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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2004. január 13-án fogadta el eredeti javaslatát1, amelynek célja az volt, 

hogy olyan jogi keretet biztosítson, amely elhárítja a szolgáltatók letelepedési 

szabadságát, valamint a szolgáltatások tagállamok közötti szabad mozgását gátló

akadályokat, és ezáltal a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevői számára egyaránt 

garantálja e két, Szerződésben foglalt alapvető szabadság gyakorlásához szükséges 

jogbiztonságot. Az egymást követő elnökségek alatt a Tanács és annak előkészítő

szervei alaposan megvizsgálták és megvitatták a javaslatot.

2. A Régiók Bizottsága 2004. szeptember 30-án nyilvánított véleményt2.

3. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. február 10-én nyilvánított 

véleményt3.

4. Az Európai Parlament az első olvasat során kialakított véleményét 2006. február 16-án 

fogadta el.

5. A Bizottság 2006. április 4-jén fogadta el módosított javaslatát. A módosított javaslat 

nagymértékben épít a Parlament véleményére, valamint a Tanácsban folytatott 

megbeszélésekre.

6. A (Versenyképességi) Tanács 2006. május 29-én ― Belgium és Litvánia tartózkodásával 

― politikai megállapodást ért el a közös álláspontjának elfogadása céljából kialakított 

kompromisszumos szöveg tekintetében.

7. A Tanács [...] az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadta közös álláspontját.
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II. CÉLKITŰZÉSEK

Az irányelvtervezet célkitűzései a következők:

- Az európai uniós gazdasági növekedés és foglalkoztatás alapjának megszilárdítása.

- A szolgáltatások valódi belső piacának megteremtése a szolgáltatási tevékenység fejl

ődését és gyakorlását gátló jogi és igazgatási akadályok elhárítása révén.

- A szolgáltatásokat igénybe vevők jogainak megerősítése.

- Jogilag kötelező erejű kötelezettségek megállapítása a tagállamok hatékony igazgatási 

együttműködése érdekében.

III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT

A Tanács által elfogadott közös álláspont jelentős mértékben tükrözi az Európai Parlament els

ő olvasatban elfogadott véleményét. A Bizottság módosított javaslata már tartalmazta a 

Parlament módosításainak nagy részét, és annak kulcsfontosságú elemeit a Tanács beillesztette 

közös álláspontjába. Következésképpen a Parlament módosításainak jelentős részét egészben 

vagy részben belefoglalták a közös álláspontba.  A közös álláspont továbbá tartalmaz néhány új 

rendelkezést is, amelyeket a Tanács az irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása, valamint 

a belső piac megfelelő működéséhez való hozzájárulás érdekében alapvetőnek ítél.

A Bizottság elfogadta a Tanács által a bizottsági módosított javaslaton eszközölt és a közös 

álláspontjába belefoglalt valamennyi módosítást.
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A közös álláspont elemzése

Általános rendelkezések (1–4. cikk)

A jog specifikus területei (1. cikk)

Az irányelv tárgyát és a jog bizonyos területeivel (alapvető jogok, munkajog, büntetőjog, a 

kulturális vagy nyelvi sokszínűség, illetve a média sokféleségének védelme vagy előmozdítása) 

való kapcsolatát tekintve a közös álláspont általában tükrözi a Parlament módosításait (7., 8., 

9., 290., 291., 297., 298., 299. módosítás, a 72. módosítás vonatkozó része). A preambulum 

új, 10. bekezdéssel egészül ki, amely egyértelművé tesz számos, a valamely tevékenység 

nyújtására való jogosultságtól, illetve e szolgáltatási tevékenység gyakorlásától független 

általános szabályt. Az 1. cikk szövegében eszközölt néhány kisebb változtatás célja, hogy 

annak tartalmát egyértelművé és félreérthetetlenné tegye.

Hatály (2. cikk)

A Tanács a közös álláspontban megszilárdította és egyértelműbbé tette az irányelv hatályát, 

nagymértékben figyelembe véve a Parlament által első olvasatban elfogadott módosításokat. 

Pontosabban, a közös álláspont a Parlament módosításainak (különösen a 10., 13., 14., 15., 

16., 17., 18., 19., 20., 44., 20., 70., 71., 73., 74., 78., 79., 80., 81., 82., 205., 206., 207., 208., 

211., 212., 213., 232., 233., 252., 294., 295., 296., 300., 302–332., 302–333., 304., 305., 

306., 403. módosításnak, valamint a 72. és 289. módosítás vonatkozó részeinek) a tartalmát 

tükrözi.

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában a „nem gazdasági” szavak beillesztése az „általános 

érdekű szolgáltatások” kifejezés megvilágítását célozza, amelyet a tagállamok nem mindig 

egységesen használnak.  A 2. cikk (2) bekezdésének c), f) és i) pontjában eszközölt 

szövegváltoztatások célja az egyértelművé tétel és a tagállamok által kinyilvánított különféle 

aggályok eloszlatása.
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A szociális szolgáltatások kizárását illetően a 2. cikk (2) bekezdésének j) pontjában a közös 

álláspont a szociális lakhatás, gyermekgondozás, a családtámogatás és a tartósan vagy 

ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott szociális szolgáltatásokra utal, 

amelyeket az állam vagy az állam által megbízott szolgáltató vagy az állam által ilyenként 

elismert jótékonysági intézmény nyújt. A Tanács a (28) preambulumbekezdést új mondattal 

egészítette ki, amely azt hangsúlyozza, hogy az irányelv nem sérti a tagállamok szociális 

szolgáltatásaiban az egyetemes szolgáltatás elvét.

A Tanácsnak nem áll módjában elfogadni a 75. módosítást, mivel a (20) preambulumbekezdés 

már tartalmazza a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó magyarázatot. A jogi szolgáltatások 

kizárásáról szóló 77. módosítást nem emelték át, mivel a 3. cikk már megállapítja, hogy ha a 

szolgáltatási irányelv rendelkezései más közösségi jogi aktus olyan rendelkezésével ütköznek, 

amelyek a szolgáltatási tevékenység meghatározott kérdéseit szabályozzák, akkor az utóbbinak 

a rendelkezései érvényesek.

Az irányelv és a közösségi jog egyéb rendelkezései közötti kapcsolat (3. cikk)

A közös álláspont a 21., 83., 219., 307. parlamenti módosítás megközelítését követi kisebb 

átszövegezéssel annak érdekében, hogy világosan meghatározza, hogy más közösségi jogi 

aktussal való ütközés esetén azon jogi aktusok vonatkozó rendelkezései az érvényesek.  A 3. 

cikk (1) bekezdése tartalmazza az ilyen közösségi eszközök indikatív jegyzékét. A közös 

álláspont a 3. cikk (2) bekezdésében azt is hangsúlyozza, hogy az irányelv nem érinti a 

nemzetközi magánjog szabályait, és különösen azokat, amelyek azt biztosítják, hogy a 

fogyasztók részesüljenek a tagállamuk hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályaiban 

megállapított védelem biztosította előnyökből.

Fogalommeghatározások (4. cikk)

A közös álláspont az 1–3., 5–6., 23–26., 93–94. és 97–98. módosítást némi átszövegezéssel, a 

39., 84., 88–90., 95. és 308. módosítást elvben, de átszövegezve tükrözi annak érdekében, 

hogy a szöveg a meglévő közösségi joggal vagy az irányelv hatályával összhangban legyen.
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A közös álláspont továbbá kiegészítette a (37) és (40) preambulumbekezdést, valamint új, (38) 

preambulumbekezdést illesztett a szövegbe. A Tanács nem emelte át a „szolgáltatás” és a 

„közszolgáltatási kötelezettség” meghatározásáról szóló 4., 85. és 86. módosítást. A 

„munkavállaló” meghatározásáról szóló 96. módosítást a hatály új meghatározásának fényében 

feleslegesnek tekintették, következésképpen nem foglalták bele a közös álláspontba. Nem 

emelték át az „illetékes hatóságok” fogalmára vonatkozó 92. módosítást és a „szolgáltató”

fogalmára vonatkozó 87. módosítást más vonatkozó közösségi jogszabályokkal való összhang 

okán. Végül, a közös álláspont nem emelte át a 22. módosítást, amely törölné az irányelv 

hatálya alá tartozó szolgáltatásoknak a (33) preambulumbekezdésben foglalt listáját, melyet a 

módosított hatályt tükrözendő némi szövegezési változtatásokat követően újra beillesztettek a 

szövegbe.

Az ügyintézés egyszerűsítése (5–8. cikk)

A közös álláspont általában tükrözi az Európai Parlament vonatkozó módosításait (a 27., 

29–30., 31., 32., 33., 99. módosítást, a 100. módosítás vonatkozó részeit, a 104., 105–106. és

108–111., 309. módosítást). A Tanács a 6. cikk (1) bekezdésében azáltal, hogy a „pontoknál”

helyett a „pontokon keresztül” szövegezést használja, egyértelművé kívánja tenni, hogy az 

egyablakos ügyintézési pontok szerepe akár mindössze a szolgáltató és az illetékes hatóságok 

közötti közvetítőére is korlátozódhat.

A közös álláspont rendelkezik arról, hogy az európai formák megállapítása a komitológiai 

eljárás keretében zajlik, valamint egy új, (45) preambulumbekezdést illeszt a szövegbe, mely 

több olyan javaslatot tartalmaz, amelyet a tagállamok az eljárások és formaságok egyszer

űsítése szükségességének vizsgálatakor figyelembe vehetnek.

A Tanács nem tudott átemelni bizonyos módosításokat, amelyek megítélése szerint nincsenek 

összhangban a Tanács álláspontjával, mint például a 102. módosítás, mivel a formális bejegyzés 

az egyablakos ügyintézési pontok esetében szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy a 

103. módosítás, mivel az európai egyablakos ügyintézési pont felesleges adminisztratív 

struktúrát képezne, és a szubszidiaritás elvével ellentétes lenne.  
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A Tanács nem emelte át a 310. módosítást, mivel az ― ezen javaslat által nem érintett ―

96/71/EK irányelvnek való megfelelés felügyeletére történő hivatkozást nem ítélte 

helyénvalónak.

A közös álláspont nem építette be a 107. módosítást, mivel az felszámolná az elektronikus úton 

való információnyújtás kötelezettségét, amely az egyszerűsített ügyintézés megvalósításának 

elengedhetetlen eszköze, a 111. módosítást ― a felülvizsgált ütemtervet kivéve ―, sem a 32. 

módosítást, mivel az elektronikus eljárások az ügyintézés egyszerűsítésének elengedhetetlen 

eszközei, továbbá azok eredeti dokumentumok esetében is alkalmazhatók, mivel a hitelesség 

elektronikus módon is biztosítható. 

A szolgáltatók letelepedésének szabadsága (9–15. cikk)

A közös álláspont tükrözi a 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 112–113., 115. és 117., 

118–122., 124–127., 128. és 129. módosítást, a 30. és 130. módosítást részben, valamint a 

131–133. és 136–137., 138., 140., 141., 142. és 143., 144–145., 146., 147–149., 150 és 242. 

módosítást. Néhány esetben az egyértelműség érdekében a Tanács némi szövegváltoztatást ítélt 

szükségesnek, amely véleménye szerint az Európai Parlament módosításainak lényegét nem 

érinti. 

A 14. cikk (6) bekezdése azzal egészül ki, hogy a versengő piaci szereplőkkel folytatott 

konzultáció tilalma nem érinti a széles közönséggel folytatott konzultációt, a 14. cikk (7) 

bekezdése pedig azzal, hogy valamely tagállam biztosítást vagy pénzügyi garanciát követelhet 

annak ellenére, hogy az abban a tagállamban letelepedett szolgáltatóra nézve ilyen 

kötelezettség nem áll fenn.

A közös álláspont nem emelte át a 134. és 28. módosítást, mivel a hallgatólagos engedélyezés 

(a hatóságok válaszadásának elmaradása esetén) a letelepedési szabadság megkönnyítésének 

egyik kulcsa, sem a 135. módosítást, mivel az további terhet róna a kérelmezőre, és nehezebbé

tenné a bírósági felülvizsgálatokat. A közös álláspont néhány változtatást vezet be a 13. cikk 

(3) és (4) bekezdésébe, valamint a (63) preambulumbekezdésbe a hallgatólagos engedélyezést 

illetően, különösen annak lehetővé tétele révén, hogy a tagállamok az eljárás idejének 

meghosszabbításáról dönthetnek, amennyiben a kérdés összetettsége azt indokolja, és 
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amennyiben a kérelmező kellően tájékozott a hosszabbításról és annak okairól. Ennek célja az 

engedélyezési rendszerek átláthatóvá és kellően hozzáférhetővé tétele a gazdasági szereplők 

számára, anélkül, hogy ez megfosztaná a nemzeti közigazgatást mérlegelési jogkörétől. A (63) 

preambulumbekezdés kiegészül egy arra vonatkozó magyarázattal, hogy a tagállamok azon 

lehetősége, amely szerint az engedélyezési eljárásokra vonatkozóan eltérő rendelkezéseket 

hozhatnak, amennyiben azokat a közérdekkel kapcsolatos nyomós indok támasztja alá, olyan 

szabályokat is magában foglalhat, amelyek értelmében bizonyos időtartamon belül érkezett 

válasz hiányában a kérelmet elutasítandónak tekintik, az ilyen hallgatólagos elutasítás pedig a 

bíróság előtt megtámadható.

A közös álláspont az általános gazdasági érdekű szolgáltatások értékelési folyamatának 

alkalmazására vonatkozó néhány változtatást eszközöl a 15. cikk (4) bekezdésében, amelynek 

célja egyrészt tisztázni, hogy a meghatározott értékelési mechanizmus nem akadályozhatja az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások feladatainak ellátását, másrészt az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatásokat az értékelési folyamatból teljesen kizárni kívánó Európai 

Parlament aggályait eloszlatni. A közös álláspont 15. cikke (6) és (7) bekezdésének 

megfogalmazása azt a célt szolgálja, hogy könnyítsen az ezen cikk szerint a tagállamokra rótt 

terheken, valamint hogy eloszlassa az értesítési kötelezettség eltörlését célzó Európai 

Parlament aggályait. Nevezetesen a közös álláspont a (6) bekezdésből törli az „és azt új 

körülmények teszik szükségessé” szövegrészt. A jogbiztonság érdekében a közös álláspont a 

(7) bekezdést egy magyarázattal egészíti ki, mely szerint a 98/34/EK irányelv szerinti értesítés 

egyúttal megfelel az ezen irányelv szerinti értesítés követelményének.

A Tanács nem emelte át a 116. és 209. módosítást, mivel az engedélyezési rendszerek 

értékelése és a róluk készített jelentés a szolgáltatási tevékenységre való jogosultság és a 

szolgáltatási tevékenység gyakorlása szempontjából nélkülözhetetlen eszköz. A közös 

álláspont azonban az (58) preambulumbekezdésben megszabja, hogy a jelentési kötelezettség 

kizárólag az engedélyezési rendszerek meglétére vonatkozik, és nem az engedély megadásának 

kritériumaira és feltételeire. A Tanács nem tudja elfogadni a 114. módosítást azon 

megfontolásból, hogy az a szöveg érthetőségét csökkenti.
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A 120. módosítás új, (61) preambulumbekezdés beillesztését javasolja, melyet azt tisztázandó

foglaltak bele a közös álláspontba, hogy a megkettőzés tilalmának követelménye nem 

akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy alkalmazzák saját feltételeiket, csupán azt 

követeli meg tőlük, hogy vegyék figyelembe egyenértékű feltételeknek a szolgáltató által egy 

másik tagállamban való előzetes teljesítését. A közös álláspont továbbá eltérő

megfogalmazással, de tükrözi a 121. módosítás lényegét.

A közös álláspont ellenben nem foglalja magában a 122. módosítást, mivel az engedély 

megadására vonatkozó döntések kizárása az alapos indokolást igénylő döntések köréből 

kevésbé hatékonnyá vagy jóformán lehetetlenné tenné egy közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatát.  A közös álláspont továbbá nem emelte át a 151. módosítást sem, mivel az 

értesítési kötelezettség törlése jelentős mértékben gyengítené az értékelési folyamatot.

A szolgáltatásnyújtás szabadsága és az ehhez kapcsolódó eltérések (16–18. cikk)

A szolgáltatásnyújtás szabadsága (16. cikk) tekintetében a közös álláspont teljes mértékben 

tükrözi az Európai Parlament módosításait (45–47., 152. és 293/rev4). A preambulum a 

foglalkoztatási feltételekről szóló tagállami szabályok alkalmazásának tisztázása érdekében 

kiegészül az új, (82) bekezdéssel. A szolgáltatásnyújtás szabadságának elvétől való további 

eltérések (17. cikk) tekintetében a közös álláspont átemeli a Parlament módosításait (53., 48., 

50., 51., 54., 161., 162., 163., 165., 169., 170., 171., 172., 173., 174. és 175., 400., 404.), és 

némi változtatást eszközöl a hulladékszállításra vonatkozó (12) bekezdésben. Az eredeti 

javaslat átmeneti eltérésekről szóló 18. cikkét a vonatkozó parlamenti módosításnak megfelel

ően törölték.

A 16. cikkben tett változtatásokat követően a 164., 167. és 168. módosítást nem tekintik 

relevánsnak. A Tanács nem emelte át a 176. módosítást, mivel az egészségügyi szakma 

gyakorlására, a közegészségre és a közrendre vonatkozó eseti eltérések ― az egészségügyi 

szolgáltatásoknak az irányelv alkalmazási köréből való kizárása és a 16. cikk új 

megfogalmazása révén ― szükségtelenné váltak.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 ea/ZV/rg 10
DG C I HU

A szolgáltatás igénybevevőinek jogai (19–21. cikk)

A szolgáltatás igénybevevőinek jogai tekintetében a közös álláspont némi változtatással vagy 

kiegészítéssel általában tükrözi a megfelelő (178., 180., 247., részben az 55. ) parlamenti 

módosításokat. 

A Tanács ellenben nem tudja elfogadni el a 20. cikkben szereplő megkülönböztetésmentességr

ől szóló záradék „kizárólag” szóval való kiegészítését (177. módosítás), mivel ezt úgy lehetne 

értelmezni, mintha lehetővé tenné a megkülönböztetést, ha az további alapokon is nyugszik.  

Nem lehet átemelni az új, 22a. cikk beépítésére vonatkozó 179. módosítást, mivel az 

egyablakos ügyintézési pontok szerepét már kielégítően tisztázza az ügyintézés egyszerűsítésér

ől szóló fejezet.

Az olyan egészségügyi szolgáltatás díjának visszatérítésére vonatkozóan, amelynek 

igénybevételére egy másik tagállamban került sor, a közös álláspont átemeli az 56–62. és 

180/247. módosítást, mely törli a 23. cikket és a megfelelő preambulumbekezdésket.

A munkavállalók kiküldetéséről és a harmadik országbeli állampolgárok kiküldetéséről szóló

rendelkezések (az eredeti javaslat 24. és 25. cikke) tekintetében a közös álláspont a Parlament 

megközelítését (181., 182/248., 63–64., 183/249. és 65–66. módosítás) követi, és törli az 

eredeti javaslat 24. és 25. cikkét.

A szolgáltatások minősége (22–27. cikk)

A szolgáltatások minőségére vonatkozó rendelkezések tekintetében a közös álláspont általában 

tükrözi a parlamenti megközelítést (64., 67., 185., 187., 188., 190., 194., 195., 196. 

módosítás). Az érthetőség érdekében a 22. cikk az irányelv többi részében meghatározott 

valamennyi tájékoztatási követelményt összesíti. A közös álláspont 23. cikke megerősíti, hogy 

a szolgáltatónak nem kötelező szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznie. Nem tartalmazza a 

biztosítással nem rendelkezés esetén lefolytatandó eljárást, mivel szükségtelen, hiszen a 

szakmai felelősségbiztosítás már nem kötelező.
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A közös álláspont nem építi be a 184. és 186. módosítást, mivel azok szükségtelen terhet 

jelentenének a szolgáltatók számára. Hasonlóképpen nem építi be a 191. módosítást sem, mivel 

a szolgáltató köteles tájékoztatni a szolgáltatások igénybevevőjét az értékesítés utáni 

garanciákról. A 192. módosítás szintén nem elfogadható, mivel az értékesítés utáni 

garanciákra vonatkozó más közösségi jogszabályokat explicit módon kell feltüntetni. A közös 

álláspont nem emelte át a 193. és 210. módosítást, mivel a Tanács megítélése szerint a 

multidiszciplináris tevékenységek értékelése és a róluk készített jelentés a szolgáltatási 

tevékenységre való jogosultság és a szolgáltatási tevékenység gyakorlása szempontjából 

nélkülözhetetlen eszköz.

Igazgatási együttműködés (28–36. cikk)

Az Európai Parlament vonatkozó módosításait (különös tekintettel a 68–69., 197–198., 

200–203. módosításra) a közös álláspont teljes mértékben vagy lényegében, de némi 

átalakítással tükrözi, amely a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló fejezet új szerkezetét 

követően vált szükségessé.

Konvergencia-program és záró rendelkezések (37–46. cikk) 

A közös álláspont némi átszövegezéssel beépíti a Parlament módosításait (különös tekintettel a 

70., 71., 205., 206., 207., 208., 211., 212., 213. módosításra). A preambulum a magatartási 

kódex céljának leírása érdekében kiegészül az új, (114) bekezdéssel.

A közös álláspont a 39. cikk (5) bekezdésébe egy fontos elemet vezetett be, azt a folyamatot, 

amelyben a tagállamok azon nemzeti követelményeikről szóló jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak, amelyek alkalmazása a 16. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének és a 16. 

cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartoznak. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot ezekr

ől a követelményekről, valamint elemzést és iránymutatásokat készít e rendelkezéseknek az 

ezen irányelv összefüggésében való alkalmazásáról. A Tanács megítélése szerint ez ― az 

elfogadott szöveg átfogó egyensúlyának kulcsfontosságú elemét képező ― rendelkezés

hatékony rendszert alakít ki azon nemzeti jogszabályok nyomon követésére, amelyek 

akadályozhatják a szolgáltatásnyújtás szabadságát. 
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Bár bizonyos körülmények között ez a kötelezettség kezdeti terhet jelenthet a nemzeti 

közigazgatási rendszerekre nézve, a szolgáltatásnyújtók igazgatási terheit és költségeit 

mindenképpen minimálisra csökkentené, továbbá azáltal, hogy a tagállamokat segíti a meglévő

akadályok meghatározásában, megkönnyítené az irányelv végrehajtását.

A közös álláspont 40. cikke szabályozó bizottságot vezet be. A közös álláspont egy új, a 

személyes adatok védelméről szóló 43. cikket vezet be. A 44. cikk (1) bekezdésében a közös 

álláspont átemeli a Parlament módosítását és a végrehajtási időszakot 3 évre meghosszabbítja. 

A közös álláspont továbbá egy új preambulumbekezdést tartalmaz, mely olyan táblázatok 

készítésére biztatja a tagállamokat, amelyek a lehető legteljesebb mértékben bemutatják a 

megfeleléseket az irányelv és az átültető rendelkezések között.

IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács véleménye szerint az általa kialakított közös álláspont — amely a 2004 óta folytatott 

jelentős előkészítő munka és tárgyalások eredménye, és amelyet a Bizottság teljes mértékben 

támogat — összhangban van a javasolt irányelv célkitűzéseivel. Következésképpen a közös 

álláspont arra törekszik, hogy jól meghatározott jogi keretet hozzon létre, amely mind a 

szolgáltatók, mind a szolgáltatások igénybevevői számára egyaránt megerősíti a 

jogbiztonságot és a Szerződésben foglalt alapvető szabadság gyakorlásának képességét.

A Tanács kellő mértékben figyelembe vette a Parlament első olvasatbeli véleményét és a 

Bizottság módosított javaslatát. A Tanács megjegyzi, hogy a három intézmény álláspontja 

jelentős mértékben közeledett egymáshoz, különösen az irányelvtervezet alapvető

rendelkezései tekintetében. A közös álláspont jól tükrözi az álláspontok ezen közeledését.

________________________
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