyek – azáltal, hogy 

(34) A megvizsgálandó korlátozások közé 
tartoznak a kábelüzemeltetőkre vonatkozó 
továbbítási 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.
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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

"Must carry" rules are already covered by Directive 2002/22/EC (Universal Service). Since 
"must carry" rules serve to safeguard cultural diversity and media pluralism they should not 
be affected by the Services Directive.

Módosítás: 15
(35) preambulumbekezdés

(35) Helyénvaló, hogy ennek az irányelvnek 
a szabad letelepedésre vonatkozó 
rendelkezéseit csak olyan mértékben kell 
alkalmazni, amennyire a kérdéses 
tevékenységek nyitva állnak a verseny előtt, 
azért, hogy a tagállamokat ne kötelezzék 
meglévő monopóliumaik — különösen a 
sorsjátékok — feladására, vagy bizonyos 
ágazatok privatizálására.

(35) Helyénvaló, hogy ennek az irányelvnek 
a szabad letelepedésre vonatkozó 
rendelkezéseit csak olyan mértékben kell 
alkalmazni, amennyire a kérdéses 
tevékenységek nyitva állnak a verseny előtt, 
azért, hogy a tagállamokat ne kötelezzék az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
liberalizálására, az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó közvállalkozások privatizációjára, 
vagy a más tevékenységek esetében
meglévő monopóliumok — különösen a 
sorsjátékok és bizonyos forgalmazási 
szolgáltatások — feladására;

Indokolás

This directive does not apply to public services.

Módosítás: 16
(38a) preambulumbekezdés (új)

(38a) A származás szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak felügyeleti 
felelőssége nem jelenti azt, hogy a 
származás szerinti ország hatóságainak kell 
elvégezniük a vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket a rendeltetési ország 
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területén. Ezeket az ellenőrzéseket és 
felülvizsgálatokat a rendeletetési ország 
hatóságai végzik el a kölcsönös 
közigazgatási együttműködés és a 
partnerség ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségeivel 
összhangban, ideértve az egyes államok 
hatóságainak elektronikus úton való 
együttműködését is.

Indokolás

Requires clarification.

Módosítás: 17
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) A 96/71/EK irányelv alá eső kérdések 
esetében a származási ország elvétől való 
eltérés azon tagállam számára, ahol a 
szolgáltatást nyújtják, biztosítja a jogot, 
hogy meghatározza egy munkaviszony 
fennállását és az önálló vállalkozó és 
munkavállaló közötti különbséget, beleértve 
a „látszatvállalkozó” megkülönböztetését is.
Ebben a tekintetben, a Bíróság esetjoga 
szerint, a Szerződés 39. cikke értelmében a 
munkaviszony fő jellemzője, hogy valaki 
bizonyos ideig szolgáltatást nyújt valaki 
másnak, annak irányítása alatt és 
ellenszolgáltatásképpen javadalmazásban 
részesül; minden más tevékenységet, melyet 
egy személy alárendeltségi viszonyon kívül 
végez, a vállalkozói tevékenységhez kell 
sorolni, a Szerződés 43. és 49. cikke 
alkalmazásában.

Indokolás

This recital clarifies the scope of the derogation in article 17§5 concerning the posting of 
workers.

Módosítás: 18
(47a) preambulumbekezdés (új)



PE 350.237v02-00 14/34 AD\565442HU.doc

HU

(47a) A származás szerinti ország elvének 
az egészségügyi ágazatban való 
alkalmazását elsősorban azért kell 
korlátozni, mert abban a tagállamban, ahol 
a szolgáltatást nyújtják már sokféle 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény 
van, és ezért az ilyen szolgáltatásokra nem 
lehet alkalmazni a származás szerinti 
ország elvét. Továbbá a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások esetében 
lényeges általános kivételek vannak a 
származás szerinti ország elve alól, például 
a szakmai minősítések vagy a higiénés 
előírások tekintetében. Emellett, a 
közbiztonság védelmének fontosságát szem 
előtt tartva a tagállamoknak fenn kell 
tartaniuk az eseti alapon történő 
beavatkozás lehetőségét.

Módosítás: 19
(57a) preambulumbekezdés

(57a) Mivel az ideiglenes alkalmazottak 
munkaviszonyára alkalmazandó 
szabályokat lefedi a 96/71/EK irányelv 3. 
cikk (9) bekezdése, ezekre nem vonatkozik 
ezen irányelv származási ország elve.  
Mentességet élveznek továbbá a 
munkavállalók rendelkezésre bocsátásának 
feltételei, beleértve az alkalmi 
munkaközvetítő ügynökségek általi 
munkaerőközvetítés feltételeit is, ami azt 
jelenti, hogy a fogadó tagállam tilalmai 
vagy korlátozásai alkalmazandók többek 
között például a rendelkezésre bocsátott 
munkavállalókkal, az ideiglenes 
munkavállalók maximális alkalmazási 
idejének korlátozásával kapcsolatban stb.

Indokolás

This recital clarifies the scope of the provisions concerning the posting of workers.
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Módosítás: 20
(59a) preambulumbekezdés

(59a) A szolgáltatás nyújtásának helyét 
képező tagállam hatóságainál történő 
bejelentési kötelezettség tilalma csak abban 
akadályozza a tagállamokat, hogy minden 
egyes kiküldött munkavállaló esetében 
rendszeres előzetes bejelentést követeljenek 
meg, és nem akadályozza 
szolgáltatásnyújtási nyilatkozatok 
benyújtásának, vagy a kötelezően 
betartandó speciális alkalmazási 
feltételekkel kapcsolatos 
formanyomtatványok kitöltésének 
megkövetelésében, ilyenek például a 
szabadság kifizetéséhez kapcsolódó 
járulékfizetésre vonatkozó nyomtatványok, 
amennyiben a szolgáltatás megkezdése után 
tehető ilyen nyilatkozat.

Módosítás: 21
(59b) preambulumbekezdés

(59b) Ez az irányelv megakadályozza, hogy 
a tagállamok előírják a területükön 
kiküldött munkavállalókat foglalkoztató 
szolgáltatásnyújtónak, hogy az általában a 
vállalat alapításának helyén őrzött 
munkavállalással kapcsolatos 
dokumentumokat módszeresen átszállítsa 
és ott őrizze; azonban ez az irányelv nem 
vonatkozik olyan dokumentumokra, 
amelyek a munka folyamán keletkeznek és 
a munkahelyen kerülnek megőrzésre (mint 
például a munkaidő-kimutatások), és nem 
akadályozza a befogadó tagállam 
hatóságait abban, hogy felülvizsgálat vagy 
ellenőrzés során a szolgáltatás nyújtójától
dokumentumok azonnali bemutatását kérje 
illetve nem teljesítés esetén követelését 
érvényesítse.

Indokolás

It is important to clarify that Article 24 (2) does not prevent the host MS from obliging the 
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service provider or his workers to  present as quickly as possible the documents with 
information mentioned under Article 24 (2)  (a) to (f) if requested by the competent authority 
of the host country.

Módosítás: 22
(60a) preambulumbekezdés (új)

(60a) A kiküldött munkavállalókra 
vonatkozó követelmények szintén 
alkalmazandók harmadik országból való 
személyek kiküldetésére.

Indokolás

It is necessary to clarify that requirements concerning the posting of workers also apply in 
case of posting of third country nationals.

Módosítás: 23
(66a) preambulumbekezdés (új)

(66a) A tagállamok közötti hatékony 
együttműködés feltétele egy jól működő 
elektronikus információs rendszer, mint 
amilyen például az IDA, annak érdekében, 
hogy az illetékes hatóságok könnyen 
megtalálják a másik tagállamban a 
megfelelő partnert, hatékonyan tudjanak 
vele kommunikálni, valamint gyorsan és 
megbízható módon képesek legyenek 
dokumentumok és bizonyítékok 
kicserélésére. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak elő kell mozdítania az olyan 
intézkedéseket — különösen az európai 
szintű megállapodásokat és jogszabályokat 
—, amelyek a közigazgatási ügyek 
elismerésének és végrehajtásának jogi 
kereteit teremtik meg.

Indokolás

Módosítás: 24
(71a) preambulumbekezdés (új)
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(71a) A Közösség kiváltképpen olyan jogi 
intézkedéseket fogadhat el, melyek arra 
kötelezik a tagállamokat, hogy 
adminisztratív szempontból hatékonyan 
működjenek együtt a határokon átívelő 
információátadás és ellenőrzés területén.  A 
Közösség intézkedéseket hozhat annak 
érdekében, hogy elkerülje a kettős 
ellenőrzést és felülvizsgálatot, valamint a 
kettős dokumentációt.

Módosítás: 25
1. cikk

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

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

Ez az irányelv nem foglalkozik az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
liberalizációjával, illetve az azokat biztosító 
közintézmények privatizációjával.
Ez az irányelv nem foglalkozik sem a 
szolgáltatástnyújtó monopóliumok 
felszámolásával, sem pedig a tagállamok 
által nyújtott támogatásokkal, amelyek a 
Szerződésben megállapított 
versenyszabályok hatálya alá tartoznak.
Ez az irányelv nem érinti a közösségi vagy 
nemzeti szintű, a kulturális és nyelvi 
sokszínűséggel vagy a médiumok 
sokféleségével kapcsolatos 
tettintézkedéseket.

Módosítás: 26
2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a 2002/65/EK irányelv 2. cikkének b) 
pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások;

a) banki, hitel-, biztosítási, magán-
nyugdíjpénztári, befektetési vagy fizetéssel 
kapcsolatos szolgáltatás;
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Indokolás

Financial services are excluded from the scope of the Directive. However, it is important that 
it is clear exactly what the term "financial services" includes.

Módosítás: 27
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) közlekedési szolgáltatások, addig a 
mértékig, amíg olyan más közösségi 
eszközök vonatkoznak rájuk, amelyeknek 
jogi alapjául a Szerződés 71. cikke vagy 80. 
cikke (2) bekezdése szolgál.

c) közlekedési szolgáltatások — a földi 
maradványok és pénz- és értékszállítás 
kivételével —, azzal a feltétellel, hogy a 
biztonságra és a higiénére vonatkozó 
nemzeti szabályokat tiszteletben kell tartani.

Módosítás: 28
2. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) energiaszolgáltatás, amennyiben az más 
közösségi jogszabályok hatálya alá tartozik;

Indokolás

In order to avoid legal uncertainty, activities covered by the gas and electricity directives 
should not fall under this directive.

Módosítás: 29
2. cikk, (2) bekezdés, cb) pont (új)

cb) szerencsejátékkal kapcsolatos 
tevékenységek;

Indokolás

Gambling is not an EU competence and should not be covered by this directive.

Módosítás: 30
2. cikk, (2) bekezdés, cc) pont (új)

cc) általános érdekű szolgáltatások;
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Indokolás

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive

Módosítás: 31
2. cikk, (2) bekezdés, cd) pont (új)

cd) a Szerződés 45. cikkének hatálya alá 
tartozó olyan tevékenységek, amelyek 
tartósan vagy időlegesen a közhatalom 
gyakorlásához kapcsolódnak.

Indokolás

The scope of this directive should not include activities covered by Article 45 of the Treaty, 
which stipulates that freedom of establishment does not apply to activities connected with the 
exercise of official authority, with these being regulated by the Member States in accordance 
with the principle of subsidiarity.

Módosítás: 32
2. cikk, (2) bekezdés, ce) pont (új)

ce) általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások.

Indokolás

Services of general interest and services of general economic interest should be subject to a 
framework Directive defining their fundamental principles and ensuring their public funding.
Services such as healthcare, culture, broadcasting, social services or education services must 
be clearly excluded from the scope of the proposed Directive.

Módosítás: 33
2. cikk, 3. pont

3. A 14. és a 16. cikk kivételével, 
amennyiben az ott meghatározott 
korlátozások nem tartoznak az adók 
harmonizációjáról szóló közösségi 
jogszabály hatálya alá, ez az irányelv nem 
alkalmazandó az adózás területén.

3. Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
adózás területén.
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Indokolás

The proposed version of the Article 2 par. 3 suggests that the Commission considers levying 
taxes as a burden to the free movement of services. I do not agree with this starting point and 
on the contrary I am convinced that the tax competition represents an important impetus for 
the development of the free movement of services. The consequence of the proposed 
formulation would be that only the country of origin would have the right to levy taxes.
Therefore it would be better to exclude taxation in general.

Módosítás: 34
3. cikk, (2) bekezdés

Ennek az irányelvnek az alkalmazása nem 
akadályozhatja meg a más közösségi 
jogszabályok rendelkezéseinek 
alkalmazását az ilyen jogszabályok hatálya 
alá tartozó szolgáltatások vonatkozásában.

Ez az irányelv nem sérti a bizonyos 
szolgáltatásokra vonatkozóan 
alkalmazandó közösségi jogszabályokat.

Indokolás
The Directive, in its current drafting, applies to the major part of the gas activity chain 
(supply, distribution, construction and operation of infrastructures as well as to other related 
services).
It is therefore crucial that the Directive takes into account and is reconciled with the pre-
existing and specific EU rules applicable to the energy sector which have been elaborated at 
length on the basis of the specificities of this sector and ensure a balance between all the 
interests.

It is of the essence to prioritize the specific rules of the sectorial directives.

Módosítás: 35
3. cikk, (2a) bekezdés(új)

A letelepedés szabadságára és a bizonyos 
ágazatok vagy szakmák esetében a belső 
piacon való szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó közösségi 
jogszabályok magasabb rendűek ennél az 
irányelvnél.

Módosítás: 36
3a. cikk (új)

Ennek az irányelvnek az értelmezése nem 
befolyásolhatja a tagállamok és az alapjogi 
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charta által elismert alapvető jogok 
gyakorlását.

Indokolás

This directive should not inhibit the legal guarantee of fundamental rights, including the right 
or freedom to collective action.

Módosítás: 37
4. cikk, 10. pont

10. a „kórházi ellátás” olyan orvosi ellátást 
jelent, amely kizárólag az egészségügyi 
infrastruktúra keretében nyújtható, és 
amely normál esetben megköveteli az 
ellátásban részesülő személy elhelyezését az 
adott infrastruktúrán belül, amelynek neve, 
szervezete és finanszírozása nem bír 
jelentőséggel annak meghatározásakor, 
hogy az ilyen ellátás kórházi ellátásnak 
minősül-e;

törölve

Indokolás

Hospital care should be mentioned only in connection with reimbursement claims (Article 23)

Módosítás: 38
5. cikk, (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 
../../EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 46. cikkében vagy a ../../EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 45. cikkének 
(3) bekezdésében említett dokumentumokra.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 
szakképesítések elismeréséről szóló ../../EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. 
cikkében, és az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 45. 
cikkének (3) bekezdésében, továbbá az 
ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése 
országától eltérő tagállamokban történő 
folyamatos gyakorlásának elősegítéséről 
szóló 1998. február 16-i 90/5/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikkének 
(2) bekezdésében említett dokumentumokra.
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(1) HL L 134., 2004.4.30., 114. o., amelyet az 
1874/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 326., 
2004.10.29., 17. o.) módosított.

(2) HL L 77., 1998.3.14., 36. o., amelyet a 2003-
as csatlakozási szerződés módosított.

Indokolás

.

Módosítás: 39
5. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok és a Bizottság adott 
esetben harmonizált európai 
nyomtatványokat vezet be, amelyek 
egyenértékűek az igazolványokkal, 
tanúsítványokkal vagy bármely egyéb 
alapítással kapcsolatos dokumentummal

Indokolás

The development of an harmonised European form will contribute to co-operation between 
supervising authorities in the country of origin and the host country. However, given that the 
procedures are very different between Member State legal systems and that the objective is 
not to harmonise them, the development of an harmonised European form would be feasible 
only in  limited cases.

Módosítás: 40
6. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok legkésőbb 2008. december 31-
ig biztosítják, hogy a szolgáltatók az 
„egyablakos ügyfélszolgálatként” ismert 
ügyfélkapcsolati helyen eleget tegyenek a 
következő szabályoknak és alaki 
követelményeknek:

A tagállamok legkésőbb 2008. december 31-
ig biztosítják, hogy a szolgáltatók az 
„egyablakos ügyfélszolgálatként” ismert 
ügyfélkapcsolati helyen eleget tegyenek a 
következő szabályoknak és alaki 
követelményeknek, saját választásuk 
alapján vagy abban a tagállamban, ahol 
székhellyel rendelkeznek, vagy pedig abban 
az országban, ahol a szolgáltatást nyújtják:

Módosítás: 41
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6. cikk, (1a) bekezdés (új)

Az egyablakos ügyfélszolgálatnak valamely 
tagállamban való megjelölése nem érinti a 
felelősség megosztását a tagállamokban.

Indokolás

Módosítás: 42
7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a saját területükön székhellyel rendelkező 
szolgáltatókra vonatkozó követelmények, 
különös tekintettel azokra a 
követelményekre, amelyek a szolgáltatási 
tevékenységhez való hozzáférés és az azok 
gyakorlása érdekében teljesítendő 
eljárásokra és alaki követelményekre 
vonatkoznak;

a) a saját területükön székhellyel rendelkező 
szolgáltatókra vonatkozó követelmények, 
különös tekintettel azokra a 
követelményekre, amelyek a szociális, 
munka- és szakszervezeti jogokra, valamint 
környezet- és fogyasztóvédelmi ügyekre 
vonatkoznak, valamint a szolgáltatási 
tevékenységhez való hozzáférés és az azok 
gyakorlása érdekében teljesítendő 
eljárásokra és alaki követelményekre 
vonatkoznak;

Indokolás

The single points of contact should provide this information to ensure that service providers 
have access to the applicable collective agreements, social legislation, environmental rules 
and consumer protection systems.

Módosítás: 43
8. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan létesítmények vizsgálatára, ahol a 
szolgáltatást nyújtják, vagy a szolgáltató 
által alkalmazott felszerelés vizsgálatára, 
illetve a szolgáltató megfelelőségének fizikai 
vizsgálatára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan létesítmények vizsgálatára, ahol a 
szolgáltatást nyújtják, vagy a szolgáltató 
által alkalmazott felszerelés vizsgálatára, 
illetve a szolgáltató megfelelőségének fizikai 
vizsgálatára, de a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ilyen vizsgálati 
és tanúsítási eljárások egyszerűek, 
egyértelműek és megkülönböztetéstől 
mentesek legyenek.
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Indokolás

Inspection and certification procedures should not be burdensome for the service provider 
and should not be used as a means of discriminating against service providers from another 
Member State.

Módosítás: 44
9. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) az engedélyezési rendszer nem 
különbözteti meg hátrányosan az adott 
szolgáltatót;

a) az engedélyezési rendszer nem 
különbözteti meg hátrányosan az adott 
szolgáltatót a hazai szolgáltatóval szemben, 
a szolgáltató származási országának 
megfelelő engedélyezési rendszerét pedig el 
kell fogadni.

Indokolás

It should be made clearer that the aim is to create a level playing field for domestic and 
foreign service providers.

Módosítás: 45
10. cikk, (5) bekezdés

(5) Amint a megfelelő vizsgálat 
eredményének fényében megállapításra 
került, hogy az engedélyezés feltételei 
teljesültek, az engedélyt ki kell adni.

(5) Amint a megfelelő vizsgálat 
eredményének fényében megállapításra 
került, hogy az engedélyezés feltételei 
teljesültek, az engedélyt ki kell adni, és azt 
kizárólag a kibocsátó hatóság vonhatja 
vissza.

Módosítás: 46
16. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

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 

A jelen irányelv rendelkezései a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a 
szolgáltatások gyakorlásának 
engedélyezésével összefüggésben 
alkalmazandók. A rendeltetési országban 
nyújtott szolgáltatások – a 
közegészségüggyel, biztonsággal és 
üzembiztonsággal kapcsolatos kérdésekben, 
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felelősségére vonatkoznak. az arányosság mértékében – továbbra is a 
rendeltetési ország jogszabályainak és 
ellenőrzésének hatálya alá tartoznak

Módosítás: 47
16. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) A tagállamok országaik területén nem 
férhetnek hozzá, és nem gyakorolhatják az 
olyan szolgáltatási tevékenységeket, 
amelyek feltétele a közvetve vagy 
közvetlenül a nemzetiségen, vagy a létesítő 
okirat szerinti székhelyen alapuló 
diszkriminatív feltételeknek való 
megfelelés.

(3) A tagállamok — a koordinált területhez 
tartozó okok miatt — különösen a következő 
követelmények megszabásával nem 
korlátozhatják a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát egy másik tagállamban 
székhellyel rendelkező szolgáltatásnyújtó 
esetében:

A tagállamok — a koordinált területhez 
tartozó okok miatt — nem korlátozhatják a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát egy másik 
tagállamban székhellyel rendelkező 
szolgáltatásnyújtó esetében.

Ezért a következő követelményeket tiltani 
kell:

Módosítás: 48
16a. cikk (új)

16a. cikk
A szolgáltatási irányelv két szakaszban 

történő alkalmazása

(1) Eltekintve a következő cikkek 
rendelkezéseitől a származási ország elve 
két szakaszban lép hatályba. 
(2) Az újonnan bejegyzett, valamint a még 
nem szabályozott szakmák esetében ez az 
irányelv a 45. cikkben meghatározott 
határidőknek megfelelően alkalmazandó.
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(3) Azoknak a szolgáltatásoknak az 
esetében, amelyekre a tagállamokon belül 
szigorúbb rendelkezések vonatkoznak –
például azért, mert az adott szolgáltatási 
tevékenység engedélyezéséhez vagy 
végzéséhez a nemzeti szolgáltatónak 
hosszabb szakképzési időszakra vagy 
bizonyos vizsgákra, illetve bizonyítványokra 
is szüksége van, a Tanács legkésőbb az 
irányelv életbe lépésének napjáig öttől (A 
csoport) tíz évig (B csoport) terjedő 
átmeneti időszak érvényesítését 
engedélyezheti, amely során az irányelv 
ezekre a szolgáltatásokra is alkalmazandó.
(4) A Tanács a (3) bekezdésben 
meghatározott csoportokat két alcsoportra 
(A és B) bontja. Az A csoportba tartozó 
szolgáltatási tevékenységek (nem szigorúan 
szabályozott szakmák) esetében az átmeneti 
időszak nem haladhatja meg a 45. cikkben 
meghatározott határidőtől számított öt évet, 
a B csoport esetében pedig a tíz évet.
Amennyiben a 45. cikkben meghatározott 
határidő előtt a Tanács nem jelöli ki a (3) 
és (4) bekezdésben említett csoportokat, 
nem kerül sor átmeneti időszak 
bevezetésére.

Módosítás: 49
17. cikk,(2-4) bekezdés

(2) villamosenergia-elosztási szolgáltatások
a 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének 5) pontja értelmében;

(2) villamosenergia-szállítási, -elosztási és -
ellátási szolgáltatások a 2003/54/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 5) 
pontja értelmében;

(3) földgázelosztási szolgáltatások a 
2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének 5) pontja értelmében;

(3) földgázszállítási, -elosztási,-ellátási és -
tárolási szolgáltatások a 2003/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 
cikkének 5) pontja értelmében;

(3) vízelosztási szolgáltatások; (4) vízelosztási, -ellátási, és -kezelési 
szolgáltatások;

Indokolás
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In the proposal the derogation from the country of origin principle only concerns the 
distribution of gas. There is no objective justification to such a limited derogation : Directive 
2003/55/EC which applies to all gas activity in the EU, encompasses indeed the transmission, 
distribution, supply and storage of natural gas according to its Article 1. Consequently, it is 
appropriate to extend the initial derogation to the above-mentioned gas activities in order to 
treat them on an equal basis and thus to avoid to having two different legal regimes for 
unjustified reasons.

Módosítás: 50
17. cikk, 6a) pont(új)

6a) hivatalos hatósági kiküldetés 
gyakorlása során vagy a hivatalos 
hatáskörrel járó melléktevékenységként 
végzett szabályozott szakmák;

Indokolás

It must be specified that the general derogation from the country of origin principle applies to 
regulated professions in the exercise of their official authority mission, and also to all the acts 
intrinsic to that mission.

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

b) szerencsejáték tevékenységek, amelyeken 
pénzbeni téttel vesznek részt, beleértve a 
sorsolásos játékokat és fogadási ügyleteket 
is;

törölve

Indokolás

There are no grounds for excluding gambling activities.

Módosítás: 52
23. cikk,(2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy nem 
utasítják el a társadalombiztosítási 
rendszerük által egy másik tagállamban 
nyújtott kórházi ellátás átvállalt költségeit, 
amennyiben a kérdéses kezelés a 
szövetséges állam törvénykezése által 
biztosított ellátás részét képezi, és 

(2) A kórházi ellátás igénylésének 
engedélyezése az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének, valamint a 883/2004/EK rendelet 
20. cikkének megfelelően történik. A 
kórházi ellátás magában foglalja az abban 
a tagállamban nyújtott valamennyi kezelést, 
ahol a beteg biztosítva van; a kérdéses 
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amennyiben a beteg adott állapotának, 
valamint a betegség várható lefolyásának 
tükrében nincs lehetőség a beteg még 
orvosilag elfogadható időszakon belüli 
kezelésére.

infrastruktúra nevét, szervezeti egységét és 
finanszírozását az ellátás besorolásának 
szempontjából nem kell figyelembe venni.

Indokolás

Módosítás: 53
24. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

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

Ugyanakkor a kiküldő tagállama megteheti, 
hogy a szolgáltatásnyújtó, illetve a kiküldött 
munkavállaló számára semmilyen, a 
96/71/EK irányelv követelményein túli 
kötelezettséget nem ír elő.

a) engedélyt szerezni a saját illetékes 
hatóságtól, vagy ugyanott 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

Directive 96/71/EC has proved satisfactory in practice and should hence continue to apply.
Further, in order not to mix the reference to the existing provisions with new obligations for 
holding and providing documentation, it is more relevant to specify the documents to be held 
and the conditions under which they must be provided under Paragraph 2 of this Article.

Módosítás: 54
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(24) cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett 
körülmények között a származási 
tagállamnak kell biztosítania, hogy a 
szolgáltató minden szükséges intézkedést 
megtegyen annak érdekében, hogy az alábbi 
információkat a kiküldetés végétől számított 
két évig saját illetékes hatósága és a 
kiküldetés helyéül szolgáló tagállam 
hatósága részére is képes legyen megadni:

(2) A szolgáltató köteles magánál tartani 
személyi azonosságának igazolását és a 
származási ország illetékes hatósága által 
kibocsátott, az adott szolgáltatás 
nyújtásához szükséges engedélyek 
másolatát. Ezeket a dokumentumokat a 
szolgáltatás folytatása közben mindig 
magánál kell tartania. A szolgáltatónak 
kérésre be kell mutatnia ezeket a 
dokumentumokat a fogadó ország illetékes 
hatóságának. A származási tagállamnak kell 
biztosítania, hogy a szolgáltató minden 
szükséges intézkedést megtegyen annak 
érdekében, hogy a következő információkat 
a kiküldetés végétől számított két évig saját 
illetékes hatósága és a kiküldetés helyéül 
szolgáló tagállam hatósága részére is képes 
legyen megadni:

(a) a kiküldött munkavállaló 
személyazonossága;

(a) a kiküldött munkavállaló 
személyazonossága;

(b) a rábízott feladatok természete, (b) a rábízott feladatok természete,

(c) a címzett kapcsolattartási adatai, (c) a címzett kapcsolattartási adatai,
(d) a kiküldetés helye, (d) a kiküldetés helye,

e) a kiküldetés kezdetének és végének 
időpontja,

e) a kiküldetés kezdetének feltételezett 
időpontja és a kiküldetés végének időpontja 
(amennyiben adott),

(f) a kiküldött munkavállalóra vonatkozó 
foglalkoztatási- és munkafeltételek;

(f) a kiküldött munkavállalóra vonatkozó 
foglalkoztatási- és munkafeltételek;

Indokolás
If requested by the competent authority of the host country, the provider should be able to 
present the minimum documentation, namely proof of identity and the relevant licenses if any.
The other documentation mentioned should be exchanged electronically (e.g. by IDA or other 
eGovernment services) between national administrations upon request, and it should 
therefore not be compulsory for the provider to carry this at all times.
The end date may not be known or may be indefinite at start of posting.

Módosítás: 55
(25) cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés nem érinti annak a (2) Az (1) bekezdés nem érinti annak a 
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lehetőségét, hogy a tagállamok rövid 
időtartamú vízumot kérjenek azoktól a 
harmadik országbeli állampolgároktól, 
akikre nem vonatkozik a Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló 
egyezmény 21. cikkében előírt kölcsönös 
elismerési rendszer.

lehetőségét, hogy a tagállamok rövid 
időtartamú vízumot kérjenek azoktól a 
harmadik országbeli állampolgároktól, 
akikre nem vonatkozik a Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló 
egyezmény 21. cikkében előírt kölcsönös 
elismerési rendszer, azonban az EU egyéb 
területén működő vállalkozások 
alkalmazottainak vízumkérelme nem 
utasítható vissza ésszerűtlen okokra 
hivatkozva.

Indokolás

It is costly and time consuming for a company which wants to bring in people from outside 
the EU to obtain separate work visas and residence permits for each country to which they 
are posting the worker.  It is important, therefore, that third country nationals should not be 
faced with unreasonable restrictions when posted to or from a country which is not party to 
the Schengen Agreement.

Módosítás: 56
(26) cikk, (1) bekezdés, e) pont

e) szabályozott szakmák esetén bármilyen 
szakmai egyesület vagy hasonló intézmény, 
ahol a szolgáltató bejegyzésre került, a 
szakmai megnevezés, illetve annak a 
tagállamnak a neve, ahol a szakmai 
megnevezést kiadták;

e) szabályozott szakmák esetén bármilyen 
szakmai egyesület vagy hasonló intézmény, 
ahol a szolgáltató bejegyzésre került, a 
szakmai megnevezés, a nyilvántartási szám, 
illetve annak a tagállamnak a neve, ahol a 
szakmai megnevezést kiadták;

Módosítás: 57
(26) cikk, (1) bekezdés, ga) pont (új)

ga) olyan esetekben, amikor szakmai 
felelősségbiztosítást, illetve ahhoz hasonló 
jótállást kell igénybe venni, a 27. cikk (1) 
bekezdésében említett információkat, 
különös tekintettel a biztosító vagy a 
jótállásra kötelezett adataira, a szakmai és 
területi hatáskörre, valamint az arra 
vonatkozó biztosítékra, hogy a biztosító 
részére időben megtörténtek a befizetések.
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Módosítás: 58
(26) cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A hatékony ellenőrzés és 
fogyasztóvédelem biztosításának érdekében 
a tagállamoknak a Bizottság javaslatának 
megfelelően alkalmazniuk kell az on-line 
közigazgatásra vonatkozó intézkedéseket.
A több államban tevékenykedő szolgáltatók 
nyilvántartása a Bizottság által elkészített, a 
Közösség egész területén érvényes 
szabványos nyomtatvány segítségével 
történik.

Indokolás

Módosítás: 59
(27) cikk, (5) bekezdés

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásának 
érdekében a Bizottság a 42. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően létrehozhat egy szolgáltatási 
jegyzéket, amely tartalmazza az (1) 
bekezdésben említett jellemzőket, valamint 
közös kritériumokat állíthat annak 
megállapítására, hogy az abban a 
bekezdésben említett biztosítás és jótállás 
céljaiból mi a helyénvaló a kockázat 
természetével és hatókörével kapcsolatosan.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásának 
érdekében a Bizottság a 42. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően létrehoz egy szolgáltatási 
jegyzéket, amely tartalmazza az (1) 
bekezdésben említett jellemzőket, valamint 
közös kritériumokat állíthat annak 
megállapítására, hogy az abban a 
bekezdésben említett biztosítás és jótállás 
céljaiból mi a helyénvaló a kockázat 
természetével és hatókörével kapcsolatosan.

Módosítás: 60
(35) cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Amennyiben a tagállamoknak tudomására 
jut, hogy egy szolgáltató törvénytelen, vagy 
bármely egyéb olyan tevékenységet folytat, 
amely egy tagállamban komoly károkat 
okozhat, arról a lehető legrövidebb időn 
belül értesítik a származási országot.

Amennyiben a tagállamoknak tudomására 
jut, hogy egy szolgáltató törvénytelen, vagy 
bármely egyéb olyan tevékenységet folytat, 
amely egy tagállamban komoly károkat 
okozhat, arról a lehető legrövidebb időn 
belül értesítik a származási országot és a 
befogadó országot.
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Indokolás

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Módosítás: 61
(36) cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) A származási ország kérésére az (1) 
bekezdésben említett illetékes hatóság 
elvégzi a származási ország általi hatékony 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges 
valamennyi ellenőrzést és vizsgálatot. Ezek 
során az illetékes hatóság a tagállamában 
ráruházott hatásköre mértékének 
megfelelően lép fel.

(2) A származási ország kérésére az (1) 
bekezdésben említett illetékes hatóság 
elvégzi a származási ország általi hatékony 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges 
valamennyi ellenőrzést és vizsgálatot. Ezek 
során az illetékes hatóság a származási 
ország megfelelő hatóságára ruházott 
hatáskörnek megfelelő mértékben lép fel.

Indokolás

Supervision must be the responsibility of the Member State of posting as only it has a real 
incentive to exercise control.

Módosítás: 62
(37) cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett tagállam 
felkéri a származási országot a 
szolgáltatóval kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, és rendelkezésére 
bocsátja a kérdéses szolgáltatással és az eset 
körülményeivel kapcsolatos valamennyi 
vonatkozó információt.

(2) Az (1) bekezdésben említett tagállam a 
származási országot azonnali 
véleményezésre kéri fel, és rendelkezésére 
bocsátja a kérdéses szolgáltatással és az eset 
körülményeivel kapcsolatos valamennyi 
vonatkozó információt.

A származási ország a lehető legrövidebb 
időn belül ellenőrzi, hogy a szolgáltató 
törvényesen jár-e el, valamint meggyőződik 
a felkérés alapjául szolgáló adatok 
hitelességéről. A lehető legrövidebb időn 
belül tájékoztatja a kérelmező tagállamot az 
alkalmazott vagy előirányzott 
intézkedésekről, illetve adott esetben az 
intézkedések hiányának okairól.

A származási ország a lehető legrövidebb 
időn belül ellenőrzi, hogy a szolgáltató 
törvényesen jár-e el, valamint meggyőződik 
a felkérés alapjául szolgáló adatok 
hitelességéről. A lehető legrövidebb időn 
belül tájékoztatja a kérelmező tagállamot 
azokról az intézkedésekről, amelyeket ilyen 
esetben a származási országban alkalmazni 
vagy előirányozni kell, illetve adott esetben 
annak okáról, hogy miért nem kell 
intézkedni.
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