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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról
2010/2053(INI)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9., 49. és 56. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a Bizottságnak a Versenyképességi Tanács részére készített, a szolgáltatási 
irányelv végrehajtásának helyzetéről szóló, 2010. május 18-i tájékoztató feljegyzésére,

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire 
(A7-0000/2010),

A. mivel a szolgáltatási irányelv célja, hogy a szolgáltatások belső piaca kiváló minőség és 
magas fokú társadalmi kohézió biztosítása mellett valósuljon meg,

B. mivel a szolgáltatási irányelv az Európai Unió növekedésének eszköze, és mivel 
végrehajtásának illeszkednie kell az Európa 2020 stratégia és az egységes piaci 
intézkedéscsomag keretébe,

C. mivel a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás jogára vonatkozó rendelkezéseivel, valamint –
a szolgáltatók segítése érdekében – az egyablakos ügyintézési pontok létrehozásával a 

szolgáltatási irányelv átültetése nagy kihívást jelent a tagállamok, a közigazgatás és a 
helyi hatóságok számára,

D. mivel az irányelvnek a gazdaságra, a vállalkozásokra és a polgárokra gyakorolt hatása 
csak akkor mérhető fel, ha azt az Unió összes tagállamában átültették,

E. mivel az irányelv tagállamok általi végrehajtásának minősége ugyanolyan fontos, mint a 
végrehajtására kitűzött határidők tiszteletben tartása,

1. emlékeztet a szolgáltatási irányelvről folytatott, eleddig példátlan nyilvános és politikai 

                                               
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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vitára és az Európai Parlamentnek az e tárgyalásban betöltött szerepére; ezért úgy véli, 
hogy az Európai Parlamentnek biztosítania kell az irányelv tagállamok általi 
végrehajtásának hatékony nyomon követését; felkéri a Bizottságot, hogy rendszeresen 
tájékoztassa a Parlamentet az átültetés helyzetéről;

2. örömét fejezi ki amiatt, hogy a szolgáltatási irányelv végrehajtása példa nélkül álló, 
dinamikus korszerűsítési folyamatot indított el az összes tagállamban, ami új munka- és 
értékelési módszerekben nyilvánul meg; hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek és a 
szakmai szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak az átültetési folyamatban; felkéri 
a Bizottságot, hogy ez utóbbiakat teljes mértékben vonja be a kölcsönös értékelés 
szakaszába;

3. megjegyzi, hogy a tagállamok többsége a horizontális jogszabályok útján történő átültetést 
választotta; ugyanakkor megjegyzi, hogy az átültetés módja a tagállamok belső 
szervezetének sajátos jellegétől függ; felkéri a tagállamokat, hogy – többek között a 
nemzeti parlamentek nagyobb mértékű bevonásával – biztosítsák az átültetési folyamat 
átláthatóságát;

Értékelési folyamat

4. úgy véli, hogy a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát szabályozó nemzeti 
jogszabályok értékelési folyamata az irányelv alappillérét jelenti; megjegyzi, hogy a 
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás elősegítése érdekében ennek a folyamatnak lehetővé 
kell tennie a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó engedélyezési 
rendszerek és követelmények korszerűsítését;

5. emlékeztet arra, hogy a tagállamok akkor tarthatják fenn engedélyezési rendszereiket és 
bizonyos követelményeket, ha azok megfelelnek a megkülönböztetésmentesség, a 
szükségesség és az arányosság követelményeinek; kiemeli, hogy ennek keretében a 
tagállamok számos engedélyezési rendszert úgy tartottak fenn, hogy azokat elérhetőbbé és 
átláthatóbbá tették a szolgáltatók számára;

6. felhívja a figyelmet a szakképesítések elismerése terén felmerült nehézségekre; emlékeztet 
arra, hogy a szolgáltatási irányelv nem alkalmazható az ágazati irányelvekben már 
meghatározott rendelkezésekre; felkéri a Bizottságot, hogy ezt a helyzetet a szakmai 
képesítésekről szóló irányelv felülvizsgálata keretében tisztázza;

7. emlékeztet a letelepedés jogára és a valamely másik tagállamban nyújtott átmeneti 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések különleges jellegére; felkéri a Bizottságot, 
hogy értékelésében teljes mértékben vegye figyelembe ezt a különleges jelleget;

8. hangsúlyozza, hogy az irányelv keretében megkezdett értékelési folyamat nagy munkát 
jelent a nemzeti közigazgatások számára, és hogy ezt a terhet figyelembe kell venni az 
átültetés értékelésekor;

9. kiemeli, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tettek a kölcsönös értékelési folyamat 
végrehajtása érdekében; úgy véli, hogy a folyamat jelenlegi állása alapján még nem 
értékelhető annak hatékonysága; kifejezi azon óhaját, hogy a Bizottság az egységes piaci 
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intézkedéscsomag keretében végezze el az új módszerben rejlő lehetőségek mélyreható 
vizsgálatát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek nem vesznek részt nagyobb mértékben a kölcsönös értékelési folyamatban;

Egyablakos ügyintézési pontok

10. úgy véli, hogy az egyablakos ügyintézési pontok bevezetése nélkülözhetetlen eleme az 
irányelv hatékony végrehajtásának; elismeri, hogy ehhez a tagállamoknak pénzügyi, 
technikai és szervezési szempontból további jelentős erőfeszítéseket kell tenniük; 
hangsúlyozza, hogy ebbe a szociális partnereket is be kell vonni;

11. felkéri a tagállamokat, hogy javítsák továbbra is az egyablakos ügyintézési pontok 
hozzáférhetőségét, valamint a szolgáltatóknak nyújtott információ minőségét és 
helyességét; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az egyablakos 
ügyintézési pontok által nyújtott információk több nyelven rendelkezésre álljanak;

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szolgáltatók még alig ismerik az egyablakos ügyintézési 
pontokat; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mihamarabb indítsanak 
tájékoztató kampányokat minden érintett szereplő számára;

13. felkéri a tagállamokat, hogy adják meg az egyablakos ügyintézési pontok 
tevékenységének és európai szintű hatásának értékeléséhez szükséges statisztikai 
adatokat;

14. felkéri a Bizottságot, hogy fokozza a nemzeti szinten létrehozott egyablakos ügyintézési 
pontok közötti együttműködést, és alakítsák ki az ezen együttműködéshez szükséges 
technikai és operatív eszközöket;

Közigazgatási együttműködés

15. felhívja a figyelmet a közigazgatási együttműködésre és a kölcsönös segítségnyújtásra 
vonatkozó rendelkezések fontosságára; úgy véli, hogy e rendelkezések végrehajtása a 
feltétele annak, hogy az Európai Unióban biztosítani lehessen a szolgáltatók tényleges 
ellenőrzését, valamint a szolgáltatások kiváló minőségét és magas fokú biztonságát;

16. örömét fejezi ki amiatt, hogy egyre több, a szolgáltatások ellenőrzéséért felelős nemzeti 
hatóság jelentkezik be a belső piaci információs rendszerbe (IMI), lehetővé téve ezáltal a 
közvetlen, gyors és hatékony információcserét;

17. hangsúlyozza, hogy képzéseket kell szervezni a nemzeti és regionális hatóságok 
szolgáltatások minőségének ellenőrzésével foglalkozó tisztviselői részére; felkéri a 
Bizottságot, hogy ebből a célból többéves programot vezessen be;

Hatály 

18. megjegyzi, hogy egyes tagállamokban nehézségek merültek fel az irányelvben 
meghatározott kizárások hatályának pontos meghatározásával, különösen a szociális 
szolgáltatásokkal és az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban; emlékeztet arra, 
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hogy ezeket a szolgáltatásokat a sajátos jellegük miatt zárták ki, és azokhoz ágazati 
közösségi jogszabályi keretre van szükség;

19. úgy véli, hogy a szolgáltatások belső piacának megvalósításához szükséges kiegészítő 
intézkedéseknek teljes mértékben illeszkedniük kell az egységes piaci 
intézkedéscsomagról indított vita keretébe;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A szolgáltatásokról szóló (2006/123/EK) európai irányelv 2006. december 28-án hatályba 
lépett. A szolgáltatásokról szóló irányelv célja, hogy az Európai Unióban megnyissa a piacot a 
szolgáltatók számára, megszüntesse a szolgáltatói tevékenységek gyakorlását gátló 
protekcionista korlátokat a tagállamokban, és teljesítse a szabad mozgás elvét, amely a közös 
piac alapját képezi: egy szóval lehetővé kell tenni, hogy az európai szolgáltatók bürokratikus 
akadályok nélkül kínálhassák tevékenységüket bárhol az EU-ban. 

Tévesen állítják újra és újra, hogy az irányelv deregulációs és liberalizáló hatást gyakorol a 
szolgáltatási szektorra. Ez nem így van. A szolgáltatásokról szóló irányelv értelme és célja az, 
hogy úgy alakítsa a tagállamok piacaihoz való hozzáférést, hogy megszűnjenek az önkényes 
akadályok, illetve hogy a tagállamokban továbbra is fenntartott szabályok megfelelőek és 
megkülönböztetésmentesek legyenek. Az irányelv kifejezetten meghatározza, hogy a 
jogszabálytervezet nem érinti sem a munkajogot, sem pedig a munkavállalók jogait – az 
Európai Parlament ezt különösen fontosnak tartotta. 

Így meg lehetett őrizni az európai és a nemzeti vívmányokat. Az irányelv eltörölte a 
származási ország elvét, amelyet a szociális dömping előmozdítójaként ért bírálat, és 
amelynek értelmében a szolgáltatóknak más uniós tagállamban folytatott tevékenységek 
esetén csupán saját országuk szabályainak kell megfelelniük, és ehelyett bevezetésre került a 
célország elve. Az irányelv tehát engedélyezi az országok számára, hogy a foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozóan saját szabályaikat alkalmazzák, beleértve az általánosan kötelező 
érvényű kollektív megállapodásokban rögzített szabályokat is. 

Megjegyzendő, hogy a jogalkotás hajtóerejévé az Európai Parlament vált, az pedig 
egyedülálló, hogy a Tanács legnagyobbrészt az Európai Parlament javaslataihoz igazodott. 
Különösen igaz ez a 16. cikk megfogalmazására, amely hangsúlyozza, hogy: „A 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam nem akadályozható abban, hogy követelményeket 
írjon elő […], amennyiben azok közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi, illetve 
környezetvédelmi szempontból indokoltak, […]. Az adott tagállam abban sem akadályozható 
meg, hogy a közösségi joggal összhangban a foglalkoztatási feltételekre vonatkozó saját 
szabályait alkalmazza, beleértve a kollektív megállapodásokban meghatározott feltételeket 
is.”

Az Európai Parlament megfigyelései szerint a szolgáltatásokról szóló irányelv átültetése során 
a tagállamokban egyelőre késedelmek és részben heves viták tapasztalhatók. Ennek alapján az 
a döntés született, hogy az átültetési folyamatot szorosan nyomon kell követni és figyelemmel 
kell kísérni. Szóba kerültek az átültetés során tapasztalt hiányosságok, valamint az irányelv 
értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések is. Ez vezetett ehhez a jelentéshez. 

Hatály

A szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozik alapvetően a valamely tagállamban 
letelepedett szolgáltatók által nyújtott valamennyi kereskedelmi szolgáltatás. Nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá többek között az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, a 
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pénzügyi szolgáltatások, a közlekedés területén nyújtott szolgáltatások, a munkaerő-
kölcsönzők szolgáltatásai, az egészségügyi szolgáltatások és az ápolás, a gyermekgondozás és 
a lakásépítés terén nyújtott szociális szolgáltatások. Az irányelv nem kérdőjelezi meg az 
általános érdekű szolgáltatásokat, és semmi esetre sem szolgál az állami alapellátás 
aláásására. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy az irányelv hatályát világosan és egyértelműen kell 
alkalmazni. Csak így jöhet létre ugyanis jogbiztonság. Az előadó különösen hangsúlyozza azt 
is, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv átültetése nem használható fel arra, hogy a 
tagállamokban deregulációs vagy privatizációs intézkedések ürügyként szolgáljon. 
Amennyiben egy kormány deregulációt kíván végrehajtani, saját tettéért vállalnia kell a 
felelősséget is. 

Az átültetési folyamat során világossá vált, hogy egyes szolgáltatók számára nem egyértelmű, 
hogy az általuk nyújtott szolgáltatás az irányelv hatálya alá tartozik, vagy sem. Ez különösen 
vonatkozik a 2. cikk j) pontjára. Ezen a téren szükség van arra, hogy a tagállamok 
felhasználják és alkalmazzák az irányelvben biztosított eszközöket azokban az esetekben, 
amikor például a kisgyermekek ellátásának a szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazási 
köréből való kivételéről van szó. 

Az előadó azon kívül hangsúlyozza, hogy nemcsak arra van szükség, hogy világosan 
megkülönböztessük egymástól az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokat és az általános 
érdekű szolgáltatásokat, hanem arra is, hogy jogszabályi keret megalkotásával biztosítsuk az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások védelmét. 

Egyablakos ügyintézési pont

A közigazgatási eljárások egyszerűsítése és az egyablakos ügyintézési pontok létrehozása 
minden bizonnyal jelentős előnyökkel jár a szolgáltatókra nézve. Megfelelő felszereltség 
esetén ez az eszköz különös jelentőséggel bírhat a kis- és középvállalkozások számára. 

Szükséges lenne, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtási tevékenység megkezdéséhez 
és gyakorlásához szükséges valamennyi eljárás és alaki követelmény ezeknek az ügyintézési 
pontoknak a segítségével legyen intézhető. Ezen a téren az alaki követelményekkel, a 
közigazgatási eljárásokkal, a betartandó jogszabályokkal stb. kapcsolatos információkat 
pontosan, hiánytalanul és érthető módon kell rendelkezésre bocsátani. A vállalkozóknak ezen 
kívül segítséget kell nyújtani a szükséges közigazgatási eljárások lebonyolítása során. 
Szükséges, hogy az eljárást lehetőleg elektronikus úton lehessen intézni.

Az előadó abból indul ki, hogy az egyablakos ügyintézési pontok létrehozása során 
valamennyi érdekelt felet, vagyis a vállalkozókon kívül a munkavállalók képviselőit is 
bevonják annak biztosítása érdekében, hogy a betartandó munkajoggal– és különösen azzal –
kapcsolatban is minden fontos információt meg lehessen adni a felmerülő problémák 
lehetőség szerinti gyors és egyszerű megoldása érdekében. 

Az előadó azonban úgy érzi, nem lenne helyénvaló, ha az egyablakos ügyintézési pontok 
kizárólag elektronikus formára korlátozódnának. A képzett személyzet által nyújtott 
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személyes tanácsadásnak kellene az irányadó szabályt képeznie. Az egyablakos ügyintézési 
pontokat ezért kötelezni kell arra, hogy a szolgáltatókat tájékoztassák a betartandó munkajogi 
és társadalombiztosítási jogi előírásokról. Csak ilyen módon akadályozható meg az, hogy egy 
szolgáltató arra hivatkozhasson, hogy nem ismerte az érintett ország jogi normáit. Ezen kívül 
az egyes helyeket össze is kellene hangolni annak érdekében, hogy ilyen módon el lehessen 
juttatni a szolgáltatókhoz a legfrissebb információkat.

Szintén magától értetődik, hogy a kínálat legyen több nyelven elérhető. 

Adminisztratív együttműködés 

Az igazgatási együttműködéssel kapcsolatban a szolgáltatásokról szóló irányelv egyértelmű 
szemléletet fogalmaz meg a letelepedés helye szerinti tagállamok és a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti tagállamok kötelezettségeire vonatkozóan. A belső piaci információs rendszer 
(Internal Market Information System – IMI) pedig támogatást nyújt a tagállamok illetékes 
hatóságai számára a gyakorlati akadályok leküzdésében. Az IMI dicséretre méltó rendszer, 
mivel olyan módon támogatja az igazgatási rendszerek munkáját, hogy segítségével 
felölelhetők az igazgatási kultúra különbözőségei, a nyelvi nehézségek vagy a más 
tagállamokban működő partnerintézmények azonosítása kapcsán jelentkező problémák. Az 
előadó a jövőben fokozottabban figyel majd arra, hogy ezt a rendszert valóban alkalmazzák is. 
Ezen a téren a tagállamoknak még fel kell zárkózniuk.

Kölcsönös értékelés
Az előadó ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy a Tanács által akkoriban bevezetett 
kölcsönös értékelési eljárás nemzeti, regionális és helyi szinten szükségtelen adminisztratív 
terheket ró a tagállamok igazgatási rendszereire.

Azon a nagyszámú nemzeti jogszabályon felül, amelyeket a szolgáltatásokról szóló 
irányelvhez kellett igazítani, a tagállamoknak még jelentést is kell tenniük a Bizottság 
számára az engedélyezési rendszereikről (9. cikk (2) bekezdés), továbbá a letelepedés 
szabadságával (15. cikk), valamint a több ágazatot átfogó tevékenységekkel (25. cikk (3) 
bekezdés) kapcsolatos követelményeikről. 
Ennek az eljárásnak a lehetséges előnyeit még pontosan meg kell vizsgálni, mivel az 
adminisztratív többletráfordítás, valamint az eljárás során keletkező igazgatási költségek az 
előadó véleménye szerint továbbra is fennállnak. 


