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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 57
(1) bekezdés

1. Elutasítja az irányelvjavaslatot.

Or. fr

Indokolás

Le principe du pays d'origine est inacceptable car il constitue une incitation à la 
délocalisation vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les 
plus faibles, menant à la déstructuration du marché du travail et à la dérégulation des droits 
des travailleurs. La libéralisation des services ne peut être envisagée qu'à l'aune d'une 
harmonisation des conditions d'exercice des services, notamment au niveau social et fiscal, ce 
qui ne figure pas dans le projet de directive. En outre, la directive risque d'avoir des 
conséquences désastreuses pour les systèmes de santé des Etats-membres, car elle remet en 
cause leur organisation par le biais de la suppression des exigences et des procédures 
d'autorisation.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 58
(1 a) bekezdés (új)

1a. Ezen irányelv elfogadásának feltétele egy, az általános érdekű szolgáltatásokról 
szóló keretirányelv elfogadása.

Or. fr

Indokolás

Une directive sur la libéralisation des services dans l'Union européenne ne peut être adoptée 
sans qu'une directive-cadre sur les services d'intérêt général ou services publics n'ait 
préalablement permis de définir les conditions de leur exercice et de leur réalisation.

Irányelvjavaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 59
1. bevezető hivatkozás

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 47. cikke 
(2) bekezdésének első és harmadik 
mondatára, 55. és 71. cikkére, valamint 80. 
cikkének (2) bekezdésére;

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 47. cikke 
(2) bekezdésére, 50., 55. és 71. cikkére, 
valamint 80. cikkének (2) bekezdésére;

Or. fr

Indokolás

En faisant référence uniquement à l'article 47 TCE, parag. 2,  première et troisième phrases, 
la Commission propose au Conseil de légiférer à la majorité qualifiée. Or la deuxième phrase 
de l'article 47, parag. 2 dispose " (...) Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la 
procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un Etat membre au 
moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions 
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en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques (...) "
Il convient également de faire référence à l'article 50 TCE qui se réfère à la définition des 
services et aux conditions d'établissement de ceux-ci.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 60
1a. bevezető hivatkozás (új)

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

Or. fr

Indokolás

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux portent sur différents articles 
pertinents relatifs aux droits civils mentionnés au considérant 72 de la présente proposition 
de directive. Il convient également de se référer à d'autres droits notamment socio-
économiques, respectivement sur la sécurité sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, 
l'accès aux services d'intérêt économique général, la protection de l'environnement, et la 
protection des consommateurs. Tous assignent un objectif de niveau élevé de protection à 
atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine ; ils demandent pour la plupart de 
respecter les dispositions législatives ou pratiques nationales, en plus du droit 
communautaire, quand cela est possible.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 61
(6a) preambulumbekezdés (új)

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 62
(6b) preambulumbekezdés (új)

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 63
(8) preambulumbekezdés

(8) Ez az irányelv összhangban van a 
szolgáltatásokra vonatkozó más, jelenlegi 
közösségi kezdeményezésekkel, különösen 
azokkal, amelyek a vállalkozásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások 

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

szolgáltatások biztonságával kapcsolatosak. 
Összhangban van továbbá a belső piacot 
érintő jelenlegi kezdeményezésekkel, 
például a belső piacon történő 
eladásösztönzésről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal, 
valamint a fogyasztóvédelmet érintő 
kezdeményezésekkel, például a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelvjavaslattal, illetve a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
betartatásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslattal („a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet”).

Or. en

Indokolás

Health services are fundamentally distinct from other services of general interest. A 
horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with 
Health services. 

In the interests of ensuring patient safety and mobility, and in order to maintain the highest 
professional standards in healthcare provision, separate vertical legislation dealing 
specifically with health service provision should be adopted in accordance ECJ 
jurisprudence, with the upcoming patient mobility review and taking into account the 
professional qualifications directive.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 64
(14) preambulumbekezdés

(14) A szolgáltatás fogalma folyamatosan 
változó tevékenységek széles körét fedi le, 
beleértve az üzleti szolgáltatásokat, mint 
amilyen a menedzsment tanácsadás, a 
tanúsítás és tesztelés; a létesítmények 
üzemeltetését, ideértve az irodafenntartást és 
a biztonsági szolgálatot; a hirdetést; a 

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

toborzási szolgáltatásokat, ideértve a 
munkaközvetítő ügynökségeket; és a 
kereskedelmi ügynökségek szolgáltatásait. 
Ez a fogalom lefedi továbbá a mind üzleti 
vállalkozások, mind magánszemélyek 
számára nyújtott szolgáltatásokat, például a 
jogi vagy pénzügyi tanácsadást; az 
ingatlanszolgáltatásokat, például az 
ingatlanügynökségeket; az építési 
szolgáltatásokat, ideértve az építészeket; a 
szállítást; az elosztó kereskedelmet; a 
kereskedelmi vásárok szervezését; az 
autókölcsönzést; az utazási irodákat és a 
biztonsági szolgálatokat. Ugyancsak lefedi a 
fogyasztói szolgáltatásokat, mint például a 
turizmus területén nyújtott szolgáltatásokat, 
beleértve az idegenvezetőket; az 
audiovizuális szolgáltatásokat; a szabadidős 
tevékenységeket, a sportközpontokat és a 
szórakoztató parkokat; az egészségügyi és 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat; valamint 
a háztartási kisegítő szolgáltatásokat, mint 
például az idősek segítését. Ezek a 
tevékenységek magukban foglalhatnak olyan 
szolgáltatásokat, amelyek a szolgáltató és a 
szolgáltatást igénybe vevő közelségét 
igénylik, olyanokat, amelyekhez a 
szolgáltatónak vagy a szolgáltatást igénybe 
vevőnek utaznia kell, és olyanokat is, 
amelyeket a szolgáltatást használó a távolból 
is igénybe vehet, ideértve az internetes 
szolgáltatásokat is. Ez az irányelv elismeri, 
hogy e szolgáltatások nem egyformán 
értékesek vagy fontosak, valamint, hogy az 
olyan szolgáltatások esetében, amelyek az 
emberi jólét és egészség, illetve a környezet 
és az oktatás szempontjából 
létfontosságúak, más prioritásokat és 
elveket kell alkalmazni, mint az olyan 
szolgáltatások esetében, amelyeket kevésbé 
tekintünk lényegesnek.

Or. en

Indokolás

As is the case with public health, education is also very important for each Member State. It is 
their prerogative and competence (subsidiarity principle).
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 65
(14) preambulumbekezdés

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

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

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 66
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Fontos, hogy az irányelv vonatkozzon 
az egészségügyi ágazatra is, illetve hogy a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága és a 
letelepedés szabadsága maradéktalanul 
elnyerje jelentőségét ezen a területen. Az 
egészségügyi ágazat nem csupán a 
gazdasági növekedés szempontjából 
kiemelten fontos, hanem elsősorban az a 
lényeges, hogy az európai polgárok ezen a 
téren is részesülhessenek az alapvető 
szabadságaikból származó előnyökben és 
könnyebben hozzáférhessenek a más 
tagállamokból származó, illetve a más 
tagállamokban nyújtott szolgáltatásokhoz. 
Másrészt, az EU-Szerződés értelmében, a 
közegészség védelme szintén fontos 
közérdek, amely indokolttá tehet bizonyos 
korlátozásokat a letelepedés szabadsága és 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
tekintetében. Ezzel összefüggésben a 
közegészség védelmét megfelelő módon 
figyelembe kell venni a 15. cikk szerinti 
értékelés keretében is.

Or. de

Indokolás

Die Bedeutung der Richtlinie für den Gesundheitssektor und ihre positiven Auswirkungen 
sollten herausgestellt werden. Gerade europäische Bürger können davon profitieren, wenn in 
diesem Bereich die Dienstleistungs- und die Niederlassungsfreiheit verbessert werden. Das ist 
bes. wichtig, wenn im Wohnsitzstaat des Bürgers Engpässe bei der medizinischen Versorgung 
bestehen. Es muss aber auch betont werden, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit 
Einschränkungen der Dienstleistungs- und der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen kann, 
soweit sie erforderlich und verhältnismäßig sind. 

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 67
(14b) preambulumbekezdés (új)

(14b) A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának megvalósítása biztosítja, 
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hogy a polgárok nagyobb kínálatból 
választhassanak egy olyan alapvető 
fontosságú területen is, mint az 
egészségügy. Ennek révén biztosított a 
polgárok szabad orvosválasztásra 
vonatkozó érdekének figyelembevétele is. 
Az ezen irányelvben megállapított 
tájékoztatási követelmények kiemelt 
jelentőségűek annak biztosításában, hogy a 
polgárok valamennyi lényeges körülmény 
ismeretében választhassanak. A 
betegmobilitást illetően ezek a 
követelmények biztosítják, hogy a betegek 
rendelkezzenek egy minimális mennyiségű 
információval a többi tagállam 
szolgáltatóira vonatkozóan. Mindamellett 
lépéseket kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a polgárok számára 
elérhető választási lehetőségek ne 
okozzanak aránytalanul nagy pénzügyi 
terhet a társadalombiztosítási 
rendszereknek. Ezzel összefüggésben fontos 
az Európai Közösségek Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatában tett 
megkülönböztetés a nem kórházi kezelés és 
a kórházi ellátás között, mivel a tagállamok 
továbbra is előzetes engedélyt követelhetnek 
meg az utóbbi esetében.

Or. de

Indokolás

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass mehr Mobilität und Wahlmöglichkeiten für Patienten den 
Informationsbedarf für Patienten erhöhen, und dass deshalb den in der Richtlinie enthaltenen 
Informations- und Transparenzpflichten eine besondere Bedeutung zukommt. Genauso 
wichtig ist es aber auch, sicherzustellen, dass die finanziellen Belastungen begrenzt bleiben 
müssen. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, wie wichtig eine andere Definition 
der Krankenhausversorgung ist.

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 68
(14a) preambulumbekezdés (új)
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(14a) A Szerződés 152. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően ezen irányelv 
hatálya nem terjed ki az egészségügyi 
szolgáltatásokra.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec les amendements 25 de Mme Liotard et aux article 14 alinéa 
1 bis (nouveau) et 15, paragraphe 3 bis) (nouveau).

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 69
(16) preambulumbekezdés

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

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

Or. fr

Indokolás

La rémunération n'est pas un élément caractéristique pour définir un service comme 
économique ou non-économique. La rémunération apparaît pour certains Etats membres, par 
exemple en matière d'offre et de gestion des soins de santé, comme un moyen de les réguler, 
cette rémunération étant remboursée par la suite.

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 70
(22) preambulumbekezdés



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 11/72 AM\

HU

(22) Az egyik alapvető nehézség, amellyel 
különösképpen a KKV-k kerülnek szembe a 
szolgáltatási tevékenységekhez való 
hozzáférés, illetve azok gyakorlása 
tekintetében, az az adminisztratív eljárások 
bonyolultsága, hosszadalmassága és jogi 
bizonytalansága. Ezért – követve bizonyos 
modernizációs, illetve helyes közigazgatási 
gyakorlatot célzó közösségi és nemzeti 
szintű kezdeményezések példáját – be kell 
vezetni az adminisztratív egyszerűsítés elvét, 
többek között közösségi szinten koordinált 
egyablakos ügyintézési helyek létrehozása és 
az előzetes engedélykérés kötelezettségének 
azon esetekre történő korlátozása révén, 
amikor erre feltétlenül szükség van, 
valamint az illetékes hatóságok 
hallgatólagos – bizonyos határidő lejárta 
utáni – engedélye elvének bevezetése révén.
Az ilyen modernizációs intézkedések célja –
az átláthatóság és a szereplőkre vonatkozó 
információk aktualizálása követelményeinek 
fenntartása mellett – az, hogy megszüntesse 
azokat a késedelmeket, költségeket és 
elriasztó hatásokat, amelyek például a 
szükségtelen vagy túlzottan bonyolult és 
költséges eljárásokból, az eljárások 
megkettőzéséből, a dokumentumok 
benyújtásával kapcsolatos formaságokból, az 
illetékes hatóságok korlátlan hatalmából, a 
bizonytalan hosszúságú vagy túlságosan 
hosszú határidőkből, a megadott engedélyek 
korlátozott érvényességi idejéből, valamint 
az aránytalan nagyságú díjakból és 
bírságokból adódnak. Az ilyen gyakorlatok 
különösen jelentős elriasztó hatással vannak 
azon szolgáltatókra, akik szeretnék 
tevékenységüket más tagállamokban is 
folytatni, illetve összehangolt korszerűsítést 
tesznek szükségessé a huszonöt tagállam 
alkotta kibővült belső piacon.

(22) Az egyik alapvető nehézség, amellyel 
különösképpen a KKV-k kerülnek szembe a 
szolgáltatási tevékenységekhez való 
hozzáférés, illetve azok gyakorlása 
tekintetében az adminisztratív eljárások 
bonyolultsága, hosszadalmassága és jogi 
bizonytalansága. Ezért – követve bizonyos 
modernizációs, illetve helyes közigazgatási 
gyakorlatot célzó közösségi és nemzeti 
szintű kezdeményezések példáját – be kell 
vezetni az adminisztratív egyszerűsítés elvét, 
többek között közösségi szinten koordinált 
egyablakos ügyintézési helyek létrehozása és 
az előzetes engedélykérés kötelezettségének 
azon esetekre történő korlátozása révén, 
amikor erre feltétlenül szükség van (törölve).
Az ilyen modernizációs intézkedések célja –
az átláthatóság és a szereplőkre vonatkozó 
információk aktualizálása követelményeinek 
fenntartása mellett – az, hogy megszüntesse 
azokat a késedelmeket, költségeket és 
elriasztó hatásokat, amelyek például a 
szükségtelen vagy túlzottan bonyolult és 
költséges eljárásokból, az eljárások 
megkettőzéséből, a dokumentumok 
benyújtásával kapcsolatos formaságokból, az 
illetékes hatóságok korlátlan hatalmából, a 
bizonytalan hosszúságú vagy túlságosan 
hosszú határidőkből, a megadott engedélyek 
korlátozott érvényességi idejéből, valamint 
az aránytalan nagyságú díjakból és 
bírságokból adódnak. Az ilyen gyakorlatok 
különösen jelentős elriasztó hatással vannak 
azon szolgáltatókra, akik szeretnék 
tevékenységüket más tagállamokban is 
folytatni, illetve összehangolt korszerűsítést 
tesznek szükségessé a huszonöt tagállam 
alkotta kibővült belső piacon.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 4 à 6.
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Módosítás, előterjesztette:Antonios Trakatellis

Módosítás: 71
(24) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 72
(27a) preambulumbekezdés (új)

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

Or. de

Indokolás

Es ist notwendig, zwischen Akten der öffentlichen Verwaltung, wie die Erteilung oder die 
Verweigerung von Genehmigungen gegenüber privaten Teilnehmern und anderen 
Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung zu differenzieren, wie z.B. Entscheidungen von 
öffentlichen Einrichtungen, ein neues Krankenhaus zu errichten. Es muss klargestellt werden, 
dass solche Entscheidungen von der Richtlinie nicht betroffen sind. Die Regelungen in der 
Richtlinie über Genehmigungsverfahren betreffen nur Genehmigungen für private Anbieter 
wie private Krankenhäuser, Laboratorien usw

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 73
(27b) preambulumbekezdés (új)

(27b) Az Európai Közösségek Bíróságának 
ítélkezési gyakorlata szerint a 
közegészségügy és a szociálpolitikai 
célkitűzések a közérdeket érintő olyan 
nyomós okoknak minősülnek, amelyek 
indokolttá tehetik engedélyezési 
követelmények és más, az egészségügyi és 
szociális szolgáltatások területén fennálló 
korlátozások alkalmazását. Az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz kötődő sajátos 
kockázatok miatt az utólagos ellenőrzés 
általánosságban nem elegendő, ezért 
indokolt az előzetes engedélyezési 
követelmény.

Or. de

Indokolás

Es sollte klargestellt werden, dass für Gesundheits- und soziale Dienste 
Genehmigungserfordernisse im Allgemeinen gerechtfertigt sind, soweit sie 
diskriminierungsfrei und transparent sind, da eine nachträgliche Kontrolle nicht ausreichend 
sein dürfte.
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Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 74
(27c) preambulumbekezdés (új)

(27c) Az engedélynek alapvetően lehetővé 
kell tennie a szolgáltató hozzáférését a 
szolgáltatási tevékenységhez, illetve a 
szolgáltató számára a szolgáltatási 
tevékenység gyakorlását az ország egész 
területén. Más rendelkezés csak akkor 
alkalmazandó, ha a közérdeket érintő 
nyomós okok földrajzi korlátozásokat 
tesznek indokolttá. A városi környezet 
védelme érdekében például indokolt egy 
építmény minden egyes különálló 
épületéhez engedélyt előírni. Az irányelv 
nem foglalkozik a regionális, illetve helyi 
szintű hatáskörmegosztással. 

Or. de

Indokolás

Es sollte klargestellt werden, dass insbesondere Belange des Umweltschutzes es rechtfertigen, 
dass für jede einzelne Einrichtung eine Anlage eine besondere Genehmigung erforderlich ist.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 75
(27d) preambulumbekezdés (új)

(27d) Ezen irányelvnek az engedélyek 
érvényességi idejére vonatkozó 
rendelkezései nem befolyásolják a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy 
engedélyeket utólag visszavonjanak, 
kiváltképpen abban az esetben, ha az 
engedély megadásának feltételei már nem 
teljesülnek.

Or. de
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Indokolás

Im Hinblick auf das Ziel, ein hohes Niveau der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der 
Patientensicherheit und ein hohes Niveau des Umweltschutzes zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, dass eine Genehmigung entzogen werden kann, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Erteilung nicht mehr vorliegen, beispielsweise wenn ein Krankenhaus die 
Voraussetzungen für die Genehmigungserteilung nicht mehr erfüllt. Es muss klargestellt 
werden, dass diese Möglichkeit von der Richtlinie nicht berührt wird.

Módosítás, előterjesztette:Antonios Trakatellis

Módosítás: 76
(28) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 77
(28a) preambulumbekezdés (új)

(28a) Ezen irányelv úgy rendelkezik, hogy 
egy engedély megadottnak tekintendő, 
amennyiben egy kérelemre adott határidőn 
belül nem érkezik válasz. Azonban ettől 
eltérő intézkedéseket lehet hozni bizonyos 
szolgáltatásokra vonatkozóan, amennyiben 
a közérdeket érintő nyomós okok miatt az 
objektíve indokolt, ami indokoltnak tűnhet 
különösen az egészségügyi szolgáltatások 
vagy az olyan szolgáltatások esetében, 
amelyek valamilyen környezeti kockázattal 
járnak.

Or. de

Indokolás

Die in der Richtlinie vorgesehene Regelung, dass eine Genehmigung bei Ablauf der hierfür 
vorgesehenen Frist stillschweigend erteilt wird, ist angemessen für Dienstleistungen, die 
keine besonderen Risiken für überragende Gründe des Allgemeininteresses darstellen. Eine 
hiervon abweichende Regelung ist aber insbesondere bei Diensten im Gesundheitsbereich 
und bei Dienstleistungen, die ein besonderes Risiko für die Umwelt schaffen, gerechtfertigt. 
Es sollte klargestellt werden, dass die öffentliche Gesundheit und die Umwelt Belange sind, 
die eine abweichende Regelung rechtfertigen können
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Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 78
(32) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement 32 à l'article 14, paragraphe 5 déposé par 
Mme Liotard.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 79
(33a) preambulumbekezdés (új)

(33a) Ezen irányelvnek a kölcsönös 
értékelési eljárásra vonatkozó rendelkezései 
nem befolyásolják a tagállamok azon jogát, 
hogy a közérdeket érintő bizonyos ügyek 
esetében magas szintű védelmet biztosító 
jogszabályokat hozzanak, például az 
egészségügyi és szociálpolitikai célokkal 
kapcsolatban, amelyek indokolttá tehetik a 
letelepedés szabadságának bizonyos 
korlátozásait, ha azok közegészségügyi vagy 
szociálpolitikai célkitűzések védelmét 
szolgálják. A Bíróság például már 
elismerte, hogy indokolt lehet a szociális 
szektor bizonyos szolgáltatásainak 
gyakorlásához meghatározott jogi formát –
például nonprofit szervezeti formát –
előírni.
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Or. de

Indokolás

Es sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass ein hohes Schutzniveau der öffentlichen 
Gesundheit Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit, beispielsweise durch bestimmte 
Anforderungen an die Rechtsform des Dienstleistungserbringers, rechtfertigen können, die 
bei anderen Dienstleistungen nicht gerechtfertigt werden können.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 80
(37) preambulumbekezdés

(37) A szolgáltatások szabad mozgásának, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
tekintet nélkül a határokra a Közösség egész 
területén részesülhessenek szolgáltatásokban 
az igénybevevők, illetve nyújthassanak 
szolgáltatásokat a szolgáltatók, szükség van 
azon alapelv bevezetésére, miszerint adott 
szolgáltatóra kizárólag azon tagállam 
jogszabályai vonatkoznak, amelyben 
székhellyel rendelkezik. Ez az alapelv 
lényeges annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók, különösen a KKV-k számára 
lehetővé váljon a belső piac kínálta 
lehetőségek teljes jogi biztonságának 
kihasználása. Ily módon megkönnyítve a 
szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgását, ez az alapelv, a harmonizációs és 
a kölcsönös segítségnyújtási intézkedésekkel 
együtt, lehetővé teszi ezenkívül a 
szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy 
más tagállamokból származó, minőségi 
szolgáltatások szélesebb köréhez 
férhessenek hozzá. Ezt az alapelvet ki kell 
egészíteni egy segítségnyújtási
mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 
szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy 
tájékozódhassanak a többi tagállam 
törvényeiről, valamint a szolgáltatási 
tevékenységek átláthatóságára vonatkozó 
szabályok harmonizációjával.

(37) A szolgáltatások szabad mozgásának, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
tekintet nélkül a határokra a Közösség egész 
területén részesülhessenek szolgáltatásokban 
az igénybevevők, illetve nyújthassanak 
szolgáltatásokat a szolgáltatók, szükség van 
azon alapelv bevezetésére, miszerint adott 
szolgáltatóra kizárólag azon tagállam 
jogszabályai vonatkoznak, amelyben 
székhellyel rendelkezik. Az úgynevezett 
„származási ország elve” már hasznosnak 
bizonyult az 1989. október 3-i 89/552/EGK 
tanácsi irányelv („Televíziózás határok 
nélkül”), valamint a 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv („Elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv”) esetében. Haszonnal lehet 
alkalmazni más szolgáltatások esetében is. 
Ez az alapelv lényeges annak érdekében, 
hogy a szolgáltatók, különösen a KKV-k 
számára lehetővé váljon a belső piac kínálta 
lehetőségek teljes jogi biztonságának 
kihasználása. Ily módon megkönnyítve a 
szolgáltatások tagállamok közötti szabad 
mozgását, ez az alapelv, a harmonizációs és 
a kölcsönös segítségnyújtási intézkedésekkel 
együtt, lehetővé teszi ezenkívül a 
szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy 
más tagállamokból származó, minőségi 
szolgáltatások szélesebb köréhez 
férhessenek hozzá. Ezt az alapelvet ki kell 
egészíteni egy segítségnyújtási 
mechanizmussal, amely lehetővé teszi a 
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szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy 
tájékozódhassanak a többi tagállam 
törvényeiről, valamint a szolgáltatási 
tevékenységek átláthatóságára vonatkozó 
szabályok harmonizációjával. A származási 
ország elvétől való eltéréseknek a lehető 
legkorlátozottabbaknak kell lenniük. 
Bizonyos derogációkra azonban szükség 
van, különösen a környezetvédelem 
érdekében.

Or. de

Indokolás

Die Bedeutung des Herkunftslandprinzips für die Dienstleistungserbringer, aber gleichzeitig 
auch für die Empfänger der Dienstleistungen, sollte noch stärker herausgestellt und auf die 
bisherigen positiven Erfahrungen mit dem Herkunftslandprinzip in anderen Richtlinien zur 
Dienstleistungsfreiheit hingewiesen werden. Daneben sollte aber auch klargestellt werden, 
dass eng begrenzte Ausnahmen insbesondere für Belange des Umweltschutzes wichtig sind. 

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 81
(42) preambulumbekezdés

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

(42) Indokolt a származási ország elvétől 
való eltérésről rendelkezni azon 
szolgáltatások esetében, amelyekre tilalom 
érvényes abban a tagállamban, ahova a 
szolgáltató érkezett, feltéve, hogy e tilalom 
objektíve indokolt a közérdekkel, a 
közbiztonsággal vagy a közegészségüggyel
kapcsolatos okok miatt, beleértve az emberi 
méltóság védelmét is. Derogációt kell 
alkalmazni abban az esetben is, ha adott 
szolgáltatásokra általános tilalom érvényes, 
azonban bizonyos körülmények között 
megengedettek. Ez a derogáció csak 
általános tilalmakra korlátozódhat és nem 
terjedhet ki például olyan nemzeti 
szabályokra, amelyek – miközben nem 
tiltanak általánosságban egy tevékenységet –
ezen tevékenység gyakorlását egy vagy több, 
meghatározott üzemeltető számára tartják 
fenn, vagy amelyek egy adott tevékenység 
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vonatkozik általános tilalom, és azt nem 
tekintik eredendően a közérdekkel, a 
közbiztonsággal vagy a közegészségüggyel 
ellentétesnek. Következésképpen nem lenne 
indokolt az ilyen tevékenységek kizárása az 
irányelv hatálya alól.

gyakorlását előzetes engedélyhez kötik. Az, 
hogy egy tagállam egy tevékenységet 
engedélyez, azonban bizonyos üzemeltetők 
számára tart fenn, azt jelenti, hogy a 
tevékenységre nem vonatkozik általános 
tilalom, és azt nem tekintik eredendően a 
közérdekkel, a közbiztonsággal vagy a 
közegészségüggyel ellentétesnek. 
Következésképpen nem lenne indokolt az 
ilyen tevékenységek esetében a származási 
ország elvétől való általános eltérés.

Or. de

Indokolás

Der bisherige Wortlaut der Ausnahme des Art. 17 Nr. 16 der Richtlinie ist zu eng und die 
insoweit vorgeschlagenen Änderungen sollten sich auch in dem Erwägungsgrund 
widerspiegeln.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 82
(43) preambulumbekezdés

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

(43) A származási ország elve nem 
vonatkozhat meghatározott 
követelményekre, amelyeket a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam 
állapít meg – aminek ésszerű magyarázata 
elválaszthatatlanul összefügg azon hely 
sajátos jellemzőivel, ahol a szolgáltatást
nyújtják, vagy az adott helyen a szolgáltatás 
nyújtásából adódóan felmerülő sajátos 
kockázatokkal –, és amely követelményeket 
minden egyes esetben teljesíteni kell a 
közérdek, a közegészségügy, illetve a 
környezetvédelem érdekében. Ez lenne a 
helyzet, például, a közforgalmú utak 
elfoglalására vagy használatára vonatkozó 
engedélyek esetében, a nyilvános 
rendezvények szervezésével kapcsolatos 
követelmények, valamint az építési területek 
biztonságára vonatkozó követelmények 
esetében.

Or. de
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Indokolás

Der Erwägungsgrund sollte die im Hinblick auf Art. 17 Nr. 17 vorgeschlagenen Änderungen 
widerspiegeln.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 83
(47a) preambulumbekezdés (új)

(47a) A származási ország elve csak 
korlátozott mértékben vonatkozik az 
egészségügyi ágazatra, mivel a legtöbb 
egészségügyi szolgáltatáshoz valamilyen 
létesítményre, például kórházra vagy orvosi 
rendelőre van szükség abban a 
tagállamban, ahol a szolgáltatást nyújtják, 
és ezért ezekre a szolgáltatásokra nem 
érvényes ez az elv. A 16. cikknek a 
származási ország elvével kapcsolatos 
rendelkezései csak a más tagállamokból 
származó szolgáltatókra vonatkoznak, a 
szolgáltató által alkalmazott személyekre 
nem. Ezenkívül a származási ország elvétől 
való lényeges általános eltérések 
alkalmazandók a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások esetében, ilyen 
például a szolgáltató szakképesítésére 
vonatkozó derogáció, illetve a 
szolgáltatásnyújtás helyén felmerülő 
kockázatokkal kapcsolatos derogáció, 
amely magában foglalja a kórházi higiéniai 
előírásokat. Továbbá a közegészségügy 
fontossága miatt a tagállamoknak fenn kell 
tartaniuk annak lehetőségét, hogy egyedi 
esetekben intézkedéseket hozhassanak a 
más tagállamokból származó 
szolgáltatókkal szemben.

Or. de

Indokolás

Es muss betont werden, dass selbst wenn die Anwendung des Herkunftslandsprinzips im 
Gesundheitsbereich von eingeschränkter Bedeutung ist, die Mitgliedstaaten in jedem Fall die 
Möglichkeit behalten müssen, im Einzelfall Maßnahmen gegenüber Dienstleistungserbringern 



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 22/72 AM\

HU

aus anderen Mitgliedstaaten zu ergreifen. Die Anwendung des Herkunftslandprinzips im 
Gesundheitsbereich sollte erläutert werden. 

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 84
(51) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 85
(51) preambulumbekezdés

(51) Összhangban a Bíróság által a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával 

Törölve
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kapcsolatban megállapított alapelvekkel –
és a tagállamok társadalombiztosítási 
rendszerei pénzügyi egyensúlyának 
veszélyeztetése nélkül –, az egészségügyi 
költségek megtérítése tekintetében nagyobb 
jogbiztonságot kell nyújtani a betegek 
számára – akiknek a szolgáltatások 
igénybevevőiként a javát szolgálja a 
szolgáltatások szabad mozgása –, valamint 
az egészségügyi szakemberek és a 
társadalombiztosítási rendszerek vezetői 
számára.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 86
(52) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.
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Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 87
(53) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 88
(53) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 89
(53) preambulumbekezdés

(53) Az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke –
amely a más tagállamban nyújtott 
egészségügyi ellátás költségei átvállalásának 

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

engedélyezésével foglalkozik – hozzájárul a 
betegek szabad mozgásának és határokon 
átnyúló orvosi szolgáltatások nyújtásának 
megkönnyítéséhez, amint azt a Bíróság 
hangsúlyozta. E rendelkezés teljes 
egészében vonatkozik a kórházi 
kezelésekre, amivel kapcsolatban a Bíróság 
ítélkezési gyakorlata megállapította, hogy a 
tagállamok továbbra is előzetes engedélyt 
követelhetnek meg a más tagállamban 
nyújtott kezelés költségeinek átvállalásához. 
E rendelkezés vonatkozik a nem kórházi 
kezelésre is, amennyiben a betegek 
engedélyt kérnek arra, hogy 
részesülhessenek az 1408/71/EGK rendelet 
szerinti különleges rendelkezések 
előnyeiből. Az 1408/71/EGK rendelet 22. 
cikkének célja annak biztosítása, hogy az 
engedéllyel rendelkező biztosított személyek 
számára olyan feltételek mellett legyen 
hozzáférhető az egészségügyi ellátás más 
tagállamban, amelyek – a költségek 
átvállalása tekintetében – éppen olyan 
kedvezőek, mint az adott tagállamban élő 
biztosított személyekre érvényes feltételek. 
Tehát e rendelkezés olyan jogokat ruház a 
biztosított személyekre, amelyekkel azok 
egyébként nem rendelkeznének, továbbá 
elősegíti a szolgáltatások szabad mozgását. 
Ugyanakkor e rendelkezés nem kívánja 
szabályozni és semmilyen módon nem 
kívánja megakadályozni a más tagállamban 
nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek –
a hovatartozás szerinti tagállamban érvényes 
mértékben – megtérítését, még előzetes 
engedély hiánya esetén sem.

Or. de

Indokolás

Das Verhältnis zwischen Artikel 22 der Verordnung 1408/71 und Artikel 23 des Vorschlages 
sollte in dem Erwägungsgrund klar erläutert werden.



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 27/72 AM\

HU

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 90
(54) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 91
(54) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 29/72 AM\

HU

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 92
(55) preambulumbekezdés

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

Törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 93
(55) preambulumbekezdés
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(55) A Bíróság következetesen azt a nézetet 
képviselte a szolgáltatások szabad 
mozgásával kapcsolatban, hogy a más 
tagállamban nyújtott kórházi ellátás 
költségeinek megtérítésére vonatkozó 
előzetes engedélyezési rendszer indokoltnak 
tűnik amiatt, hogy meg kell tervezni a 
kórházi infrastruktúrák számát, földrajzi 
eloszlásukat, a megszervezésük módját, a 
kezelésekhez szükséges eszközöket, sőt még 
az általuk biztosítható egészségügyi 
szolgáltatások jellegét is. Az ilyen jellegű 
tervezés célja az, hogy minden tagállamban 
megfelelő és állandó hozzáférést 
biztosítsanak a minőségi kórházi ellátás 
kiegyensúlyozott kínálatához a hatékony
költséggazdálkodás garantálása, valamint –
amennyiben lehetséges – a pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrások 
pazarlásának elkerülése érdekében.
Összhangban a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával, objektíven meg kell 
határozni a kórházi ellátás fogalmát, az 
előzetes engedélyezés rendszerének pedig 
arányban kell állnia az általános érdeket 
illetően kitűzött céllal.

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 94
(56) preambulumbekezdés

(56) Az 1408/71/EGK tanácsi rendelet 22. 
cikke pontosan meghatározza azokat a 
körülményeket, amelyek fennállása esetén 
az illetékes nemzeti hatóság nem utasíthatja 
el az ezen rendelkezés alapján kért engedély 
megadását. A tagállamok nem utasíthatják 
el az engedély megadását azokban az 
esetekben, amikor a szóban forgó kórházi 

Törölve
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ellátást – amennyiben azt a saját 
területükön nyújtják – fedezi 
társadalombiztosítási rendszerük, illetve 
azonos vagy ugyanolyan hatékony 
kezeléshez nem lehet hozzájutni alkalmas 
időben a saját területükön a 
társadalombiztosítási rendszerük által 
meghatározott feltételek mellett. A Bíróság 
következetesen azt a nézetet képviselte, hogy 
az elfogadható késedelemre vonatkozó 
feltételt minden egyes eset valamennyi 
körülményével együtt kell tekintetbe venni, 
megfelelően figyelembe véve nemcsak a 
betegnek az engedélykérés idején fennálló 
egészségi állapotát, hanem kórtörténetét és 
betegsége valószínűsíthető további 
alakulását is.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 95
(56) preambulumbekezdés

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

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

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 96
(57) preambulumbekezdés

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

Törölve
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alacsonyabb, mint amire a beteg abban az 
esetben lett volna jogosult, ha ugyanabban 
az ellátásban a hovatartozás szerinti 
tagállamban részesül, az utóbbinak át kell 
vállalnia a fennmaradó költségeket azon 
összeg erejéig, ami ebben az esetben járt 
volna.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 97
(57) preambulumbekezdés

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

Törölve
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esetben lett volna jogosult, ha ugyanabban 
az ellátásban a hovatartozás szerinti 
tagállamban részesül, az utóbbinak át kell 
vállalnia a fennmaradó költségeket azon 
összeg erejéig, ami ebben az esetben járt 
volna.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 23.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 98
(57a) preambulumbekezdés (új)

(57a) A Bíróság ítélkezési gyakorlata 
szerint a kórházi ellátás és a nem kórházi 
kezelés között az a különbség, hogy a 
kórházban nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokat olyan infrastrukturális 
környezetben biztosítják, amely 
egyértelműen sajátos jellemzőkkel bír, 
illetve amellyel kapcsolatban mind a 
kórházak száma és földrajzi eloszlása, mind 
megszervezésük jellege és módszere, a 
szükséges eszközök, mind pedig az általuk 
nyújtható szolgáltatások jellege tervezést 
igényel. Ez a szükséges tervezés nem 
csupán azt garantálja, hogy megfelelő és 
állandó hozzáférést biztosítsanak a magas 
színvonalú kórházi kezelések 
kiegyensúlyozott kínálatához, hanem azt is, 
hogy a költségeket ellenőrizzék és 
megakadályozzák, hogy gazdaságtalanul 
kezeljék a pénzügyi, technikai és emberi 
erőforrásokat. Következésképpen adott 
egészségügyi ellátás kórházi ellátásnak 
tekintendő a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának értelmében nem csupán 
akkor, ha kórházi elhelyezés szükséges 
hozzá, hanem akkor is, ha kórházi 
infrastruktúrát igényel, ideértve a 
sürgősségi ellátást és az intenzív orvosi 
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ellátást biztosító infrastruktúrát olyan 
kezelések esetében, amelyek különleges 
kockázatot jelentenek a beteg számára, 
vagy pedig rendkívül speciális és 
költségigényes orvosi eszközöket – mint 
amilyen a számítógépes tomográfia –
igényelnek, amelyek rendszerint kizárólag 
kórházakban találhatók meg.

Or. de

Indokolás

Die Text der Richtlinie vorgeschlagene Definition der Krankenhausversorgung sollte 
geändert werden und dieser Erwägungsgrund sollte die Änderungen im Text der Richtlinie 
erläutern. 

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 99
(67) preambulumbekezdés

(67) Rendelkezni kell arról, hogy a 
tagállamok, a Bizottsággal 
együttműködésben, ösztönözzék az érdekelt 
feleket arra, hogy dolgozzanak ki közösségi 
szinten magatartási kódexeket, melyek célja 
a szolgáltatások minőségének növelése, 
illetve amelyek figyelembe veszik az egyes 
szakmák sajátos jellegét. Ezeknek a 
magatartási kódexeknek összhangban kell 
lenniük a közösségi jogszabályokkal, 
különösen a versenyjoggal.

Törölve

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 39.

Módosítás, előterjesztette:Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 100
(68) preambulumbekezdés
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(68) Ez az irányelv semminemű 
kötelezettséget nem jelent a 
fogyasztóvédelem terén semmilyen 
jogalkotási vagy egyéb kezdeményezésre 
vonatkozóan.

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

Or. en

Indokolás

Improvement of patient mobility is a high priority. Therefore, specific legislation should be 
adopted in order to facilitate and to improve the free movement of patients in the EU.

Módosítás, előterjesztette:Anne Ferreira

Módosítás: 101
(72) preambulumbekezdés

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

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

Or. fr

Indokolás

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux sont relatifs aux droits civils 
mentionnés au considérant 72 de la présente proposition de directive. Il convient également 
de se référer à d'autres droits notamment socio-économiques, respectivement sur la sécurité 
sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, l'accès aux services d'intérêt économique 
général, la protection de l'environnement, et la protection des consommateurs. Tous assignent 
un objectif de niveau élevé de protection à atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine 
; ils demandent pour la plupart de respecter les dispositions législatives ou pratiques 
nationales, en plus du droit communautaire, quand cela est possible.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 102
1. cikk

Ez az irányelv megfogalmazza azokat az 
általános rendelkezéseket, amelyek 

Ez az irányelv megfogalmazza azokat az 
általános rendelkezéseket, amelyek 
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megkönnyíteni hivatottak a szolgáltatók 
letelepedési jogának megvalósítását, 
valamint a szolgáltatások szabad mozgását.

megkönnyíteni hivatottak a szolgáltatók 
letelepedési jogának megvalósítását, 
valamint a szolgáltatások szabad mozgását. 
Nem kötelezi a tagállamokat sem arra, 
hogy liberalizálják az általános érdekű 
szolgáltatásokat vagy az olyan 
közintézményeket, amelyek ilyen 
szolgáltatásokat nyújtanak, sem arra, hogy 
a meglévő monopóliumokat megszüntessék.

Or. de

Justification

Es muss klar gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie weder verpflichtet 
werden, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu liberalisieren oder  öffentliche 
Einrichtungen, die solche Dienstleistungen anbieten, zu privatisieren noch dazu verpflichtet 
werden, bestehende Monopole, einschließlich solcher für Lotterien, abzuschaffen. Die 
Monopole dienen einerseits einer Beschränkung der Spielleidenschaft und erwirtschaften 
andererseits wichtige Einnahmen für gemeinnützige Zwecke. Die Klarstellungen müssen im 
Text der Richtlinie selbst erfolgen.  

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 103
2. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

(ca) egészségügyi és egészséggondozási 
szolgáltatások,

Or. en

Justification

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

Módosítás: 104
2. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

(ca) a vízszolgáltatás

Or. fr

Justification

La directive ne doit pas aboutir à une remise en cause de la gestion publique de services de 
distribution de l’eau. En particulier les articles 9 à 15 relatifs aux régimes d’autorisation 
devraient être accompagnés de dispositions spécifiques pour les services d’intérêt général 
assurés par des institutions publiques.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 105
3. cikk, (2) bekezdés

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

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

Or. de

Justification

Die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie sollten keine Anwendung finden, wenn in 
Gemeinschaftsrechtsakten Anforderungen betreffend die Aufnahme und Ausübung von 
Umweltdienstleistungen vorgesehen sind (z.B. EMAS-VO, Abfallrahmenrichtlinie).
Bestehende (Qualitäts)anforderungen an die Ausübung der Tätigkeit sollten von der 
Richtlinie nicht erfasst werden. Dementsprechend soll Art. 3 Abs. 2 die Anwendbarkeit 
anderer Gemeinschaftsrechtsbestimmungen über die Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit zum Ausdruck bringen.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Frédérique Ries

Módosítás: 106
4. cikk, 10. pont

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

törölve

Or. en

Justification

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

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 107
4. cikk, 10 pont

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

törölve

Or. de
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Justification

Die Definition der Krankenhausbehandlung sollte nach Art. 23 verschoben werden, um 
klarzustellen, dass es sich hier nicht um eine allgemeine Definition dessen handelt, was 
Behandlung in Krankenhäusern vorbehalten werden sollte, sondern dass diese Definition der 
Abgrenzung des Anwendungsbereichs von Art. 23 dient.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 108
4.cikk, 13a) pont (új)

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

Or. fr

Justification

Une définition des professionnels de santé est nécessaire pour délimiter l'exclusion des 
services de santé introduite à l'article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau) proposé par 
l'amendement 25 déposé par Mme Liotard.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 109
5. cikk, (3) bekezdés

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

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

Or. fr
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Justification

D'autres dispositions de ces deux directives en cours d'adoption peuvent s'appliquer ; il 
convient donc de pouvoir faire référence à celles-ci si nécessaires, et non à une disposition 
spécifique.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 110
7. cikk, (1) bekezdés, aa) pont (új)

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

Or. nl

Justification

Het is voor buitenlandse dienstenverrichters zeer moeilijk te achterhalen welke voorschriften 
in het land van dienstverrichting gelden. Daarom moet informatie over milieuvoorschriften en 
arbeidsvoorwaarden e.d. ook bij het ene loket verkrijgbaar zijn.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 111
13. cikk, (4) bekezdés

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

Törölve
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Or. fr

Justification

Il n'est pas possible de disposer que l'octroi de l'autorisation sera automatique si le délai fixé 
dans l'accusé de réception pour la réponse n'est pas respecté. Il faut tenir compte de la 
nécessité pour les autorités de disposer des meilleures conditions pour procéder à un bon 
examen de la demande, sachant qu'elles ont pour devoir de rendre leur décision dans les plus 
brefs délais.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 112
13. cikk, (5) bekezdés, c) pont

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

Törölve

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement déposé à l'article 13, paragraphe 4.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 113
14. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Nem tartoznak e cikk hatálya alá az 
általános érdekű szociális szolgáltatások, 
amelyeket az illetékes tagállam vagy a 
Közösség közszolgáltatási kötelezettségekkel 
ruházott fel. E szolgáltatások körébe 
beletartoznak – de nem kizárólagosan 
ezekre korlátozódnak – az egészségügyi 
szolgáltatások, valamint az otthoni segítség 
olyan személyek számára, akik koruk vagy 
valamely fogyatékosságuk vagy mivel 
gyermekek nem képesek teljesen független 
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életet vezetni.

Or. fr

Justification

Les services de santé sont, pour les Etats membres, un instrument essentiel en vue 
d'organiser et d'assurer les soins de santé aux citoyens, dans le cadre de différents systèmes 
largement financés par des fonds publics. L'article 152, parag. 5 du Traité CE, maintenu en 
l'état dans le nouveau Traité constitutionnel, stipule que l'organisation et la fourniture de 
services de santé et de soins médicaux relèvent de la responsabilité des Etats membres. Il 
convient, dès lors, d'exclure du champ de cette proposition ceux de ces services qui sont 
financés en tout ou partie par des fonds publics et assujettis par la loi de l'Etat membre à des 
obligations spécifiques de service public.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 114
14. cikk, (8) bekezdés

8) annak kötelezettsége, hogy egy adott 
időszakra a területükön tartott 
nyilvántartásba legyenek véve vagy az adott 
tevékenységet területükön gyakorolják egy 
adott ideig.

Törölve

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 115
15. cikk, (1) bekezdés

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

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

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'avancer pas à pas en matière d'évaluation de certaines exigences portant 
sur la libéralisation des services. L'adaptation des dispositions nationales aux conditions 
mentionnées au paragraphe, 3 si elle est nécessaire, ne doit pas se faire précipitamment et au 
détriment de l'objectif d'harmonisation desdites législations.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 116
15. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

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

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

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 117
15. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. Nem tartoznak e cikk hatálya alá az 
általános érdekű szociális szolgáltatások, 
amelyeket az illetékes tagállam vagy a 
Közösség közszolgáltatási kötelezettségekkel 
ruházott fel.« E szolgáltatások körébe 
beletartoznak – de nem kizárólagosan 
ezekre korlátozódnak – az egészségügyi 
szolgáltatások, valamint az otthoni segítség 
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olyan személyek számára, akik koruk vagy 
valamely fogyatékosságuk vagy mivel 
gyermekek nem képesek teljesen független 
életet vezetni.

Or. fr

Justification

Les services de santé sont, pour les Etats membres, un instrument essentiel en vue d'organiser 
et d'assurer les soins de santé aux citoyens, dans le cadre de différents systèmes largement 
financés par des fonds publics. L'article 152, parag. 5 du Traité CE, maintenu en l'état dans 
le nouveau Traité constitutionnel, stipule que l'organisation et la fourniture de services de 
santé et de soins médicaux relèvent des responsabilités des Etats membres. Il convient, dès 
lors, d'exclure du champ de cette proposition ceux de ces services qui sont financés en tout ou 
partie par des fonds publics et assujettis par la loi de l'Etat membre à des obligations 
spécifiques de service public.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 118
15. cikk, (3b) bekezdés (új)

3b. Az (1) és (3) bekezdés rendelkezései 
szerint összegyűjtött információk lehetővé 
kell hogy tegyék a hozzáférés 
körülményeinek és a szolgáltatások 
minőségének javítását. A tagállamok a 
Bizottsággal és az Európai Parlamenttel 
együttműködésben bátorítják a szolgáltatási 
minőség és a hozzáférés javítására irányuló 
nemzeti intézkedések és szabályok 
elfogadását.

Or. fr

Justification

Cf. amendement à l'article 15, paragraphe 1.
Le travail d'évaluation ne doit pas conduire impérativement à la suppression de toute ou 
partie des exigences concernées, celles-ci servant essentiellement à garantir l'intérêt public.
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Les informations doivent permettre d'harmoniser les conditions entre les Etats membres, mais 
surtout à poursuivre l'objectif d'amélioration continue des services, de leur accès et de leur 
qualité, ceci afin d'assurer nos concitoyens de conditions d'existence dignes de nos sociétés et 
du modèle européen de société.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 119

4. A 41. cikkben előírt közös értékelő 
jelentésben a tagállamok meghatározzák a 
következőket:

(a) azokat a követelményeket, 
amelyeket meg szándékoznak 
tartani és az okokat, hogy 
miért vélik úgy, hogy e 
követelmények megfelelnek a 
(3) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek,

(b) azokat a követelményeket, 
amelyeket megszüntettek, 
vagy amelyek szigorát 
enyhítették,

5. Ezen irányelv hatályba lépésének 
dátumától fogva a tagállamok nem 
vezethetnek be semmilyen, a (2) 
bekezdésben felsoroltakhoz hasonló új 
követelményt, kivéve, ha az kielégíti a (3) 
bekezdésben lefektetett feltételeket és az 
igényt iránta új körülmények támasztják.
6. A tagállamok értesítik a Bizottságot 
minden olyan új törvényről, rendeletről 
vagy adminisztratív rendelkezésről, amely 
az (5) bekezdésben említett követelményeket 
támaszt, együtt e követelmények indokaival.
A Bizottság értesíti a többi tagállamot a 
szóban forgó rendelkezésekről. Az ilyen 
értesítés nem akadályozza a tagállamokat a 
kérdéses rendelkezések elfogadásában.
Az értesítés dátumától számított 3 hónapon 
belül a Bizottság megvizsgálja ezen új 
rendelkezéseknek a közösségi joggal való 
összeegyeztethetőségét, és az adott esetben 
dönt arról, hogy felkéri az érintett 

Törölve
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tagállamot annak el nem fogadására vagy 
eltörlésére.

Or. fr

Justification

En raison des dispositions contenues dans ces paragraphes, la Commission interviendrait 
dans l'organisation de la santé publique des Etats membres, en pleine contradiction avec le 
Traité CE, notamment l'article 152, paragraphe 5. Celui-ci dispose que l'organisation et la 
fourniture de services de santé et de soins médicaux relèvent de la responsabilité des Etats 
membres.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 120
16. cikk

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

szolgáltatókra csupán a származás 
szerinti tagállam azon nemzeti 
rendelkezései vonatkoznak, 
amelyek a koordinált területhez 
tartoznak.
Az (1) bekezdés kiterjed valamely 
szolgáltatási tevékenységhez való 
hozzáféréssel, illetve annak 
gyakorlásával kapcsolatos nemzeti 
rendelkezésekre, különösen azon 
követelményekre, amelyek a 
szolgáltató viselkedésére, a 
szolgáltatás minőségére és 
tartalmára, a reklámozásra, a 
szerződésekre, valamint a 
szolgáltató felelősségére 
vonatkoznak.

Törölve

(2) A származás szerinti tagállam 
felelős a szolgáltató és az általa 



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 48/72 AM\

HU

nyújtott szolgáltatások 
ellenőrzéséért, ideértve az általa 
más tagállamban nyújtott 
szolgáltatásokat is.

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

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

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

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

(d) annak tiltása, hogy a 
szolgáltató egy bizonyos 
infrastruktúrát alakítsaon ki 
területükön, ideértve az 
irodát vagy helyiséget, 
amelyre a szolgáltatónak a 
kérdéses szolgáltatás 
teljesítése céljából van 
szüksége,
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(e) a szolgáltató azon 
kötelezettsége, hogy betartsa 
a területén alkalmazandó, a 
szolgáltatási tevékenység 
gyakorlásával kapcsolatos 
követelményeket;

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

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

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

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

Or. fr

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
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d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.
Il convient de supprimer cet article dans son intégralité.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 121
16. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A fogadó tagállam mindazonáltal 
továbbra is felelős a szolgáltatás 
felügyeletéért az olyan környezetvédelmi, 
biztonsági és egészségügyi szabályoknak, a 
foglalkoztatási feltételeknek, a 
fogyasztóvédelemnek és egyéb 
rendelkezéseknek való megfelelés 
biztosítására, amelyekre a 17. cikk alapján 
a származási ország elve nem 
alkalmazható.

Or. nl

Justification

Controle vanuit het land van oorsprong op dienstverrichting in andere landen is in de 
praktijk nauwelijks mogelijk. Dat geldt zeker voor de zaken die uitgezonderd zijn van het 
oorsprongslandbeginsel.  De richtlijn moet ook praktisch zijn.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 122
16. cikk, (3) bekezdés, beveztő rész

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

(3) A 9. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelelően a tagállamok – a 
koordinált területtel kapcsolatos okok miatt 
– nem korlátozhatják a szolgáltatás 
nyújtásának szabadságát olyan szolgáltatók 
esetében, amelyeket egy másik tagállamban 
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bármelyikének előírásával nem: rendelkeznek székhellyel, különösen az 
alábbi követelmények bármelyikének 
előírásával nem:

Or. en

Justification

The same conditions have to be respected both for the first part of this directive concerning 
the freedom of establishment and the second part concerning the free movement of services.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 123
16. cikk, (3) bekezdés, c) pont

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

törölve

Or. sv

Justification

Ansvaret för att följa upp efterlevnaden av miljö- och arbetsskydd bör ligga på 
medlemsstatsnivå. Förbudet mot att kräva att tjänstetillhandahållaren ska ha adress eller en 
representant inom landets territorium skulle hindra medlemsstaterna från att utöva sin 
kontrollfunktion. I vissa medlemsstater avgörs arbetsvillkor inklusive arbetsmiljöfrågor till 
stor del i förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. För att sådana 
förhandlingar ska kunna äga rum måste en representant finnas på plats i landet. Om kravet 
på representation i medlemsstaten tas bort riskeras skyddet för människors hälsa och den 
gemensamma miljön riskerar att försvagas.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 124
16. cikk, (3) bekezdés, d) pont

(d) annak tiltása, hogy a szolgáltató egy 
bizonyos infrastruktúrát alakítson ki 

törölve



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 52/72 AM\

HU

területükön, ideértve az irodát vagy 
helyiséget, amelyre a szolgáltatónak a 
kérdéses szolgáltatás ellátása céljából van 
szüksége,

Or. sv

Justification

Ansvaret för att följa upp efterlevnaden av miljö- och arbetsskydd bör ligga på 
medlemsstatsnivå. Förbudet mot att kräva att tjänstetillhandahållaren ska ha viss 
infrastruktur inom landets territorium skulle hindra medlemsstaterna från att utöva sin 
kontrollfunktion. I vissa medlemsstater avgörs arbetsvillkor inklusive arbetsmiljöfrågor till 
stor del i förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Sådana 
förhandlingar underlättas om tjänstetillhandahållaren har infrastruktur i medlemsstaten. Om 
kravet på infrastruktur i medlemsstaten tas bort riskeras skyddet för människors hälsa och 
den gemensamma miljön riskerar att försvagas.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 125
17. cikk

A 16. cikk nem alkalmazható a 
következőkre:
(1) Az Európai Parlament és a 
Tanács  97/67/EK irányelve 2. cikkének 
1) pontja hatálya alá tartozó postai 
szolgáltatások,
(2) Az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/54/EK irányelve 2. 
cikkének 5) pontja hatálya alá tartozó 
villamosenergia-szolgáltatás,
(3) Az Európai Parlament és a 
Tanács  2003/55/EK irányelve 2. 
cikkének 5) pontja hatálya alá tartozó 
gázszolgáltatás,

Törölve

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

Or. fr

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
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essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.
Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 126
17. cikk, 4) pont

(4) a vízszolgáltatás, (4) a vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és a 
hulladékgazdálkodás keretébe tartozó 
szolgáltatások.

Or. de

Justification

Die Richtlinie sieht Ausnahmen für bestimmte Bereiche vor; insbesondere sollen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nicht für den Wettbewerb geöffnet werden.
Explizit ausgenommen werden u.a. Dienste der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung.

Ebenso ausgenommen werden sollten, weil im öffentlichen Interesse gelegen, 
Dienstleistungen im Abwasserbereich und Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft.
Der Begriff „Dienste der Abfallwirtschaft“ wird dabei umfassend gesehen und betrifft die
Sammlung, Beförderung, Verwertung, Beseitigung, Beurteilung, Verbringung, Lagerung und 
Ablagerung von Abfällen.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 127
17, 4) pont

(4) a vízszolgáltatás, (4) a vízszolgáltatás, valamint a 
szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások

Or. de

Justification

Es ist unzweckmäßig, die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip nur für die Wasserversorgung, 
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nicht aber dagegen auch für die Abwasserversorgung vorzusehen. Auch bei letzterem 
sprechen Gründe des Allgemeininteresses, insbesondere Umweltschutzerwägungen für eine 
Ausnahme vom Herkunftslandprinzip.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 128
17, 4a) pont (új)

(4a) azon rendelkezések, amelyek a 
környezet védelme érdekében 
alkalmazandók, vagy amelyek a 
biztonságra és az egészségre vonatkoznak,

Or. nl

Justification

Het betreft hier zaken die het publieke belang betreffen. In veel gevallen is er 
geharmoniseerde wetgeving van toepassing. Voor de gevallen waarin dat niet het geval is, 
verdient het- ook  vanuit democratisch oogpunt - de voorkeur de wetten en regels van het 
land van dienstverrichting geldig te verklaren.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 129
17. cikk, 5a) pont (új)

(5a) a kiküldött vagy kölcsönzött személyzet 
alkalmazására vonatkozó feltételek, 
amennyiben nem tartoznak a 96/71/EK 
irányelv hatálya alá, kivéve, ha a szóban 
forgó alkalmazás feltételeire egy európai 
megállapodás érvényes,

Or. nl

Justification

Arbeidsomstandigheden en ook arbeidsvoorwaarden zijn van belang voor een gezonde 
arbeidsomgeving. De toevoeging over een Europees akkkoord is bedoeld om sociale partners 
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de gelegenheid te geven een vlucht naar voren te maken.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 130
17. cikk, 8) pont

(8) Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a [szakképesítések elismerésére vonatkozó] 
…/…/EK irányelve […] cikkének 
rendelkezései,

(8) A szakképesítést illetően az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
[szakképesítések elismeréséről szóló] 
…/…/EK irányelve II. címének hatálya alá 
eső szempontok,

Or. de

Justification

Es muss klargestellt werden, dass die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip für alle Aspekte 
der Dienstleistungsfreiheit gilt, die in Zusammenhang mit Berufsqualifikationen stehen, und 
unter Titel II der Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen fallen. Das ist 
besonders wichtig für medizinische und Heilberufe. Gemäß dieser Richtlinie haben die 
Aufnahmemitgliedstaaten das Recht, die Berufsqualifikation, soweit sie noch nicht 
harmonisiert sind, in gleicher Weise zu überprüfen, wie sie das bei ihren eigenen 
Angehörigen dieser Berufe tun.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 131
17. cikk, 12) pont

(12) A 259/93/EGK tanácsi rendelet 3. és 4.
cikkében előírt engedélyezési 
követelmények,

(12) A hulladékszállítást illetően a 
259/93/EGK tanácsi rendelet 3. és 4. 
cikkében előírt engedélyezési 
követelmények az Európai Közösségben,az 
Európai Közösségbe és az Európai 
Közösségből történő hulladékszállítás 
felügyelete és ellenőrzése tekintetében,

Or. de
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Justification

Die vorgeschlagenen Änderungen erleichtern durch eine genauere Beschreibung die 
Lesbarkeit der Vorschrift und unterstreichen die betreffenden umweltpolitischen Belange.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 132
17. cikk, 12) pont

(12) a 259/93/EGK tanácsi rendelet 3. és 4. 
cikkében előírt engedélyezési 
követelmények,

(12) a 259/93/EGK tanácsi rendelet 3. és 4., 
valamint 6-11. cikkében előírt engedélyezési 
követelmények,

Or. de

Justification

Die Ausnahme betreffend die Genehmigungserfordernisse bei der Abfallverbringung ist 
explizit nur für die Abfallverbringung zur Beseitigung vorgesehen. Es ist aufgrund des 
Systems der EG-Verbringungsverordnung sachlich keineswegs gerechtfertigt, nicht auch die 
Verbringung zur Verwertung auszunehmen. Vorgeschlagen wird daher, in Artikel 17 Ziffer 12 
auch die Art. 6 bis 11 der Verordnung Nr. 259/93/EWG, die die Verbringung zur Verwertung 
betreffen, aufzunehmen.

Die Ergänzung der Ausnahme ist dann nicht erforderlich, wenn eine allgemeine Ausnahme 
für Dienste im Rahmen der Abfallwirtschaft, wie im Änderungsantrag 2 zu Artikel 17 Ziffer 4 
vorgeschlagen, vorgesehen wird.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 133
17. cikk, 16 pont

(16) azok a szolgáltatások, amelyek abban a 
tagállamban, amelyben a szolgáltató 
szolgáltatásai nyújtásának céljából 
tartózkodik, általános tilalom alá esnek, ami 
közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi 
okokból indokolt,

(16) azok a szolgáltatások, amelyek abban a 
tagállamban, amelyben a szolgáltató 
szolgáltatásai nyújtásának céljából 
tartózkodik, tiltva vannak, ha ez közrendi, 
közbiztonsági és közegészségügyi okokból 
indokolt,
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Or. de

Justification

So wie die Vorschrift besteht, ist die Ausnahme zu eng gefasst. Es sollte den Mitgliedstaaten 
möglich sein, Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten immer dann zu beschränken, 
wenn sie in diesem Mitgliedstaat allgemein verboten sind, und nicht nur, wenn sie einem 
ausnahmslosen Totalverbot unterliegen. Dies bezieht sich insbesondere auf Verbote aus 
bioethischen Gründen, auch wenn die betreffende Dienstleistung bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen ausnahmsweise erlaubt werden kann.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 134
17. cikk, 17 pont

annak a tagállamnak, ahová a szolgáltató 
költözik, azon különleges követelményei, 
amelyek a szolgáltatás nyújtása helyének 
különleges jellegével közvetlenül 
kapcsolatosak, és amelyeknek a teljesítése 
közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi 
vagy környezetvédelmi okokból 
nélkülözhetetlen,

annak a tagállamnak, ahová a szolgáltató 
költözik, azon különleges követelményei, 
amelyek a szolgáltatás nyújtása helyének 
különleges jellegével, vagy azokkal a 
különleges veszélyekkel kapcsolatosak, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásának 
helyszínén a szolgáltatás nyújtása okán 
keletkezhetnek, és amelyeknek a teljesítése 
közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi 
vagy környezetvédelmi okokból 
nélkülözhetetlen,

Or. de

Justification

Damit die Ausnahme die Interessen des Gesundheits- und des Umweltschutzes, denen sie 
dienen soll, effektiv gewährleisten kann, muss sie weiter gefasst werden, damit sie sich auf 
alle tatsächlichen Gefahren am Ort der Dienstleistungserbringung erstreckt.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle and Frédérique Ries

Módosítás: 135
17. cikk, 18) pont
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(18) a kórházi ellátás költségeinek 
megtérítésére érvényes engedélyezési 
rendszer,

törölve

Or. en

Justification

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

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 136
17. cikk, 23) pont

(23) egy szolgáltató nem szerződéses 
felelőssége olyan balesetben, amelyben egy 
személy is érintett, és amely a szolgáltató 
azon tagállambeli tevékenységének 
eredménye, amelybe költözött.

(23) egy szolgáltató nem szerződéses 
felelőssége olyan balesetben, amelyben egy 
személy is érintett, és amely a szolgáltató 
azon tagállambeli tevékenységének 
eredménye, amelybe költözött és a 
környezetben okozott kár miatti felelősség.

Or. nl

Justification

Het verdient de voorkeur om milieuaansprakelijkheid nadrukkelijk te vermelden, juist omdat 
op dit punt nog belangrijke verschillen bestaan tussen de lidstaten.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 137
17. cikk, 23a) pont (új)

(23a) azon szerencsejátékok, amelyek 
pénzbeli téttel járó fogadáskötést foglalnak 
magukba, így többek között a lottójátékok 
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és a fogadások,

Or. de

Justification

Die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip für Glücksspiele, die der Richtlinienvorschlag 
bisher als vorübergehende Ausnahme in Artikel 18 behandelt, muss unbefristet gelten und 
muss daher als weitere Ausnahme in Artikel 17 aufgenommen werden. Eine zeitliche 
Befristung im Hinblick auf eine mögliche Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene ist nicht 
sachgerecht. Es ist nicht eindeutig, ob auf EG-Ebene ein Bedürfnis für eine Harmonisierung 
von Glücksspielen besteht, noch ob eine solche für die Mitgliedstaaten akzeptabel wäre.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 138
18. cikk



AM\552506HU.doc PE 350.200v02-00 62/72 AM\

HU

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

Deleted

Or. fr

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.
Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 139
18. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) azon szerencsejátékok, amelyek pénzbeli 
téttel járó fogadáskötést foglalnak 
magukba, így többek között a lottójátékok 
és a fogadások

törölve

Or. de

Justification

Sofern für Glückspiele in Art. 17 eine neue unbefristete Ausnahme vom Herkunftslandprinzip 
aufgenommen wird (siehe Änderungsantrag Nr. 22), sollte die bisherige Regelung des 
Artikels 18 Nr. 1 b) als vorübergehende Ausnahme entfallen.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 140
19. cikk

A származási ország elvétől való 
esetenkénti eltérések
1. A 16. cikktől eltérve, és kizárólag 
kivételes körülmények között, adott 
tagállam egy másik tagállamban székhellyel 
rendelkező szolgáltatóra vonatkozóan 
intézkedéseket hozhat a következő területek 
bármelyikével kapcsolatban:
a) a szolgáltatások biztonságossága, 
beleértve a közegészségüggyel kapcsolatos 
vonatkozásokat;
b) egészségügyi foglalkozás gyakorlása;
c) a közérdek védelme, különösképpen a 
kiskorúak védelmével kapcsolatos 
vonatkozások.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha a 37. cikkben lefektetett kölcsönös 

Törölve
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segítségnyújtási eljárásnak megfelelnek és 
a következő feltételek mindegyike teljesül:
(a) a nemzeti rendelkezések, amelyekkel 
összhangban az intézkedést hozták, nem 
képezik tárgyát közösségi harmonizációnak 
az (1) bekezdésben említett területeken,
(b) az intézkedések a szolgáltatást 
igénybe vevő fél tekintetében magasabb 
védelmi szinthez vezetnek, mint a 
származási tagállam által a nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban hozott 
intézkedés,
(c) a származási tagállam nem hozott 
semmilyen intézkedést, vagy olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek nem 
megfelelőek a 37. cikk (2) bekezdésében 
említettekkel összehasonlítva,
(d) az intézkedések arányosak.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem sértheti a 
közösségi eszközökben megállapított 
intézkedéseket, amelyek garantálják a 
szolgáltatások nyújtásának szabadságát 
vagy amelyek azoktól való eltérést 
engednek meg.

Or. fr

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.
Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 141
21. cikk, (2a) bekezdés (új)
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2a). Azokat a korlátozó intézkedéseket, 
amelyek körend, a közbiztonság, a 
környezetvédelem vagy a közegészség okán 
indokoltak, nem tekinthetők az (1) és (2) 
bekezdéssel ellentétesnek.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre du principe de non discrimination du destinataire pose problème dans le 
cadre des services de santé. Beaucoup de système de santé sont basés sur la planification de 
l'offre de soins et non de la demande (libre accès pour tous les citoyens, sans discrimination).
Dans le cadre de la nouvelle directive, un établissement qui, par contrat passé avec un 
système de santé étranger, s'engagerait à recevoir des patients d'un autre Etat membre ne 
pourrait se voir imposer par les autorités de l'Etat membre de destination de traiter en 
priorité des patients relevant de son bassin de vie, alors que la planification de l'offre de
soins a pour objectif de répondre aux besoins des populations dudit bassin de vie.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle and Frédérique Ries

Módosítás: 142
23. cikk

23. cikk
Az egészséggondozási költségek átvállalása

törölve

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

Or. en

Justification

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

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 143
23. cikk
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23. cikk
Az egészséggondozási költségek átvállalása

törölve

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

Or. fr

Justification

Les dispositions contenues dans l'article 23 de la proposition, que l'auteur de cet amendement 
partage par ailleurs, ne relèvent pas de cette directive qui porte sur les services (liberté 
d'établissement et de circulation), mais d'une législation communautaire spécifique. Votre 
parlementaire estime que lesdites dispositions relèvent du règlement 1408/71/CEE qu'il 
conviendrait peut-être par conséquent de modifier. Par ailleurs, les secteurs de la santé, de 
l'aide sociale et de la protection sociale étant exclus du champ d'application de cette 
proposition de directive, il convient de supprimer cet article des dispositions de cette 
proposition de directive.

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 144
23. cikk

23. cikk
Az egészséggondozási költségek átvállalása

törölve

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

Or. sv

Justification

Om medlemsstaterna tvingas finansiera planerad sjukhusvård som utförs i en annan 
medlemsstat, utan möjlighet att begära förhandsbesked, hindras medlemsstaten från att ta det 
fulla ekonomiska och demokratiska ansvaret för hälso- och sjukvårdssektorn. I praktiken 
skulle detta leda till att en annan medlemsstat bestämmer hur nationella resurser för hälso-
och sjukvård används. Ansvaret för att bestämma inriktningen på hälso- och sjukvården och 
bedöma omfattningen av densamma ska ligga så nära medborgarna som möjligt i enlighet 
med subsidaritetsprincipen. Frågan om patienters fria rörlighet är viktig, men den hör inte 
hemma i tjänstedirektivet.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 145
23. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

1. A tagállamok nem vállalhatják át a más 1. A tagállamok átvállalhatják a más 
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tagállamban nyújtott, engedélyköteles nem 
kórházi jellegű ellátás költségeit, ha azokat 
társadalombiztosítási rendszerük 
megtérítette volna, amennyiben az ellátást 
saját területükön biztosították volna.

tagállamban nyújtott, engedélyköteles nem 
kórházi jellegű ellátás költségeit.

A tagállamok garantálják, hogy a más 
tagállamban nyújtott nem kórházi jellegű 
kezelést ugyanúgy megtérítik, mint a saját 
területükön nyújtott kezeléseket, ha a 
kezelésre nem nyílik lehetőség a beteg saját 
tagállamában három hónapon belül,

Or. nl

Justification

Lidstaten moeten via toestemmingsprocedure greep kunnen houden op de vraag naar 
gezondheidszorg, omdat bij gebrek hier aan planning van investeringen in nationale 
gezondheidszorg onmogelijk wordt. Dit amendement beoogt lidstaten te stimuleren te zorgen 
voor een goed zorgstelsel dat patiënten zo snel mogelijk kan helpen.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 146
23. cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamban nyújtott kezelés 
költségeinek társadalombiztosítási 
rendszerük által megtérített összeg nem 
alacsonyabb, mint az, amit 
társadalombiztosításuk hasonló, saját 
területükön nyújtott kezelésekre térítene.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamban nyújtott kezelés 
költségeinek társadalombiztosítási 
rendszerük által megtérített összeg nem 
alacsonyabb, mint az, amit 
társadalombiztosításuk hasonló, saját 
területükön nyújtott kezelésekre térítene. A 
költségtérítés összege a kezelés tényleges 
költségére korlátozódik. 

Or. de

Justification

Es sollte klargestellt werden, dass die Kostenerstattung auf die tatsächlich entstandenen 
Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in dem die 
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Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf die Differenz.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 147
23. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. „Kórházi ellátás” e cikk értelmében 
minden olyan orvosi ellátás, amelyet azon 
tagállam egészségügyi intézményében 
nyújtanak, amelybe a beteg 
társadalombiztosítási szempontból tartozik, 
mert az vagy a beteg bentlakását kívánja 
meg, vagy mert csak egészségügyi 
intézményben lehet elvégezni, mivel 
különösen speciális jellegű, vagy a betegre 
nézve komoly kockázattal járna. Az 
intézmény neve, szervezeti formája és 
finanszírozása az ilyesfajta ellátás kórházi 
ellátásként történő besorolását tekintve nem 
lényeges.  

Or. de

Justification

Es sollte klargestellt werden, dass die Kostenerstattung auf die tatsächlich entstandenen 
Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in dem die 
Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf die Differenz.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 148
31. cikk, (4) bekezdés

4. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben kísérő intézkedéseket 
hoznak a szolgáltatások minőségével és 
hibáival kapcsolatos független vizsgálatok 
kialakításának bátorítására, különös 
tekintettel közösségi szintű összehasonlító 
próbákra és tesztelésekre, valamint az 
eredmények közzétételére.

Törölve
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Or. fr

Justification

Il convient de mener ces différentes actions déjà au niveau national et que les organisations  
professionnelles encouragent leurs membres à procéder à l'évaluation de leurs services. De 
nombreuses organisations dans différents Etats membres ont entamé de telles démarches dont 
les premiers résultats tangibles ne seront connus que d'ici à quelques années.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 149
31. cikk, (5) bekezdés

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

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

Or. fr

Justification

Il convient de mener ces différentes actions déjà au niveau national et que les organisations  
professionnelles encouragent leurs membres à procéder à l'évaluation de leurs services. De 
nombreuses organisations dans différents Etats membres ont entamé de telles démarches dont 
les premiers résultats tangibles ne seront connus que d'ici à quelques années.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 150
39. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben kísérő intézkedéseket 
hoznak közösségi szintű magatartási 

1. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben bátorítják közösségi 
szintű magatartási kódexek kidolgozását a 
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kódexex ösztönzésére, a közösségi 
jogszabályokkal összhangban, és konkrétan 
a következő területeken:

nemzeti magatartási kódexek alapján, a 
közösségi jogszabályokkal összhangban, az 
Unió összes nyelvén és konkrétan a 
következő területeken:

Or. fr

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur 
conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à 
la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du 
respect du droit communautaire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 151
39. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a szabályozott szakmákkal kapcsolatos 
üzleti kommunikáció részletes szabályai és 
tartalma, amennyire ez minden szakma 
sajátos természetéből adódóan szükséges,

Törölve

Or. fr

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur 
conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à 
la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du 
respect du droit communautaire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 152
39. cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatók a szolgáltatást igénybe vevő fél 
kérésére, vagy bármely, tevékenységüket 

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatók a szolgáltatást igénybe vevő 
féllel folytatott mindenféle 
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bemutató dokumentumban részletesen 
feltüntetnek minden olyan magatartási 
kódexet, amely rájuk vonatkozik, valamint a 
címet, ahol ez a kódex elektronikus úton 
megtekinthető és megadják az elérhető 
nyelvi változatokat is.

kommunikációban vagy bármely, 
tevékenységüket bemutató dokumentumban 
(törlés) feltüntetnek minden olyan 
magatartási kódexet, amely rájuk 
vonatkozik, valamint a címet, ahol ez a 
kódex megrendelhető, vagy elektronikus 
úton megtekinthető és megadják az elérhető 
nyelvi változatokat is.

Or. fr

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur 
conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à 
la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du 
respect du droit communautaire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 153
39. cikk, (4) bekezdés

4. A tagállamok a szakmai testületeket, 
szervezeteket és szövetségeket bátorító 
kísérő intézkedéseket hoznak a közösségi 
szinten elfogadott magatartási kódexek 
nemzeti szinten történő megvalósítására.

Törölve

Or. fr

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur 
conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à 
la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du 
respect du droit communautaire.


