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A Magyar Reklámszövetség 2005. június 1-én részt
vett azon a szakmai tanácskozáson, melyen a belsô piaci
szolgáltatásokról készített hatástanulmányt, illetve az
irányelv új, konszolidált angol nyelvû és az eredeti bizottsági dokumentum nem hivatalos magyar nyelvû szövegét
ismertették az Európai Ügyek Hivatalának képviselôi.
Meggyôzôdésünk, hogy a kommunikációs szakma
szempontjából kiemelt fontosságú az Irányelv pozitív elbírálása, hiszen jelentôs lehetôséget teremt a szolgáltatások határokon átívelô kiterjesztésére.

III. évf. 23. szám

Miután a hatástanulmány egyik lényegi megállapítása az, hogy a civil szervezetek ugyan tudnak az új belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelvrôl, a tagvállalatok,
cégek azonban kevés konkrét ismerettel rendelkeznek
a tervezett szabályozásról, a Magyar Reklámszövetség –
együttmûködve az Európai Ügyek Hivatalának képviselôivel – az Irányelv legfontosabb területeit érintô néhány
oldalas összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.
Hargitai Lilla

Európai Ügyek Hivatala, EU Gazdaságpolitikai Fôosztály,
Miniszterelnöki Hivatal

ÖSSZEFOGLALÓ A BELSÔ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ IRÁNYELV-TERVEZETRÔL
1. Bevezetés

korlátozó rendelkezések lebontásával

zepes vállalkozások, amelyek hatá-

megteremtse a szolgáltatások való-

ron átnyúló tevékenységét a Bizott-

Az Európai Bizottság 2004. január

ságban is mûködô belsô piacát. Az

ság a tárgyban készített jelentése

13-án közzétette a szolgáltatásokról

irányelv hatálya alá tartozó szolgálta-

szerint jelentôsen visszafogják az

készített irányelv-tervezetet, melynek

tások a gazdasági tevékenységek

említett adminisztrációs terhek és

célja, hogy a szolgáltatók belsô piaci

közel 50%-át fedik le az Unióban.

korlátozások. A határon átnyúló

tevékenységét nehezítô és drágító

A szolgáltatási szektorban túlnyomó

szolgáltatás megkönnyítésével, a

adminisztrációs terhek és a tagállami

többségben vannak jelen kis- és kö-

verseny növelésével az irányelv
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nagymértékben hozzájárulhat a tar-

lat szabályozza a szolgáltatók letele-

pedésre vonatkozó szabályok, nem

tós európai gazdasági növekedés

pedését, valamint a határokon át-

terjednek ki ugyanakkor a határon

megalapozásához a szolgáltatást

nyúló szolgáltatásokat, valamint az

átnyúló szolgáltatás szabályai.

igénybe vevôk körének bôvülésével,

azt nyújtók tevékenységét.

a minôség javulásával és az árak

3.1 Másik tagállam területén történô

csökkenésével. A belsô piaci ver-

A javaslat alapvetôen az Európai

letelepedés (tartós jelenlét egy másik

seny emellett az innovációt is ösz-

Bíróság közel ötven éves joggyakor-

ország szolgáltatási piacán) meg-

tönzi, új munkahelyeket teremt, és

latára, illetve esetjogára épül. A ki-

könnyítése

jelentôsen növelheti az Unió ver-

alakult esetjogi szabályozás legfon-

senyképességét. Az irányelv-terve-

tosabb jogelve a származási ország

Az irányelv a letelepedés megköny-

zet a lisszaboni célkitûzések megva-

elve. Ez a jogelv az áruk szabad

nyítése érdekében közigazgatási

lósítása érdekében tett gazdasági

áramlásánál meghonosodott kölcsö-

reformot vezet be, amelynek célja,

reformok részét, azon belül a belsô

nös elismerés elvének leképezése-

hogy a tagállamok a szolgáltatási

piaci reformok legfontosabb elemét

ként alakult ki a határokon átnyúló

tevékenység végzéséhez szükséges

képezi.

szolgáltatások terén. Az általános

adminisztrációs terheket a szüksé-

jogi keret meghatározásánál a

ges minimumra csökkentsék, illetve

A tervezet hatálya a gazdasági szol-

Bizottság figyelembe vette a szabá-

szüntettessék meg a más tagállam-

gáltatások széles körére kiterjed,

lyozott szakmákra és az ön-foglal-

ból letelepedô vállalkozásokat

és kizárólag az Unió területén lete-

koztatottakra vonatkozó speciális

hátrányosan megkülönböztetô felté-

lepedett szolgáltatókra vonatkozik.

elôírásokat is. Ebbôl következôen

teleket, továbbá a szolgáltatók tevé-

A Bizottság által közzétett javaslat

a tervezet (17. cikk) a származási

kenységét ne akadályozzák hossza-

fôszabály szerint nem érinti azokat

ország elve alól kivesz számos szol-

dalmas, átláthatatlan, és költséges

a szolgáltatásokat, amelyekre van

gáltatást (pl. elektromos áram, gáz-

engedélyezési eljárások. Az irányelv

már közösségi jogi szabályozás, mint

és vízszolgáltatások, kiküldött mun-

értelmében a tagállamok kötelesek

például a pénzügyi szolgáltatások,

kavállalók [„posting”], közjegyzôk).

a szolgáltatás feltételeként elôírt

a telekommunikáció és a közlekedés.

formalitásokat egyszerûsíteni az
alábbiak szerint.

3. Az irányelv tartalma
2. Az irányelv jellege:
keretirányelv

• Csak olyan engedélyezési eljárást
Az irányelv hatálya a gazdasági jel-

lehet fenntartani, amely közérdek-

legû szolgáltatásokra terjed ki.

bôl (közrend, közegészségügy, köz-

A tervezet általános jogi keretet ha-

A gazdasági szolgáltatás fogalmát az

biztonság) indokolt, és a szolgálta-

tároz meg a szolgáltatásokra vonat-

Európai Bíróság fejlesztette ki, ame-

tás feltételeinek való megfelelés

kozóan, és nem célja a részletes

ly szerint minden anyagi ellenszol-

más módon hatékonyan nem ellen-

harmonizáció, illetve a tételes szek-

gáltatás fejében nyújtott szolgálta-

ôrizhetô.

torális szabályozás. Ez túlszabályo-

tás gazdasági jellegû, abban az

zottsághoz és a nemzeti rendszerek

esetben is, ha az ellenértéket nem

• Csak objektív engedélyezési felté-

speciális szabályainak standardizá-

a szolgáltatást igénybe vevô nyújtja.

teleket lehet elôírni, és ezeket elô-

lásához vezetne. Ehelyett a tervezet

Az irányelv hatálya alá tartozó, és a

zetesen közzé kell tenni. Az engedé-

kizárólag azokkal a kérdésekkel fog-

hatálya alá nem tartozó területeket

lyezô hatóság nem követelheti meg

lalkozik, amelyek a belsô piac zavar-

a direktíva 2.2 pontja tartalmazza.

olyan feltételek újbóli teljesítését,

talan mûködését segítik elô, illetve

Az általános gazdasági érdekû szol-

amelyeknek a szolgáltató már eleget

amelyek a belsô piac biztonságos

gáltatások egyes területeire (pl. pos-

tett akár más tagállamban, akár az

mûködéséhez szükségesek. A javas-

ta, energia) is kiterjednek a letele-

adott országban.
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• Egyablakos rendszert kell bevezet-

A határon átnyúló szolgáltatás meg-

hogy a kiküldô vállalkozásnak a

ni, ahol a vállalkozások tájékoztatást

könnyítését az irányelv három sza-

kiküldetés országában képviselôje

kérhetnek a gazdasági tevékenység

bálycsoport mentén valósítja meg.

legyen.

gáltatás feltételeként elôírt összes

• Átülteti a gyakorlatba a származá-

• Az irányelv a határon átnyúló szol-

formalitást ennél a hatóságnál, lehe-

si ország elvét, amelynek értelmé-

gáltatásokkal kapcsolatos bizalom

tôleg elektronikus úton teljesíthetik.

ben, ha egy szolgáltató jogszerûen

növelése érdekében egységesen

mûködik az egyik tagországban

alkalmazandó szabályokat határoz

• Az engedélyezési eljárás során

(származási ország), anélkül nyújt-

meg a következô területeken:

a hatóságok valamely feltétel igazo-

hat szolgáltatást egy másik tagor-

lására más tagállamban, ugyanolyan

szágban (fogadó ország), hogy a

célra kiállított iratot is kötelesek

fogadó ország szabályainak meg kel-

tosítást tesz kötelezôvé olyan

elfogadni, és csak kivételes esetben

lene felelnie. Azáltal, hogy a szol-

szolgáltatások esetén, ahol a szol-

kérhetnek eredeti, ill. hitelesített

gáltatónak nem kell az összes foga-

gáltatás jelentôs anyagi kockázati

fordítással ellátott iratot, vagy egy

dó ország elôírásait figyelembe

tényezôt hordoz,

irat hitelesített másolatát.

venni és a tevékenységét a szárma-

végzésének feltételeirôl, és a szol-

a) megfelelô szakmai felelôsségbiz-

b) elôírja a szabályozott szakmákra

zási ország hatósága felügyeli,

vonatkozó nemzeti reklámtilal-

• Az engedélyt – közérdekû ok által

a szükséges minimumra csökkenek

mak eltörlését, ugyanakkor úgy

indokolt eseteket kivéve – határozat-

a szolgáltatót érintô adminisztratív

rendelkezik, hogy az ilyen szol-

lan idôre, az ország egész területére

terhek és költségek.

gáltatók reklámjaikban kötelesek

kell kiadni, és az engedély kiadására

tiszteletben tartani bizonyos

jogosult hallgatása esetén az enge-

• A származási ország elvének gya-

szakmai szabályokat, és a szak-

délyt megadottnak kell tekinteni.

korlati mûködését megkönnyítendô,

mai érdekképviseleti szervezete-

az irányelv elôírja a különbözô or-

ket Európai szakmai magatartási

Az irányelv emellett arra kötelezi

szágok hatóságainak szoros együtt-

kódexek kialakítására ösztönzi.

a tagállamokat, hogy a jogszabályaik

mûködését és információcseréjét.

átvilágítása során feltárt,

Ezek a rendelkezések a jelenleg ér-

3.3 A szolgáltatások igénybe

• állampolgársági alapú és egyéb

vényes, a szolgáltatók felügyeletét

vevôinek jogai

megkülönböztetést tartalmazó köve-

megtöbbszörözô gyakorlatot egy

telményeket (pl. egy cég vezetô tiszt-

jóval inkább vállalkozásbarát rend-

A közösségi jog értelmében a szol-

viselôire, ill. alkalmazottjaira vonat-

szerrel váltanák fel, amely alapvetô-

gáltatásokat igénybe vevô vállaltok-

kozó állampolgársági követelmény)

en a másik tagállam hatósága által

nak, ill. fogyasztóknak joguk van

számolják fel, illetve

gyakorolt felügyelet minôségébe

olyan szolgáltatást igénybe venni,

vetett bizalmon alapszik. A felügye-

amelyet más tagország szolgáltatója

• a külföldi szolgáltatók letelepedé-

letek közötti együttmûködés teszi

nyújt. A javaslat egyértelmûvé teszi,

sét megnehezítô követelmények (pl.

lehetôvé az irányelv azon rendelke-

hogy e jog teljes érvényesülését biz-

kvóták, alaptôkére, meghatározott

zésének gyakorlati alkalmazhatósá-

tosítandó, a tagállamok nem tart-

társasági formára vonatkozó elôírá-

gát is, amely szerint kiküldött mun-

hatnak fenn olyan rendelkezéseket,

sok) igazolhatóságát vizsgálják felül.

kavállalók más ország területén

mint pl. más tagállamból „érkezô”

történô szolgáltatásnyújtása esetén

szolgáltatás igénybe vételének en-

3.2 A határon átnyúló szolgáltatás

a kiküldetés országa nem írhatja elô

gedélyhez kötése, vagy megkülön-

(ideiglenes jelenlét egy másik tagor-

egyebek mellett, hogy a kiküldetés-

böztetô adójogi rendelkezések, ame-

szág szolgáltatói piacán) megköny-

rôl a kiküldetés országának hatósá-

lyek költségesebbé teszik a határon

nyítése

gát hivatalosan tájékoztatni kelljen,

átnyúló szolgáltatás-igénybevételt.
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5. Az elôzetes magyar
álláspont

csolódó tevékenységek köre nincs

költségeinek az állandó lakóhely

Az irányelv-tervezet vitája jelenleg

A származási ország elvét általános-

szerinti tagállamban igénybe vett

tanácsi munkacsoporti fázisban van.

ságban elfogadjuk, ugyanakkor nem

egészségügyi szolgáltatással azonos

Az Európai Parlament elsô olvasatos

támogatjuk a származási ország sza-

mértékû megtérítésének kötelezett-

véleménye várhatóan 2005 nyarán

bályainak alkalmazását az alábbi

ségét. Ebben a körben csak a nem

(június-július) készül el. A tervezet

területeken:

kórházi szolgáltatások kerülnének

politikai szintû megvitatására elô-

megtérítésre, mivel a kórházi szol-

ször a Versenyképességi Tanács

• könyvviteli szolgáltatások. A köte-

gáltatások megtérítését a társada-

2004. november 25-ei ülésén került

lezô könyvvizsgálat mellett, amely

lombiztosítási rendszerek koordiná-

sor. Magyarország kifejezte, hogy

kivételt képez a származási ország

ciójáról szóló közösségi rendelet

egyetért az irányelvben megfogalma-

szabálya alól, a könyvelôi szolgálta-

szabályozza.

zott célokkal és az irányelv legfonto-

tások kivételét is feltétlenül indo-

sabb elvi jelentôségû rendelkezései-

koltnak tartjuk, elsôsorban a befek-

nek szellemével, így a származási

tetôk védelme érdekében. A szárma-

ország elvével is. Az irányelv deregu-

zási ország elvének alkalmazását

lációs és hatósági eljárási reformra

kizárólag közösségi szinten harmo-

vonatkozó cikkeit támogatjuk, az

nizált, a könyvviteli szolgáltatókra

A Bizottság által készített irányelv-

irányelv rendelkezései egybevágnak

vonatkozó keretfeltételek lefekteté-

tervezet garantálja a szolgáltatások

a Magyarországon folyamatban lévô

se mellett tudjuk elfogadni

minôségének javítását a tevékenysé-

közigazgatási reform céljaival.

A fogyasztók jogai között az irányelv
elôírná a más tagállamban igénybe

definiálva].

vett egészségügyi szolgáltatások

4. A szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megkönnyítése

gekre vonatkozó hatékony felügyelet
biztosításán keresztül:
• garantálja a másik tagállam terü-

• a szolgáltató szerzôdésen kívüli
Magyarország szorgalmazta, hogy az

felelôsségére vonatkozó szabályok.

alábbi szektorok kerüljenek ki az

Nem tartjuk indokoltnak, hogy a

irányelv hatálya alól:

szolgáltatónak a szerzôdéshez nem

letén szolgáltatást nyújtó állampol-

kapcsolódó károkozása esetén az

gároknak, hogy nem érheti ôket

• szerencsejáték szolgáltatások,

irányelv a szolgáltató érdekeit védje

hátrányos megkülönböztetés a tar-

amelyek kivételét elsôsorban játék-

a károsult féllel szemben. Ez utóbbi

tózkodási helyükön mûködô hatósá-

osvédelmi szempontok indokolják,

ugyanis a saját jogának kártérítési

gok részérôl (20. cikk),

• egészségügyi és szociális szolgál-

szabályait ismeri, és a jelenleg hatá-

• segítséget biztosít a másik tagál-

tatások, a szektor érzékenységére és

lyos szabályok alapján a kártérítési

lam törvénykezésének megismeré-

finanszírozási nehézségeire tekin-

felelôsségre a károkozás helyének

séhez (22.cikk),

tettel,

szabályai alkalmazandók.

• biztosítja a szolgáltatást igénybe-

• egyes, a közhatalom gyakorlásá-

vevônek a lehetô legtöbb informáci-

val, illetve az igazságszolgáltatáshoz

A végleges magyar álláspont elfoga-

ót az adott szolgáltatásról

szorosan kapcsolódó szolgáltatások

dása elôtt szükségesnek tartjuk fel-

(26., 27., 28., 30., 31. és 32.

(pl. közjegyzôk). [Közjegyzôk kivé-

mérni az irányelv gazdasági hatása-

cikk),

telét az irányelv alól az indokolja,

it. A hatástanulmány elkészítése

• garantálja a szolgáltatást igénybe

hogy az irányelv nem vonatkozik

folyamatban van, végleges ered-

vevônek a védelmét a szolgáltatás

ugyan azokra a tevékenységekre,

mény 2005 folyamán várható. Ez

minôségére vonatkozó követelmé-

amelyek a közhatalom gyakorlását

egybeesik a tagállamok többségé-

nyeken keresztül.

valósítják meg, ugyanakkor a közha-

nek a hatásvizsgálatra vonatkozó

talom gyakorlásához szorosan kap-

terveivel.

