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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 

december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0128), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 

benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0114/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel a bolgár országgyűlés, a cseh szenátus és a cseh képviselőház, a dán 

parlament, az észt parlament, a horvát parlament, a lett parlament, a litván parlament, a 

magyar parlament, a lengyel szenátus és a lengyel képviselőház, a román szenátus és a 

román képviselőház, valamint a szlovák parlament által a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt 

véleményekre, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 14-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. december 7-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 

Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0319/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja;  

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  HL C 75., 2017.3.10., 81. o. 
2  HL C 185., 2017.6.9., 75. o. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak a 

153. cikke (2) bekezdésével együtt 

értelmezett 53. cikkének (1) bekezdésére, 

62. cikkére és 153. cikke (1) bekezdésének 

a) és b) pontjára, 

 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak és tiszteletben tartsa a 

munkavállalók jogait. 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ), és amelyek a 

működő belső piac lényegi elemét képezik. 

Az Unió továbbfejlesztette ezen elvek 

végrehajtását és érvényesítését abból a 

célból, hogy egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítson a vállalkozásoknak, küzdjön a 

szabályok kijátszása ellen, tiszteletben 

tartsa a munkavállalók jogait, javítsa a 

munkakörülményeket, valamint 

előmozdítsa a szociális kohéziót a 

tagállamok között. 

 

Módosítás   3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

felöleli a vállalkozásoknak azt a jogát, 

hogy másik tagállamban nyújtsanak 

szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen 

kiküldik saját munkavállalóikat az említett 

szolgáltatások ottani nyújtása érdekében. 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

felöleli a vállalkozásoknak azt a jogát, 

hogy másik tagállamban nyújtsanak 

szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen 

kiküldik saját munkavállalóikat az említett 

szolgáltatások ottani nyújtása érdekében. 

Az EUMSZ 56. cikkének megfelelően tilos 

az Unión belüli szolgáltatásnyújtás 

szabadságára vonatkozó minden 

korlátozás a tagállamok olyan 

állampolgárai tekintetében, akik nem 

abban a tagállamban letelepedettek, mint 

a szolgáltatást igénybe vevő személy. 

 

Módosítás   4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 

Unió előmozdítja a társadalmi 

igazságosságot és védelmet. Az EUMSZ 9. 

cikke az Uniót bízza meg azzal a feladattal, 

hogy előmozdítsa a foglalkoztatás magas 

szintjét, megfelelő szociális védelmet 

biztosítson, és küzdjön a társadalmi 

kirekesztés ellen. 

(3) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 

Unió előmozdítja a társadalmi 

igazságosságot és védelmet. Az EUMSZ 9. 

cikke az Uniót bízza meg azzal a feladattal, 

hogy előmozdítsa a foglalkoztatás magas 

szintjét, megfelelő szociális védelmet 

biztosítson, küzdjön a társadalmi 

kirekesztés ellen, valamint biztosítsa az 

oktatás, a képzés és az emberi egészség 

védelmének magas szintjét. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezen irányelv megfelelő 

alkalmazásának biztosítására célszerű 

megerősíteni a munkaügyi felügyelettel 

foglalkozó tagállami szervezeti egységek 
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közti koordinációt, valamint a 

kiküldetéssel kapcsolatos csalások elleni 

küzdelem területén megvalósuló európai 

együttműködést, illetve ellenőrizni azt, 

hogy a kiküldött munkavállalókra 

vonatkozó társadalombiztosítási járulékok 

befizetése rendszeresen megtörténik-e a 

kiküldő tagállam igazgatási szervezete 

számára. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

(4) Csaknem húsz évvel az elfogadása 

után és a bizonyított csalások fényében 

felül kell vizsgálni a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló irányelvet, és 

értékelni kell, hogy továbbra is megfelelő 

egyensúlyt teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának és a belső piacon 

tevékenykedő  munkavállalók és 

vállalkozások számára tisztességes üzleti 

klíma és egyenlő versenyfeltételek 

biztosításának előmozdítására, illetve a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

Sürgős fellépésre van szükség a szabályok 

tisztázása és egységes alkalmazásának 

biztosítása, valamint a felfelé irányuló 

valódi társadalmi konvergencia 

megteremtése érdekében. A 96/71/EK 

irányelv felülvizsgálata mellett 

prioritásként kell kezelni a 2014/67/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

végrehajtását és érvényesítését1a.  

 ___________________ 

 1a. Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a 

belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási 
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együttműködésről szóló 1024/2012/EU 

rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról, 

HL L 159., 2014.5.28., 11. o. 

 

Módosítás   7 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Még mindig nem áll rendelkezésre 

elegendő mennyiségű pontos adat a 

kiküldött munkavállalókra vonatkozóan, 

különös tekintettel arra, hogy mely 

foglalkoztatási szektorban és mely 

tagállamban hány kiküldött munkavállaló 

van. Fontos, hogy a Bizottság megkezdje 

ezen adatok gyűjtését és ellenőrzését, és 

hatásvizsgálatot végezzen a kiküldött 

munkavállalók vonatkozásában 

 

Módosítás   8 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi. Az egyenlő díjazás elvét 

másodlagos jogszabályok révén hajtják 

végre nem csupán a nők és a férfiak, 

hanem a határozott idejű szerződéssel 

rendelkező munkavállalók és a hasonló 

állandó munkavállalók, a részidős és a 

teljes munkaidős munkavállalók, illetve a 

kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi, a határokon átnyúló 

szolgáltatásokat nyújtó vállalatok esetében 

is. Az egyenlő díjazás elvét másodlagos 

jogszabályok révén hajtják végre nem 

csupán a nők és a férfiak, hanem a 

határozott idejű szerződéssel rendelkező 

munkavállalók és a hasonló állandó 

munkavállalók, a részidős és a teljes 

munkaidős munkavállalók, illetve a 

kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. Ez magában 

foglalja minden olyan intézkedés tilalmát, 

amely a polgárok között közvetve vagy 
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közvetlenül megkülönböztetéshez vezetne. 

Ezen elvek alkalmazása során figyelembe 

kell venni az Európai Unió Bíróságának 

vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.  

 

Módosítás   9Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Róma I. rendelet általában véve 

lehetővé teszi, hogy a munkaadók és a 

munkavállalók megválasszák a 

munkaszerződésre alkalmazandó jogot. A 

munkavállaló azonban nem fosztható meg 

az azon ország jogában meglévő kötelező 

szabályok által biztosított védelemtől, ahol 

vagy – ennek hiányában – ahonnan a 

munkavállaló szokásosan munkát végez. 

Jogválasztás hiányában a 

munkaszerződésre azon ország joga 

irányadó, ahol vagy – ennek hiányában – 

ahonnan a munkavállaló szokásosan 

munkát végez a munkaszerződés teljesítése 

során. 

(6) A Róma I. rendelet általában véve 

lehetővé teszi, hogy a munkaadók és a 

munkavállalók megválasszák a 

munkaszerződésre alkalmazandó jogot. A 

munkavállaló azonban nem fosztható meg 

az azon ország jogában meglévő kötelező 

szabályok által biztosított védelemtől, ahol 

vagy – ennek hiányában – ahonnan a 

munkavállaló szokásosan munkát végez. 

Jogválasztás hiányában a 

munkaszerződésre azon ország joga 

irányadó, ahol vagy – ennek hiányában – 

ahonnan a munkavállaló szokásosan 

munkát végez a munkaszerződés teljesítése 

során. Továbbá, a Róma I. rendelet 

előírásai szerint nem tekinthető úgy, hogy 

megváltozott a munkavégzés szokásos 

helye, ha a munkavállalót ideiglenesen 

másik országban foglalkoztatják. Ez az 

irányelv jogbiztonságot teremt a Róma I. 

rendelet egy konkrét helyzetre való 

alkalmazása tekintetében, az említett 

rendelet bármilyen módosítása nélkül. A 

munkavállaló igénybe veheti majd a 

Róma I. rendelet szerinti védelmet és 

előnyöket. 

  

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Róma I. rendelet előírásai törölve 
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szerint nem tekinthető úgy, hogy 

megváltozott a szokásos munkavégzés 

helye, ha a munkavállalót ideiglenes 

másik országban foglalkoztatják. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy 24 hónapnál tovább tartó 

kiküldetés esetén a munkavégzés helye 

szerinti ország tekintendő a fogadó 

tagállamnak. A Róma I. rendeletben 

foglalt elvnek megfelelően tehát a fogadó 

tagállamok jogát kell alkalmazni az ilyen 

kiküldött munkavállalók 

munkaszerződésére, ha a felek nem 

választottak más alkalmazandó jogot. 

Eltérő jogválasztás esetén azonban a 

munkavállaló ennek következtében nem 

fosztható meg attól a védelemtől, amelyet 

olyan rendelkezések biztosítanak számára, 

amelyektől a fogadó tagállam joga szerint 

megállapodással sem lehet eltérni. Ezt a 

külföldi kirendelés kezdetétől alkalmazni 

kell minden olyan esetben, amikor a 

kirendelést 24 hónaposnál hosszabbra 

tervezik, valamint a 24 hónapot követő 

első naptól, amennyiben a kirendelés 

ténylegesen meghaladja ezt az 

időtartamot. Ez a szabály nem érinti a más 

tagállam területére munkavállalókat 

kiküldő vállalkozásoknak azt a jogát, hogy 

a szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 24 

hónapot. A cél pusztán a Róma I. rendelet 

alkalmazásával jogbiztonság teremtése 

egy konkrét helyzet tekintetében, az 

említett rendeletet bármilyen módosítása 

nélkül. A munkavállaló különösen 

igénybe veheti majd a Róma I. rendelet 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy egy kiküldetés átmeneti jellegű. 

Ezért 24 hónapot követően a 

munkavállaló kiküldetése szerinti 

tagállam munkaviszonyra vonatkozó 

összes szabályát alkalmazni kell, kivéve a 

munkaszerződés megkötésére és 

megszüntetésére vonatkozó feltételeket. Ez 

a szabály nem érinti a más tagállam 

területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásoknak azt a jogát, hogy a 

szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 24 

hónapot. A hosszabb időtartamot 

megkövetelő kiküldetések esetében a 

vállalkozások számára biztosítani kell a 

meghosszabbítás lehetőségét a kiküldetés 

szerinti tagállam illetékes hatóságának 

benyújtott, indokolással ellátott kérelem 

alapján. 
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szerinti védelmet és előnyöket. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az állandó ítélkezési gyakorlat 

szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

igazolják azokat, amelyeknek arányosnak 

és szükségesnek kell lenniük. 

(9) Az állandó ítélkezési gyakorlat 

szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

igazolják azokat, amelyeknek 

szükségesnek és arányosnak kell lenniük.  

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzetközi közúti szállításban végzett 

munka rendkívül mobil jellege miatt a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv végrehajtása különleges jogi 

kérdéseket és problémákat hoz felszínre 

(kiváltképpen, ha az érintett tagállamhoz 

nem fűződik elegendő kapcsolat). Ezeket a 

problémákat ágazatspecifikus 

jogszabályokkal, és a belső közúti 

szállítási piac működésének javítására 

irányuló egyéb uniós kezdeményezésekkel 

lehetne a legmegfelelőbben kezelni. 

(10) A nemzetközi közúti szállításban 

végzett munka rendkívül mobil jellege 

miatt ebben az ágazatban a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtása 

különleges jogi kérdéseket és problémákat 

hoz felszínre, amelyeket a 2006/22/EK 

irányelvnek a végrehajtási követelmények 

tekintetében történő módosításáról, 

valamint a 96/71/EK irányelv és a 

2014/67/EU irányelv tekintetében a közúti 

fuvarozás területén a gépjárművezetők 

kiküldetésére vonatkozó különös 

szabályok meghatározásáról szóló 

irányelvre vonatkozó bizottsági javaslat 

[COD(2017)0121] tárgyal, 

ágazatspecifikus szabályozás kialakítása 

céljából.  

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók nem kizárólag az alacsonyabb 

munkaerőköltség alapján versenyeznek, 

hanem olyan tényezők is szerepet kapnak, 

mint a termelékenység és a hatékonyság, 

illetve termékeik és szolgáltatásaik 

minősége és innovatív jellege. 

(11) A ténylegesen integrált és versengő 

belső piacon a szolgáltatók olyan tényezők 

alapján versenyeznek, mint a 

termelékenység, a hatékonyság, a 

munkaerő iskolázottsága és 

készségszintje, illetve termékeik és 

szolgáltatásaik minősége és innovatív 

jellege. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamok hatáskörébe tartozik, 

hogy jogszabályaiknak és gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Azonban a kiküldött munkavállalók 

védelmére vonatkozó igénynek igazolnia 

kell a kiküldött munkavállalókra 

alkalmazott nemzeti javadalmazási 

szabályokat, és azok nem korlátozhatják 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

(12) A tagállamok kizárólagos 

hatáskörébe tartozik, hogy nemzeti 

jogszabályaiknak és/vagy gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. A 

bérek megállapítása a tagállamok és a 

szociális partnerek kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. Különleges 

figyelmet kell fordítani a nemzeti 

bérmegállapítási rendszerek és az érintett 

szereplők szabadsága veszélyeztetésének 

elkerülésére. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nemzeti jogon vagy általánosan 

alkalmazandó kollektív megállapodáson 

alapuló javadalmazási elemeknek minden 

szolgáltató számára egyértelműnek és 

átláthatónak kell lenniük. Ezért indokolt 

arra kötelezni a tagállamokat, hogy tegyék 

közzé a javadalmazás alkotóelemeit a 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 

(13) A javadalmazási elemeknek, a 

javadalmazás kiszámításához alkalmazott 

módszernek, valamint adott esetben a 

különböző bérkategóriákba való besorolás 

kritériumainak minden szolgáltató és 

kiküldött munkavállaló számára 

egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük. 

A javadalmazás kiszámításakor 
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irányelv 5. cikkében előírt egységes 

weboldalon. 
figyelembe kell venni a törvényben, 

alkalmazandó kollektív 

megállapodásokban vagy 

választottbírósági határozatokban előírt 

összes kötelező elemet, feltéve, hogy 

azokat helyi szinten is alkalmazzák. Ezért 

indokolt arra kötelezni a tagállamokat, 

hogy tegyék közzé a javadalmazás 

alkalmazandó jogszabályokban és 

kollektív megállapodásokban 

meghatározott alkotóelemeit a 

végrehajtási irányelv 5. cikkében előírt 

egységes weboldalon, mivel az 

átláthatóság és az információkhoz való 

hozzáférés kulcsfontosságú a jogbiztonság 

és a jogérvényesítés érdekében. Az 

egységes hivatalos nemzeti weboldalon a 

nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 

megfelelően kell közzétenni az 

információkat, tiszteletben tartva a 

szociális partnerek autonómiáját. Minden 

tagállamnak gondoskodnia kell arról, 

hogy a szóban forgó weboldal 

működőképes legyen, és folyamatosan 

frissüljön.  

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A 2014/67/EU irányelv több 

rendelkezést tartalmaz annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

kiküldésére vonatkozó szabályok érvényre 

jussanak, és azokat valamennyi 

szolgáltató betartsa. A 2014/67/EU 

irányelv 4. cikke listát közöl azon 

elemekről, amelyeket értékelni kell a 

kiküldetés valódiságának 

megállapításához, valamint a visszaélés és 

a szabályok kijátszásának megelőzéséhez. 
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Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A munkáltatóknak a kiküldetés 

megkezdése előtt megfelelő intézkedéseket 

kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

91/533/EGK1a irányelvvel összhangban a 

kiküldetés tekintetében rendelkezésre 

bocsássák a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos 

alapvető információkat. 

 _________________ 

 1a A Tanács 91/533/EGK irányelve a 

munkaadónak a munkavállalóval 

szembeni, a szerződés, illetve a 

munkaviszony feltételeire vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségéről (HL L 288., 

1991.10.18., 32. o.). 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13c) Ezen irányelv kiegyensúlyozott 

keretet biztosít a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága és a kiküldött munkavállalók 

védelme tekintetében, mely keret  

megkülönböztetéstől mentes, átlátható és 

arányos, és egyúttal tiszteletben tartja az 

egyes iparágak nemzeti viszonyainak 

különbözőségét is. Ezen irányelv nem 

akadályozza a kiküldött munkavállalók 

számára a munkaviszonyra vonatkozó 

kedvezőbb szabályok és feltételek 

alkalmazását. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
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13 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13d) Ez az irányelv semmilyen módon 

nem érintheti a tagállamokban és uniós 

szinten elismert alapvető jogoknak – 

beleértve a sztrájkjognak vagy a sztrájk 

szabadságának, illetve a tagállamokban 

fennálló konkrét munkaügyi 

kapcsolatrendszerek keretébe tartozó 

egyéb fellépések végrehajtására vonatkozó 

jognak vagy ezek szabadságának – a 

nemzeti jog és/vagy gyakorlat szerinti 

gyakorlását. Nem érintheti továbbá a 

nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal 

összhangban lévő, kollektív 

szerződésekkel kapcsolatos 

tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 

érvényesítéséhez való jogot, valamint a 

kollektív fellépéshez való jogot. 

 

Módosítás   21 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamokban alkalmazandó 

jogszabályok, rendeletek, közigazgatási 

rendelkezések, illetve kollektív 

megállapodások biztosíthatják, hogy az 

alvállalkozói szerződések nem adnak 

lehetőséget a vállalkozásoknak a 

foglalkoztatásra vonatkozó – a 

javadalmazása is kiterjedő – egyes 

feltételeket garantáló szabályok 

kikerülésére. Amennyiben nemzeti szinten 

léteznek ilyen javadalmazási szabályok, a 

tagállamok megkülönböztetés-mentesen 

alkalmazhatják ezeket a területükre 

munkavállalókat kiküldő vállalkozásokra, 

feltéve, hogy e szabályok nem korlátozzák 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

(14) A tagállamokban alkalmazandó 

jogszabályok, rendeletek és nemzeti 

gyakorlatok, úgymint közigazgatási 

rendelkezések, illetve kollektív 

megállapodások biztosíthatják, hogy az 

alvállalkozói szerződések nem adnak 

lehetőséget a vállalkozásoknak a 

foglalkoztatásra vonatkozó – a 

javadalmazásra is kiterjedő – egyes 

feltételeket garantáló szabályok 

kikerülésére. Amennyiben nemzeti szinten 

léteznek ilyen javadalmazási szabályok, a 

tagállamok megkülönböztetés-mentesen 

alkalmazhatják ezeket a területükre 

munkavállalókat kiküldő vállalkozásokra. 
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Módosítás   22 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az alvállalkozói helyzetekben való 

visszaélés megakadályozása és a kiküldött 

munkavállalók jogainak védelme céljából 

a tagállamoknak a nemzeti 

jogszabályokkal és gyakorlattal 

összhangban biztosítaniuk kell, hogy a 

kiküldött munkavállalók valamennyi 

jogosultságukat megkapják. 

 

Módosítás   23 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14b) A tagállamoknak következetesen és 

koherens módon érvényre kell juttatniuk 

az alvállalkozók igénybevételére 

vonatkozó meglévő előírásokat és 

szabályozásokat. 

Módosítás   24 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A munkaerő-kölcsönzés keretében 

történő munkavégzésről szóló 

2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv rögzíti azt az elvet, hogy a 

kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó 

alapvető munka- és foglalkoztatási 

feltételeknek legalább olyan szintűnek kell 

lenniük, mintha az adott állás betöltésére 

közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás 

vette volna fel őket. Ezt az elvet kell 

alkalmazni a másik tagállamba kiküldött, 

kölcsönzött munkavállalókra is. 

(15) A munkaerő-kölcsönzés keretében 

történő munkavégzésről szóló 

2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv rögzíti azt az elvet, hogy a 

kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó 

alapvető munka- és foglalkoztatási 

feltételeknek legalább olyan szintűnek kell 

lenniük, mintha az adott állás betöltésére 

közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás 

vette volna fel őket. Ezt az elvet kell 

alkalmazni a másik tagállamba kiküldött, 

kölcsönzött munkavállalókra is. A 
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tagállamoknak egyenlő bánásmódot kell 

biztosítaniuk a kiküldött kölcsönzött 

munkavállalók és az adott országban 

alkalmazott kölcsönzött munkavállalók 

számára.  

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

96/71/EK irányelv 

1 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (A magyar változatot nem érinti.)  Az 1. 

cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

„c) munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozásként vagy munkaerőt 

rendelkezésre bocsátó vállalkozásként 

munkavállalót küld ki egy tagállam 

területén letelepedett vagy ott működő 

vállalkozáshoz, feltéve hogy a munkaerő-

kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vagy 

a munkaerőt rendelkezésre bocsátó 

vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés 

idején munkaviszonyban áll egymással.” 

    

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

1 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1a.  Az 1. cikk az alábbi 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(4a) Ez az irányelv semmilyen módon 

nem érinti a tagállamokban és uniós 

szinten elismert alapvető jogoknak – 

beleértve a sztrájkjognak vagy a sztrájk 

szabadságának, illetve a tagállamokban 

fennálló konkrét munkaügyi 
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kapcsolatrendszerek keretébe tartozó 

egyéb fellépések végrehajtására vonatkozó 

jognak vagy ezek szabadságának – a 

nemzeti jog és/vagy gyakorlat szerinti 

gyakorlását. Nem érinti továbbá a nemzeti 

joggal és/vagy gyakorlattal összhangban 

lévő, kollektív szerződésekkel kapcsolatos 

tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 

érvényesítéséhez való jogot, valamint a 

kollektív fellépéshez való jogot.” 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2 a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2a. cikk 2a. cikk 

Huszonnégy hónapot meghaladó kiküldetés Huszonnégy hónapot meghaladó kiküldetés 

(1) Amennyiben a kiküldetés 

időtartama előreláthatóan vagy ténylegesen 

meghaladja a huszonnégy hónapot, azt a 

tagállamot kell a munkavégzés szokásos 

helye szerinti országnak tekinteni, 

amelynek területére a munkavállalót 

kiküldték. 

(1) A munkavállalók kiküldetése 

ideiglenes. Amennyiben a kiküldetés 

időtartama előreláthatóan vagy ténylegesen 

meghaladja a huszonnégy hónapot, a 

tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások – a 

munkaviszonyra vonatkozó, a 3. cikk (1) 

bekezdésében említett szabályok és 

feltételek mellett, és a munkaviszonyra 

alkalmazandó jogtól függetlenül – 

garantálják a területükre kiküldött 

munkavállalók számára a 

munkaviszonyra vonatkozóan a 

szolgáltatásnyújtás helye szerinti 

tagállamban alkalmazandó összes szabályt 

és feltételt, amennyiben ezek a szabályok 

és feltételek kedvezőbbek a munkavállaló 

számára, mint a munkaviszonyra 

alkalmazandó jog szerinti szabályok és 

feltételek, kivéve a munkaszerződés 

megkötésére és megszüntetésére 

vonatkozó feltételeket.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, 

ugyanazon a helyen azonos feladatot ellátó, 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, 

ugyanazon a helyen azonos feladatot ellátó, 
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egymást helyettesítő munkavállalók 

esetében az érintett munkavállalók 

kiküldetésének összesített időtartamát kell 

figyelembe venni azon munkavállalók 

tekintetében, akiket ténylegesen kiküldtek 

legalább hat hónapos időtartamra. 

egymást helyettesítő munkavállalók 

esetében az érintett munkavállalók 

kiküldetésének összesített időtartamát kell 

figyelembe venni. 

 (2a) A szolgáltatásnyújtás helye szerinti 

tagállam a szolgáltató indokolással 

ellátott kérelme alapján 

meghosszabbíthatja azt az időszakot, 

amelynek lejárta előtt az (1) bekezdésnek 

megfelelően a munkaviszonyra 

vonatkozóan abban a tagállamban 

alkalmazandó feltételeket és szabályokat 

biztosítják, azon az alapon, hogy az adott 

vállalkozás által nyújtott szolgáltatások 

hosszabb ideig ideiglenesek maradnak.  

 A tagállam az ilyen kérelmeket arányos és 

megkülönböztetésmentes módon időben 

elbírálja, megindokolva döntését. 

Amennyiben a tagállam jóváhagyja a 

kérelmet, a vállalkozás az érintett 

szolgáltatás nyújtásának végéig 12 

havonta tájékoztatást nyújt a helyzetről. 

 A fogadó tagállam illetékes hatósága az 

ilyen kérelmeket a 2014/67/EU irányelv 4. 

cikkének megfelelően, a 883/2004/EK 

rendelettel összhangban, indokolt, 

arányos és megkülönböztetéstől mentes 

módon bírálja el.  

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a alpont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

bármelyik állam jogát kell is alkalmazni a 

munkaviszonyra, az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások az 

alábbi kérdésekkel kapcsolatban 

biztosítják a területükön kiküldetésben lévő 

1. A tagállamok biztosítják, hogy 

bármelyik állam jogát kell is alkalmazni a 

munkaviszonyra, az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások a 

területükön kiküldetésben lévő 

munkavállalók számára a munkaviszonyra 
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munkavállalóknak, a munkaviszonyra 

vonatkozó azon szabályokat és feltételeket, 

amelyeket a munkavégzés helye szerinti 

tagállamban: 

vonatkozó, a munkavégzés helye szerinti 

tagállamban rögzített azonos szabályokat 

és feltételeket biztosítják, amelyeket:  

– törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezés, illetve 

  törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezés, illetve 

– olyan kollektív megállapodás vagy 

választott bírósági határozat állapít meg, 

amelyet a (8) bekezdés értelmében 

általánosan alkalmazandónak 

nyilvánítottak: 

  a (8) vagy (8a) bekezdés szerinti 
kollektív megállapodás vagy választott 

bírósági határozat állapít meg: 

a) maximális munkaidő és minimális 

pihenőidő; 

  maximális munkaidő és minimális 

pihenőidő, beleértve az éjszakai 

munkavégzésre, a hétvégéken és 

munkaszüneti napokon végzett munkára 

és a több műszakban végzett munkára 

vonatkozó különleges intézkedéseket is; 

b) minimális éves fizetett szabadság;   minimális éves fizetett szabadság; 

c) javadalmazás, ideértve a túlmunka 

díjazását is; ez a pont nem vonatkozik a 

kiegészítő foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerekre; 

  javadalmazás, ideértve a túlmunka 

díjazását is; ez a pont nem vonatkozik a 

kiegészítő foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerekre; 

d) a munkavállalók rendelkezésre 

bocsátásának feltételei, különösen a 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások esetében; 

  a munkavállalók rendelkezésre 

bocsátásának feltételei, különösen a 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások esetében; 

e) munkahelyi egészség, biztonság és 

higiénia; 

  munkahelyi egészség, biztonság és 

higiénia; 

f) védintézkedések a várandós vagy 

gyermekágyas nők, a gyermekek és 

fiatalok munkaviszonyára vonatkozó 

szabályokat illetően; 

  védintézkedések a várandós vagy 

gyermekágyas nők, a gyermekek és 

fiatalok munkaviszonyára vonatkozó 

szabályokat illetően; 

g) férfiak és nők közötti egyenlő 

bánásmód és más, megkülönböztetést tiltó 

rendelkezések. 

  férfiak és nők közötti egyenlő 

bánásmód és más, megkülönböztetést tiltó 

rendelkezések; 

   a munkavállalók 

szálláskörülményei; 

   a munkavégzés szokásos helyétől 

távol lévő munkavállalók utazással, 

ellátással és szállással kapcsolatos 

kiadásainak fedezését szolgáló juttatások 

mértéke; 

a nemzeti törvény, rendelet vagy 

közigazgatási rendelkezés, általánosan 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

javadalmazás fogalmát azon tagállam 
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alkalmazandónak nyilvánított kollektív 

megállapodás vagy választottbírósági ítélet 
és/vagy – a kollektív megállapodásokat 

vagy választottbírósági ítéleteket 

általánosan alkalmazandóvá nyilvánító 

rendszer hiányában – a (8) bekezdés 

második albekezdése értelmében vett 

egyéb kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet által kötelezővé 

tett valamennyi javadalmazási elem abban 

a tagállamban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték. 

joga és/vagy gyakorlata határozza meg, 

amelynek a területére a munkavállalót 

kiküldték.  

A tagállamok a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon közzéteszik a 

javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit. 

A tagállamok a nemzeti jognak és/vagy 

gyakorlatnak megfelelően indokolatlan 

késedelem nélkül és átlátható módon 

közzéteszik a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon és egyéb megfelelő 

módokon a javadalmazás e bekezdés c) 

pontja szerinti alkotóelemeit. A 

tagállamok biztosítják, hogy az egységes 

hivatalos nemzeti weboldalon közzétett 

információk pontosak és naprakészek. A 

Bizottság a honlapján közzéteszi az 

egységes hivatalos nemzeti weboldalak 

elérhetőségét. 

 A vállalkozás nem felel ezen elemek 

alkalmazásának hiányáért vagy 

helytelenségéért, amennyiben az egységes 

hivatalos nemzeti weboldal nem vagy nem 

helyesen tartalmazza az információkat a 

kiküldetés megkezdése előtt. 

 A kettős kifizetések elkerülése érdekében e 

cikk egyetlen rendelkezése sem teszi 

lehetővé a munkavégzés szokásos helyétől 

eltérő helyszínen végzett munkával 

kapcsolatos bármilyen javadalmazás, 

juttatás vagy költség egynél többször való 

kifizetését egy kiküldött munkavállaló 

számára. A munkavállalóra a számára 

előnyösebb feltételek és szabályok 

vonatkoznak. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1a) Ha törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

szerződést, amelyek garantálnak egyes – a 

javadalmazásra kiterjedő – alkalmazási 

feltételeket, az adott tagállam a 

megkülönbözetésmentesség és az 

arányosság elve alapján előírhatja, hogy e 

vállalkozásokat ugyanolyan kötelezettség 

terhelje az alvállalkozások tekintetében, 

mint az 1. cikk (1) bekezdésében említett, 

a területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásokat. 

(1a) Ha törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

szerződést, amelyek garantálnak a 

javadalmazásra vonatkozó egyes 

feltételeket, az adott tagállam a 

megkülönbözetésmentesség és az 

arányosság elve alapján előírhatja, hogy 

ugyanilyen kötelezettség terhelje a 

területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásokat. Ezek a követelmények 

csak az alvállalkozó azon munkavállalóira 

alkalmazandók, akiket abba a tagállamba 

küldtek ki. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a alpont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1a a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „(1aa) Alvállalkozó igénybevétele esetén a 

vállalkozó a szolgáltatási szerződés 

kezdetét megelőzően írásban tájékoztatja a 

másik tagállambeli szolgáltatót a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokról és 

feltételekről.” 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b b alpont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1a b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „(1ab) A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot minden e cikkben említett 

intézkedésről. A Bizottság értesíti a többi 

tagállamot az adott intézkedésekről.”  

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a alpont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ca) A (7) bekezdés második 

albekezdésének helyébe a következő 

szöveg lép: 

„A kiküldetéshez tartozó juttatásokat a 

minimálbér részének tekintik, kivéve ha 

azokat a kiküldetés kapcsán ténylegesen 

felmerült költségek, mint például utazás, 

lakás és ellátás megtérítésére fizetik ki.” 

„A kiküldetéshez tartozó juttatásokat a 

javadalmazás részének tekintik, kivéve ha 

azokat a kiküldetés kapcsán ténylegesen 

felmerült – például utazási, lakhatási és 

ellátási – költségek megtérítésére fizetik ki. 

Ebben az esetben a munkáltató téríti meg 

őket, és nem kerülnek levonásra a 

javadalmazásból.”  

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c b alpont (új) 
96/71/EK irányelv 

3 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) A szöveg a következő cikkel 

egészül ki:  
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(8a) A tagállamok emellett, ha úgy 

gondolják, a nemzeti jognak és 

gyakorlatnak megfelelően és a 

megkülönböztetésmentesség elvét betartva 

olyan kollektív megállapodást vagy 

választottbírósági ítéletet is alapul 

vehetnek, amelyek a munkavégzés helye 

szerinti tagállam meghatározása szerint 

reprezentatívak az érintett földrajzi 

terület, szakma vagy iparág tekintetében, 

és amelyek a legkedvezőbb foglalkoztatási 

feltételeket kínálják a munkavállaló 

számára. 

 A tagállamok biztosítják az ilyen kollektív 

megállapdásokra vagy választottbírósági 

ítéletekre vonatkozó információk egységes 

hivatalos nemzeti weboldalon való 

közzétételét. Az ilyen kollektív 

megállapodások csak akkor érvényesek a 

kiküldött munkavállalókra, ha közzé 

vannak téve az egységes hivatalos nemzeti 

weboldalon.  

 A vállalkozás nem felel ilyen kollektív 

megállapodások vagy választottbírósági 

ítéletek alkalmazásának hiányáért vagy 

helytelenségéért, amennyiben az egységes 

hivatalos nemzeti weboldal nem vagy nem 

helyesen tartalmazza az információkat a 

kiküldetés megkezdése előtt.” 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d alpont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A (9) bekezdést el kell hagyni. d)  A (9) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „Az e cikk (1) bekezdésében említett 

szabályok és feltételek mellett a 

tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 

1. cikk (1) bekezdésében említett 

vállalkozásoknak ugyanazokat a 
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feltételeket kell garantálniuk az 1. cikk (3) 

bekezdésének c) pontjában említett 

munkavállalók számára, mint amelyek a 

munkavégzés helye szerinti tagállamban a 

kölcsönzött munkavállalókra 

vonatkoznak. 

 Az egyik tagállamban letelepedett 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások vagy munkaközvetítő 

ügynökségek kiküldhetnek egy másik 

tagállam területén letelepedett vagy ott 

működő kölcsönvevő vállalkozás részére 

munkavállalókat, amennyiben a 

kölcsönvevő vállalkozás abban a 

tagállamban van bejegyezve, ahová a 

munkavállalót kiküldték. Amennyiben ez 

nem így van, a kiküldött munkavállaló 

fogadó államának a munkavégzés 

szokásos helye szerinti tagállamot kell 

tekinteni, a kiküldött munkavállalóra 

nézve kedvezőbb foglalkoztatási feltételek 

sérelme nélkül.”  

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d a alpont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 10 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 da) A (10) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

(10) Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a 

tagállamok a Szerződésnek megfelelően, a 

hazai vállalkozásokra és más államok 

vállalkozásaira az egyenlő bánásmód 

alapján alkalmazzák: 

(10) Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a 

tagállamok – a Szerződésben foglaltak 

szerint, és a nemzeti jognak és 

gyakorlatnak megfelelően – más 

kérdésekben is alkalmazzák a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályokat a 

nemzeti vállalkozásokra és a többi 

tagállamnak a saját területükön működő 
vállalkozásaira, mint amit az (1) bekezdés 

első albekezdése említ a közrendre 

vonatkozó rendelkezések esetében. 

-  a munkaviszonyra vonatkozó  
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szabályokat az (1) bekezdés első 

albekezdésében említetteken kívüli ügyek 

tekintetében, amennyiben a közrendre 

vonatkozó rendelkezésekről van szó, 

-  a (8) bekezdés szerinti kollektív 

megállapodásokban vagy választott 

bírósági határozatokban megállapított és 

a mellékletben említetteken kívüli 

tevékenységekkel kapcsolatos, 

munkaviszonyra vonatkozó szabályokat. 

 

 Ezen irányelv alkalmazásában a 

közrendre vonatkozó rendelkezések a 

közérdeken alapuló  

megkülönböztetésmentes intézkedések, így 

többek között a munkavállalók védelme, 

az egyenlő bánásmód, a tisztességes 

verseny és a munkaerőpiac megfelelő 

működése terén hozott intézkedések. Az 

ilyen intézkedések nem szolgálnak 

gazdasági célokat. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  A (10) bekezdés második 

albekezdését el kell hagyni.  

törölve 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a. A 4. cikk (2) bekezdésének első 

albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

A tagállamok rendelkeznek a hatóságok 

közötti együttműködésről, amelyek a 

„A tagállamok rendelkeznek a hatóságok 

közötti együttműködésről, amelyek a 
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nemzeti jogszabályok értelmében felelősek 

a 3. cikkben említett, munkaviszonyra 

vonatkozó szabályok ellenőrzéséért. Az 

ilyen együttműködés különösen e 

hatóságoknak a munkavállalók nemzetközi 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

tájékoztatás iránti indokolt kérelmének 

megválaszolásában áll, beleértve a 

nyilvánvaló visszaélésekre vagy a 

jogellenes transznacionális tevékenységek 

esetleges eseteire vonatkozó tájékoztatást. 

nemzeti jogszabályok értelmében felelősek 

a 3. cikkben említett, munkaviszonyra 

vonatkozó szabályok ellenőrzéséért. Az 

ilyen együttműködés különösen e 

hatóságoknak a munkavállalók nemzetközi 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

tájékoztatás iránti indokolt kérelmének 

megválaszolásában, valamint a 

nyilvánvaló visszaélések vagy jogellenes 

tevékenységek – pl. a be nem jelentett 

munkavégzés és a színlelt 

önfoglalkoztatás transznacionális esetei – 

kezelésében áll. Az ilyen együttműködést 

támogatja a be nem jelentett munkavégzés 

kezelésére irányuló együttműködés 

erősítését célzó európai platform.  

 Amennyiben a kapcsolattartó hivatal vagy 

a küldő tagállam illetékes hatósága nem 

rendelkezik a fogadó tagállam illetékes 

hatósága által kért információkkal, más 

hatóságoktól és szervektől próbálja 

megszerezni az adott információkat. A 

fogadó tagállamnak történő 

információtovábbítás folyamatos 

késedelme esetén tájékoztatják a 

Bizottságot, amely meghozza a megfelelő 

intézkedéseket.” 

  

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új) 

96/71/EK irányelv 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2b. Az 5. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

A tagállamok megteszik a megfelelő 

intézkedéseket ezen irányelv be nem 

tartása esetére. 

„A fogadó tagállamok és a letelepedés 

helye szerinti tagállamok felelnek az ezen 

irányelvben meghatározott kötelezettségek 

nyomon követéséért, ellenőrzéséért és 

végrehajtásáért, és megteszik a megfelelő 

intézkedéseket ezen irányelv be nem 
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tartása esetére. A megállapított 

szankcióknak hathatósnak, arányosnak és 

a szabályszegéstől elrettentőnek kell 

lenniük. 

A tagállamok különösen azt biztosítják, 

hogy megfelelő eljárások álljanak a 

munkavállalók, illetve képviselőik 

rendelkezésére az irányelv szerinti 

kötelezettségek érvényesítésére. 

A tagállamok különösen azt biztosítják, 

hogy megfelelő eljárások álljanak a 

munkavállalók, illetve a munkavállalók 

képviselőinek rendelkezésére az irányelv 

szerinti kötelezettségek érvényesítésére. 

 A tagállamok biztosítják, hogy nem valódi 

kiküldetés esetén – függetlenül attól, hogy 

a munkaviszonyra milyen jog vonatkozik 

– a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 

tagállamban érvényes szabályok és 

feltételek alkalmazandók.” 
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INDOKOLÁS 

A kiküldetés a munkaerő ideiglenes mobilitásának a belső piacon belül a határokon átnyúló 

szolgáltatások nyújtásának szabadságán alapuló egyedi eszköze. A munkavállalók 

kiküldetéséről szóló 1996. évi irányelv számos kötelező szabályt határoz meg a kiküldött 

munkavállalókra alkalmazandó foglalkoztatási feltételek tekintetében. Bár a kiküldött 

munkavállalókat a küldő vállalkozás foglalkoztatja, és ezért a küldő tagállam jogszabályai 

érvényesek rá, a munkavállalók a fogadó tagállamban érvényes több alapvető jogra is 

jogosultak. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy e jogok és munkafeltételek Unió-szerte 

védelemben részesülnek.  

A Bizottság szerint 2014-ben összesen több mint 1,9 millió esetben került sor kiküldetésre az 

Unión belül, ami 2013-hoz képest 10,3%-os, 2010-hez viszonyítva pedig 44,4%-os 

növekedést jelent. Az építőipari ágazat az összes kiküldetés 43,7%-át adja, amellett a 

feldolgozóiparban, az oktatásban és az egészségügyi szolgáltatásokban is jelentős a 

kiküldetések száma.  

1996 óta jelentősen megváltozott a gazdasági és munkaerőpiaci helyzet az Európai Unióban. 

Az elmúlt két évtized során megnövekedett az egységes piac, és emelkedtek a bérek közötti 

különbségek is.  

Bár a kiküldetés szerves része a belső piacnak, nem szándékos következményei is lehetnek 

bizonyos ágazatokra és régiókra nézve. A Bizottság szerint a kiküldött munkavállalók akár 

50%-kal is kevesebbet kereshetnek a helyi munkavállalóknál bizonyos ágazatokban vagy 

tagállamokban, ami torzítja a vállalkozások és a munkavállalók egyenlő versenyfeltételeit.  

Ennek fényében, illetve az Európai Unió Bírósága által a meglévő rendelkezések tárgyában 

hozott számos ítélet fényében a Bizottság a munkavállalók kiküldéséről szóló irányelv 

felülvizsgálatára tett javaslatot, amely a 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 2014. évi 

irányelv kiegészítése. 

A 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló irányelv elsősorban az 1996. évi irányelv 

rendelkezései gyakorlati alkalmazásának erősítésére és azok érvényesítésére helyezte a 

hangsúlyt, a csaláshoz és a kijátszáshoz kapcsolódó kérdések megvitatásával, és a tagállamok 

közötti információcsere javításával. Sajnálatos módon eddig nem minden tagállam ültette át 

az irányelvet.  

A 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló irányelv azonban nem foglalkozik az 1996. évi 

irányelv alapvetőbb kérdéseivel, amelyek a kiküldött munkavállalók sokszor kemény 

foglalkoztatási körülményeit érintik.  

A társelőadók jelentéstervezete a bizottsági javaslaton alapulva olyan hatékony jogi eszközt 

kíván létrehozni, amely egyenlő versenyfeltételeket teremt a szolgáltatások határokon átnyúló 

nyújtása terén, a kiküldött munkavállalók erős szociális védelme mellett.  



 

PE582.163v02-00 30/93 RR\1137464HU.docx 

HU 

 

MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

 
A társelőadók szeretnék nyilvánossá tenni, hogy jelentésük elkészítése során az érdekelt felek 
alábbi képviselői és lobbistái keresték meg őket. 
 
 

Szervezet és/vagy 

személy 

Svéd foglalkoztatási és integrációs minisztérium 

Francia munkaügyi és foglalkoztatási minisztérium 

A társadalmi párbeszédért, fogyasztói ügyekért és állampolgári jogokért felelős máltai 

minisztérium 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française (a Francia 

Köztársaság uniós ügyekért felelős főtitkársága) 

Svédország Európai Unió mellett működő állandó képviselete  

Hollandia Európai Unió mellett működő állandó képviselete   

Franciaország Európai Unió mellett működő állandó képviselete 

Málta Európai Unió mellett működő állandó képviselete 

Lengyelország Európai Unió mellett működő állandó képviselete 

Régiók Bizottsága 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française (a Francia 

Köztársaság gazdasági, szociális és környezetvédelmi tanácsa)  

ETUC – Európai Szakszervezetek Szövetsége 

BusinessEurope 

A Magánfoglalkoztatási Szolgálatok Európai Szövetsége | Eurociett / Foglalkoztatási 

Világszövetség 

EFBWW – az Építő- és Faipari Munkások Európai Szövetsége 

FIEC – az Európai Építőipari Szövetség 

Labour Mobility Initiative (munkaerőmobilitási kezdeményezés) 

Konsentio Public Affairs a Fair Transport Europe Campaign (tisztességes közlekedés európai 

kampánya) megbízásából 

ETF – Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége  

CEEMET – az Európai Fémipari, Műszaki és Technológiaalapú Iparági Munkáltatók Tanácsa 

EBC – Európai Építőipari Szövetség  

REIF – Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française (a francia 

szociális biztonsági intézmények európai képviselete) 

DGB – Német Szakszervezetek Szövetsége  

Chambre des salariés du Luxembourg (Luxemburgi Munkavállalói Kamara ) 

OGBL – Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (Luxemburgi Független 

Szakszervezeti Szövetség) 

LCGB – Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (Keresztény 

Szakszervezetek Luxemburgi Szövetsége) 

FinUnions – az  EU mellett működő finn szakszervezeti képviselet 

Dánia szakszervezeti irodája 
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a svéd szakszervezetek brüsszeli irodája 

Norvégia szakszervezeti irodája 

FFB – Fédération Française du Batiment (francia építőipari szövetség)  

VNO NCW – Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond (Holland Ipar- és Munkavállalói Szövetség ) 

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging (Holland Szakszervezeti Szövetség) 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France (francia kereskedelmi és iparkamara) 

ÖGB – Osztrák Szakszervezeti Szövetség 

CGPME – a francia kkv-k általános szövetsége 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (Holland Királyi Kkv-szövetség) 

BDA – Német Munkáltatók Szövetsége 

UPA – Union Professionnelle Artisanale (Kézműiparosok Szakszervezete)  

TBN – Transport Belangen Nederland (Hollandia) 

MEDEF – Mouvement des Entreprises de France (francia munkaadói szervezet) 

Fédération Nationale des Transports Routiers France (a közúti közlekedés francia nemzeti 

szövetsége) 

Fédération Nationale des Transports Routiers France (közmunkaügyi francia nemzeti 

szövetség) 

ZDH – Zentralverband Des Deutschen Handwerks (német ágazati szervezetek) 

APCMA – Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France (a 

kézműves kamarák állandó francia közgyűlése) 

 



 

PE582.163v02-00 32/93 RR\1137464HU.docx 

HU 

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY 

az eljárási szabályzat 52 a. cikkének (4) bekezdése alapján 

Martina Dlabajova 

 

 

Mint az árnyékelőadók egyike a jelentés ellen szavaztam a bizottságban, mivel véleményem 

szerint nem valósul meg az egyensúly a szolgáltatások szabad mozgása és a munkavállalók 

védelme között. Ahogyan a tartózkodások és a szavazatok is mutatják, a jelentés az Európai 

Parlamenten belül több nemzeti delegáció aggályait sem tükrözte teljes mértékben. 

Üdvözlöm a közlekedési ágazatban az ágazatspecifikus megoldásokkal kapcsolatban elért 

megállapodást és a kiküldetés időtartamát illetően elért kompromisszumot (24 hónap, 

lehetséges hosszabbítással).  

Tekintettel a „javadalmazás” meghatározásának pontatlanságára, támogatom a vállalkozások 

számára biztosított védzáradékot, amely mentesíti őket a javadalmazás elemei alkalmazásának 

felelőssége alól, amennyiben azok nem vagy nem helyesen szerepelnek az egységes nemzeti 

weboldalon. 

Aggodalommal veszem tudomásul a szolgáltatások szabad mozgására való utalás törlését 

szerte a szövegben, és a Róma I. rendelet szerinti szerződési szabadság korlátozására tett 

kísérleteket.  

Továbbá, úgy vélem, hogy a gyakorlatban nem reális az összes kollektív megállapodás 

alkalmazásának előírása a külföldi vállalkozások számára, és indokolatlan akadályokat teremt 

a szolgáltatások határokon átnyúló biztosítása előtt. 

Határozottan ellenzem a jogalap szociális fejezetekre való kiterjesztését, amely 

jogbizonytalanságot teremt az irányelv alkalmazása során. 
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KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY 

 

az eljárási szabályzat 52a. cikkének (4) bekezdése alapján 

ENF képviselőcsoport 

 

A/ Mivel az Európai Parlament jelentéstervezete hoz némi pozitív változást, például bevezeti 

a kiküldött kölcsönzött munkavállalók és a nemzeti kölcsönzött munkavállalók közötti 

egyenlő bánásmódot, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy nemzeti szinten döntsenek 

arról, hogy meg kívánják-e hosszabbítani a kiküldetés időtartamát;  

 

B/ mivel ugyanakkor az irányelv felülvizsgálata túl korai, és még a 2014-es végrehajtási 

irányelv értékelését is megelőzi, tehát nem az aktuális helyzetre vonatkozó információkra 

épül;  

 

C/ mivel a „minimálbér” fogalmának „javadalmazásra” cserélése a tagállamok rendszerei 

közötti jelentős különbségek miatt nem elegendő az ismétlődő visszaélések 

megakadályozására, nevezetesen az óradíjak kifizetése tekintetében;    

 

D/ mivel nem teljesült az az ígéret, mely szerint a kiküldetésekkel való, alvállalkozás általi 

visszaélések esetén kiterjesztik a felelősséget a megrendelőre;  

 

E/ mivel a kiküldetés első napjától kezdve a legelőnyösebb jogot kell alkalmazni;   

 

 

1. Az ENF képviselőcsoport elhatárolódik az e jelentésen végzett munkától. Elismerjük a 

szabályozás szigorítása terén tett erőfeszítéseket, ám úgy véljük, hogy a szöveg nem megy 

elég messzire, ezért nem tudjuk támogatni.  
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A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL  

15.6.2017 

Thomas Händel 

elnök 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

BRÜSSZEL 

Tárgy: Vélemény a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvre irányuló bizottsági 

javaslat (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) jogalapjáról 

Tisztelt Elnök Úr! 

2017. március 24-i levelében Ön az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 

javaslata jogalapjának érvényességét. 

2017. június 12-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést. 

A munkavállalók kiküldetését a 96/71/EK irányelv szabályozza, amelyet az EK-Szerződés 57. 

cikke és 66. cikke alapján fogadtak el. Ezek a cikkek most az EUMSZ 53. cikke (1) 

bekezdésének és az EUMSZ 62. cikkének felelnek meg, amelyekre a Bizottság az irányelv 

módosítására irányuló javaslatát alapította. 

Az EMPL bizottság társelőadói által előterjesztett jelentéstervezet a javaslatot két további 

jogalappal, az EUMSZ 151. cikkével és az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének a) és b) 

pontjával egészítené ki, és előterjesztésre kerültek további olyan módosítások, amelyek 

jogalapként felvennék az EUMSZ 46. cikkét, az EUMSZ 56. cikkét vagy 153. cikkének 

egészét, illetve amelyek az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdését az EUMSZ 54. és 56. 

cikkével váltanák fel. 

2017. június 12-i ülésén a Jogi Bizottság 13 szavazattal, 11 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással1 tehát úgy határozott, hogy ajánlja, hogy tartsák fenn a Bizottság által javasolt 

jogalapot, azaz az EUMSZ 53. cikkét és az EUMSZ 62. cikkét, mivel ezek képezik a javasolt 

                                                 
1 A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (alelnök), Jean-Marie Cavada (alelnök), Laura Ferrara (alelnök), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése 

alapján), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (Tadeusz Zwiefka helyett, az 

eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (Jiři 

Maštálka helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Merja Kyllönen (Kostas 

Chrysogonos helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Gilles Lebreton, Victor 

Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragut helyett, az eljárási 

szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regner 

helyett, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) bekezdése alapján), Szájer József, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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módosító irányelv megfelelő jogalapját. Az EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdését kiegészítő 

jogalapnak kell tekinteni, különösen ha a Parlament még nagyobb hangsúlyt helyez a 

kiküldött munkavállalók jogainak védelmére. Ha az EUMSZ 153. cikke jogalapként kerülne 

feltüntetésre, ez esetben ajánlatos lenne az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének a) és b) 

pontjára hivatkozni, az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésével összefüggésben értelmezve. 

1. Háttér 

 

A munkavállalók kiküldetését a 96/71/EK irányelv szabályozza, amelyet az EK-Szerződés 57. 

cikke és 66. cikke alapján fogadtak el. Ezek a cikkek most az EUMSZ 53. cikke (1) 

bekezdésének és az EUMSZ 62. cikkének felelnek meg, azaz azoknak a cikkeknek, amelyekre 

a Bizottság az irányelv módosítására irányuló javaslatát alapította.  

A 96/71/EK irányelv határozza meg a munkavállalók más tagállamba való ideiglenes 

kiküldésével történő határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás előmozdításának és 

megkönnyítésének uniós szabályozási kereteit. A közelmúltban fogadták el a 2014/67/EU 

végrehajtási irányelvet abból a célból, hogy megerősítsék a munkavállalók kiküldése területén 

a szabályok megkerülése, a csalások és a visszaélések leküzdése érdekében rendelkezésre álló 

eszközöket és szankciókat.  

A hatályos szabályok szerint a kiküldő vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a fogadó 

országban biztosított alapvető jogosultságokat, többek között a minimális bérszintet. Ez az 

előírás jelentős bérkülönbséget okoz a kiküldött munkavállalók és a fogadó országok helyi 

munkavállalói között, amely a becslések szerint országoktól és ágazatoktól függően 10-től 50 

%-ig terjed, ami torzítja a vállalatok közötti egyenlő versenyfeltételeket azáltal, hogy 

munkaerőköltség-előnyt biztosít a küldő vállalatoknak a fogadó tagállamok helyi 

vállalataihoz képest.  

A javaslat indokolása szerint a 96/71/EK irányelv célja az volt, hogy „meghatározza az uniós 

szabályozási keretet, amely arra irányul, hogy egyensúlyt alakítson ki a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás elősegítésére és megkönnyítésére, a kiküldött munkavállalók védelmének 

biztosítására, valamint a külföldi és helyi versenytársak közötti egyenlő versenyfeltételek 

megteremtésére vonatkozó célkitűzések között”, amely egyensúly eddig nem valósult meg. 

Az irányelvben az egyensúly ismételt megtalálása érdekében a javaslat bevezetné az „egyenlő 

munka díjazására vonatkozó egyenlő szabályok” elvét, és már nem csak a minimálbér 

megfizetését írná elő, illetve terjesztené ki minden ágazatra az általánosan kötelező kollektív 

szerződésekhez való igazodást.  

A javaslat rögzítené, hogy a fogadó tagállam munkajoga lenne alkalmazandó a 24 hónapot 

meghaladó időtartamú hosszú távú kiküldetésekre, azzal hogy ezt kell a munkavégzés 

szokásos helyének vélelmezni. A 24 hónapos időtartam megválasztását többek között az 

indokolja, hogy ez áll összhangban a szociális biztonsági koordinációs szabályokkal. A 

javaslatnak az is célja, hogy megteremtse az alvállalkozói láncokban dolgozó kiküldött 

munkavállalók és a fővállalkozónál dolgozó munkavállalók egyenlő díjazását az utóbbira 

irányadó munkafeltételek alkalmazása révén, beleértve az esetleges vállalati szintű 

megállapodásokat, és a munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott kiküldött és helyi 

munkavállalókra azonos feltételek kötelező alkalmazását. 

 

2. A Szerződés vonatkozó cikkei 

 

A bizottsági javaslat az EUMSZ 53. és 62. cikkén alapul, amelyek szövege a következő: 
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53. cikk  

(az EKSz. korábbi 47. cikke)  

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az önálló vállalkozói tevékenység megkezdésének és 

folytatásának megkönnyítése érdekében rendes jogalkotási eljárás keretében irányelveket 

bocsát ki az oklevelek, a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 

tanúsítványok kölcsönös elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység 

megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolása céljából. 

62. cikk  

(az EKSz. korábbi 55. cikke)  

Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell. 

A jelentéstervezet az EUMSZ 151. cikkére és 153. cikkének (1) bekezdésére hivatkozik, 

amelyek szövege a következő: 

151. cikk  

(az EKSz. korábbi 136. cikke)  

Az alapvető szociális jogokat, többek között az 1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai 

szociális chartában, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi 

közösségi chartában meghatározott jogokat szem előtt tartva, az Unió és a tagállamok 

célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása – lehetővé téve ezáltal a 

fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását –, a megfelelő szociális védelem, 

a szociális partnerek közötti párbeszéd és az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése a 

tartósan magas foglalkoztatás és a kirekesztés elleni küzdelem érdekében.  

E célból az Unió és a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek figyelembe 

veszik – különösen a szerződéses kapcsolatok terén – a nemzeti gyakorlatok sokszínűségét, 

valamint az Unió gazdasági versenyképessége fenntartásának szükségességét. 

153. cikk  

(az EKSz. korábbi 137. cikke)  

(1) A 151. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió támogatja és 

kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a következő területeken:  

a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának 

védelme érdekében;  

b) munkafeltételek;  

c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme;  

d) a munkavállalók védelme munkaviszonyuk megszüntetése esetén;  

e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása;f) a munkavállalók és 

munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív védelme, beleértve – a (5) bekezdésre is 

figyelemmel – a vállalatvezetésben való részvételt;  

g) az Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 

foglalkoztatásának feltételei;  
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h) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele a 166. cikk 

sérelme nélkül;  

i) a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az egyenlő munkahelyi bánásmód;  

j) a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem;  

k) a szociális védelmi rendszerek modernizálása a c) pontban foglaltak sérelme nélkül.  

(2) Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács  

a) kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 

bármilyen összehangolását, olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek arra szolgálnak, hogy 

ösztönözzék az együttműködést a tagállamok között olyan kezdeményezések révén, amelyek 

célja az ismeretek gyarapítása, az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének fejlesztése, 

az innovatív megközelítések támogatása és a tapasztalatok kiértékelése;  

b) az (1) bekezdés a)–i) pontjában említett területeken irányelvek útján fokozatosan 

alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes tagállamokban 

fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését.  

Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók 

Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében határoz.  

Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontjában említett területeken különleges jogalkotási eljárás 

keretében eljárva a Tanács az Európai Parlamenttel és az említett bizottságokkal folytatott 

konzultációt követően, egyhangúlag határoz.  

A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 

követően egyhangúlag úgy határozhat, hogy az (1) bekezdés d), f) és g) pontjára a rendes 

jogalkotási eljárást kell alkalmazni.  

(3) A szociális partnereket együttes kérelmükre bármely tagállam megbízhatja a (2) bekezdés 

alapján elfogadott irányelvek, illetve – adott esetben – a 155. cikk rendelkezéseinek 

megfelelően elfogadott tanácsi határozatok végrehajtásával.  

Ebben az esetben e tagállamnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy legkésőbb az irányelv 

vagy határozat átültetésének vagy végrehajtásának napjáig a szociális partnerek a szükséges 

intézkedéseket megállapodás útján bevezették, miközben minden szükséges intézkedést meg 

kell tennie annak érdekében, hogy az irányelv vagy a határozat által előírt eredmények 

elérését mindenkor biztosítani tudja. 

Az illetékes bizottságban előterjesztett egyes módosítások kiegészítő vagy alternatív 

jogalapként az EUMSZ 46., 54., illetve 56. cikkére hivatkoznának, amelyek szövege a 

következő: 

46. cikk  

(az EKSz. korábbi 40. cikke)  

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően irányelvek vagy rendeletek formájában 

megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a munkavállalók 45. 

cikkben meghatározott szabad mozgását megvalósítsák, különösen:  

a) a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok közötti szoros együttműködés biztosításával;  
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b) azoknak a közigazgatási eljárásoknak és gyakorlatnak, valamint a betölthető állások 

megszerzéséhez előírt időtartamoknak a megszüntetésével, amelyek nemzeti jogszabályokon 

vagy a tagállamok között korábban megkötött megállapodásokon alapulnak, és amelyek 

fenntartása a munkavállalók szabad mozgásának megvalósulását akadályozná;  

c) azoknak a betölthető állások megszerzéséhez előírt időtartamoknak és egyéb 

korlátozásoknak a megszüntetésével, amelyek nemzeti jogszabályokon vagy a tagállamok 

között korábban megkötött megállapodásokon alapulnak, és amelyek más tagállamok 

munkavállalói részére a saját munkavállalókra irányadóktól eltérő feltételeket írnak elő a 

munkahely szabad megválasztására vonatkozóan;  

d) „megfelelő mechanizmusok kialakításával, amelyek összekapcsolják a munkaerő-piaci 

keresletet és kínálatot, valamint elősegítik e téren az egyensúly kialakítását oly módon, hogy a 

különböző régiókban és iparágakban elkerülhető legyen az életszínvonal és a foglalkoztatási 

szint komoly veszélyeztetése.” 

 

54. cikk  

(az EKSz. korábbi 48. cikke)  

Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat 

szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Unió 

területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbánásban részesül, mint 

azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai.  

„Társaság” a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött társaság, beleértve a 

szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve 

a nonprofit szervezeteket. 

 

56. cikk  

(az EKSz. korábbi 49. cikke)  

Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos az Unión belüli 

szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan 

állampolgárai tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatást 

igénybe vevő személy.  

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében e fejezet 

rendelkezéseit kiterjesztheti harmadik országok olyan állampolgáraira, akik szolgáltatásokat 

nyújtanak és az Unió területén letelepedettek. 

 

3. Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén 

 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi (ma uniós) jogi aktus jogalapja 

megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 

felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.1 A 

helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 

megsemmisítésére.2 

                                                 
1 Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585. o., 45. pont és Parlament kontra 

Tanács ítélet, C-130/10., EBHT 2012., 42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat. 
2 A Bíróság 2/00. sz. véleménye a cartagenai jegyzőkönyvről, EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont. 



 

RR\1137464HU.docx 39/93 PE582.163v02-00 

 HU 

Ami a többszörös jogalapokat illeti, ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős 

célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő 

jellegűként azonosítható, míg a másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, 

azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra 

kell alapítani.1 Ugyanakkor amennyiben egy jogi aktus egyidejűleg több célkitűzést vagy 

összetevőt tartalmaz, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az 

egyik a többihez képest másodlagos vagy közvetett lenne, akkor a jogi aktusnak a Szerződés 

több különböző megfelelő rendelkezésén kell alapulnia.2 

A kettős jogalap alkalmazása kizárt azonban, amennyiben az azokra külön-külön előírt 

eljárások egymással összeegyeztethetetlenek, vagy amennyiben a kettős jogalap alkalmazása 

sérthetné a Parlament jogait. 3 

 

4. A javaslat célja és tartalma 

 

A 96/71/EK irányelv nem tartalmaz olyan cikket, amely az irányelv célját és tárgyát kifejezett 

módon rögzítené, és a Bizottság sem javasol módosításokat e tekintetben. Azonban a javaslat 

első négy preambulumbekezdése e tekintetben támpontként szolgálhat. Ezek szövege a 

következő: 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága az Unió belső piacának alapvető elvei, amelyeket belefoglaltak az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a vállalkozásoknak és tiszteletben 

tartsa a munkavállalók jogait. 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága felöleli a vállalkozásoknak azt a jogát, hogy másik 

tagállamban nyújtsanak szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen kiküldik saját munkavállalóikat 

az említett szolgáltatások ottani nyújtása érdekében. 

(3) Az EUSZ 3. cikke értelmében az Unió előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 

védelmet. Az EUMSZ 9. cikke az Uniót bízza meg azzal a feladattal, hogy előmozdítsa a 

foglalkoztatás magas szintjét, megfelelő szociális védelmet biztosítson, és küzdjön a 

társadalmi kirekesztés ellen. 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt teremt-e a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának előmozdítására és a kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

                                                 
1 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12, EU:C:2013:675, 53. pont; Bizottság kontra Európai Parlament és 

Tanács ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585., 45. pont, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; Parlament 

kontra Tanács ítélet, C-490/10, EU:C:2012:525, 45. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-155/07, EBHT 

2008, I-08103. o., 34. pont; 
2 Bizottság kontra Tanács ítélet, C-211/01, EBHT 2003., I-08913. o., 40. pont; Bizottság kontra Parlament és 

Tanács ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585. o., 47. pont; Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ítélet, 

C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 43–56. pont. 
3 Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 57. pont; Parlament 

kontra Tanács egyesített ügyekben hozott ítélet, C-164/97. és C-165/97., EBHT 1999., I-1139. o., 14. pont; 

Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ítélet, C-300/89, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont; Bizottság kontra 

Tanács ítélet, C-338/01, EBHT 2004., I-4829. o., 57. pont.  
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Míg az első és második preambulumbekezdés a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

szempontját hangsúlyozza, a harmadik és negyedik preambulumbekezdés a társadalmi 

igazságosság szempontjait is megemlíti, valamint azt, hogy „meg kell vizsgálni”, hogy az 

irányelv „továbbra is megfelelő egyensúlyt teremt-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

előmozdítására és a kiküldött munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó igények között”. 

A javaslat tartalmának elemzése azt mutatja, hogy a javaslat célja valóban legalábbis magában 

foglalja a szolgáltatásnyújtás szabadságának előmozdítása és a munkavállalói jogok védelme 

közötti egyensúly újbóli megteremtését. 

A fentiekben vázoltak szerint a javaslat célja, hogy a díjazásra tekintetében egyenlő 

szabályokat vezessen be a hosszú távú kiküldetésekre vonatkozóan, és hogy minden ágazatra 

kiterjessze az általánosan kötelező kollektív megállapodásokhoz való igazodást. 

A díjazásra vonatkozó egyenlő szabályok elősegítik a kiküldött munkavállalók bérének 

növekedését, a helyi munkavállalókhoz képesti bérkülönbségek csökkenését, és egyenlő 

versenyfeltételeket teremtenek a fogadó országokban működő vállalkozások között. 

Emellett a 24 hónapot meghaladó, hosszú távú kiküldetések és az alvállalkozói lánc 

tekintetében egyenlő bánásmódot eredményező szabályok szintén csökkenthetik a 

munkaerőköltségek versenytényezőként játszott szerepét azáltal, hogy – különösen a 

munkaintenzív ágazatokban – csökkentik az alacsonyabb bérszínvonalú tagállamokban 

található vállalatok versenyképességét.  

A 96/71/EK irányelv új 2a. cikke a javaslatban foglaltak szerint „a kiküldött munkavállalókra 

alkalmazandó jogot tárgyalja abban az esetben, ha a kiküldetés előre látható vagy tényleges 

időtartama meghaladja a huszonnégy hónapot”, és emellett hangsúlyozza, hogy „[a] Bíróság 

következetes ítélkezési gyakorlata szerint a letelepedés szabadsága és az ideiglenes 

szolgáltatásnyújtás szabadsága között eseti alapon kell különbséget tenni, és ehhez nemcsak a 

szolgáltatásnyújtás időtartamát, hanem annak rendszerességét, időszakos vagy folyamatos 

jellegét is figyelembe kell venni”. 

Ezen felül a javasolt irányelv célja az is, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szabály 

kijátszásának elkerülése érdekében a (2) bekezdés pontosítsa, hogy amennyiben a 

munkavállalót ugyanazon feladat tekintetében helyettesítik, a kiküldetés időtartamának 

kiszámításakor figyelembe kell venni az érintett munkavállalók kiküldetésének összesített 

időtartamát. Az (1) bekezdés szabályát minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor az 

összesített időtartam meghaladja a 24 hónapot, azonban – az arányosság elvének tiszteletben 

tartása érdekében – csupán a legalább hat hónapra kiküldött munkavállalókra. 

A javaslat számos ponton módosítja az irányelv 3. cikkét, nevezetesen annak a) pontját a 

tekintetben, hogy „kötelezővé teszi a tagállamok számára a javadalmazás alkotóelemeire 

vonatkozó információk közzétételét”, valamint azt egy új b) ponttal egészíti ki, amely 

„lehetőséget biztosít a tagállamoknak, hogy arra kötelezzék a vállalkozásokat, hogy kizárólag 

olyan alvállalkozókat alkalmazzanak, amelyek biztosítanak a munkavállalóknak bizonyos, a 

vállalkozóra vonatkozó javadalmazási feltételeket, többek között olyanokat is, amelyek nem 

általánosan alkalmazandó kollektív megállapodásokból következnek”. 

Az irányelv 1. cikke (3) bekezdése c) pontjának új bekezdése „meghatározza, hogy a 

munkavállalókat rendelkezésre bocsátó, határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozó vállalkozásokra alkalmazandó feltételeknek meg kell felelniük a 2008/104/EK 

irányelv 5. cikke szerint a nemzeti munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásokra 
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vonatkozó feltételeknek”. Az irányelv 3. cikkének (9) bekezdésével ellentétben ez immár jogi 

kötelezettséget jelentene a tagállamok számára. 

 

5. A megfelelő jogalap meghatározása 

 

A fentebb említetteknek megfelelően egy uniós jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan 

objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen 

elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma. Ezenfelül két jogalap alkalmazása 

kizárt, amennyiben az azokra külön-külön előírt eljárások egymással összeegyeztethetetlenek, 

és/vagy a jogalapok halmozódása sérthetné a Parlament jogait. 

Ezen felül és ezt megelőzően meg kell vizsgálni, hogy a szerződés javasolt rendelkezése 

ténylegesen jogalapnak minősülhet-e. Az EUSZ 5. cikkében foglalt hatáskör-átruházás 

elvéből következik, hogy az Unió csak akkor jár el, ha a szerződések erre hatáskörrel 

ruházzák fel. Emellett az EUMSZ 289. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az előírja, hogy a 

valamely konkrét területre vonatkozó uniós jogi aktusok elfogadására irányuló eljárásról a 

szerződés kifejezetten rendelkezzen. A szerződés olyan rendelkezése tehát, amely nem utal a 

jogi aktus elfogadására irányuló eljárásra, nem képezheti irányelv jogalapját. Emellett a 

szerződés jogalapként használt rendelkezése meg kell, hogy engedje az intézkedés 

elfogadását, amelynek célja és tartalma szerint igazodnia kell a jogi aktus jogalapjaként 

használt rendelkezésben átruházott hatáskörhöz. 

A Bizottság által javasolt rendelkezés egyértelműen megfelel nem csak a jogalapokra 

vonatkozó általános kritériumoknak, hanem a javaslat célja és tartalma szempontjából is 

megfelelő, amennyiben az továbbra is a szolgáltatásnyújtás szabadságának a munkavállalók 

kiküldése segítségével történő előmozdítása marad – ahogy a 96/71/EK irányelv esetében is.  

Ebben az esetben a kettős jogalap alkalmazása tisztán technikai kérdés, és az az oka, hogy az 

EUMSZ VI. címének a szolgáltatásokról szóló 3. fejezete nem tartalmaz megfelelő jogalapot 

az olyan típusú intézkedések számára, amelyeket a 96/71/EK irányelv szabályoz, illetve 

amelyeket a javaslat szabályozni kíván. Az EUMSZ 62. cikke azonban kiterjeszti az EUMSZ 

51–54. cikkeinek alkalmazhatóságát a szolgáltatásokról szóló fejezetre, ezzel lehetővé téve, 

hogy az EUMSZ 53. cikkének rendelkezéseit az EUMSZ 62. cikkével együtt értelmezve 

jogalapként használják. 

Mivel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak a jogalap megvizsgálására vonatkozó 

felkérése nem csak a jelentéstervezetben e tekintetben javasolt módosításokat, hanem az 

illetékes bizottsághoz benyújtott módosításokat is megemlítette, ezeket szintén figyelembe 

vettük. A jogalapként javasolt rendezések közül kettő, az EUMSZ 54. cikke és az EUMSZ 

151. cikke nem használható jogalapként, mivel nem hivatkoznak semmilyen jogalkotási 

eljárásra, ezért ezek további vizsgálata nem szükséges.  

Az EUMSZ 46. cikke és az EUMSZ 56. cikke a rendes jogalkotási eljárásra utalnak. Azonban 

ha megvizsgáljuk, hogy az említett cikkek milyen intézkedések elfogadását engedik meg az 

Unió számára, arra jutunk, hogy ezek nem felelnek meg a javaslat céljának és tartalmának. Az 

EUMSZ 46. cikke felsorol több olyan fellépést, amelyek célja a munkavállalók szabad 

mozgásának előmozdítása a közös munkaerőpiac működésének elősegítése révén, melyek 

egyike sem felel meg sem a hatályos irányelv, sem a javaslat céljának és tartalmának. Az 

EUMSZ 56. cikke azt engedi meg, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát kiterjesszék az 

Unió területén letelepedett harmadik országbeli állampolgárárokra, ami a javaslatnak 

nyilvánvalóan nem tárgya. Ahhoz, hogy az említett cikkek bármelyike jogalapként 

alkalmazható legyen, teljesen másmilyen jogszabályt kellene előirányozni. 
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A fennmaradó kérdés az, hogy lehet-e az EUMSZ 153. cikkére lényegében második 

jogalapként hivatkozni. Az említett cikk (2) bekezdése jogalapot teremt 

„minimumkövetelményeket” meghatározó irányelvek elfogadására az ugyanezen cikk (1) 

bekezdésében említett szociálpolitikai területeken. A további jogalapként javasolt (1) 

bekezdés a) és b) pontjai „különösen a munkakörnyezetnek a munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében történő javítására” és a „munkafeltételekre” hivatkoznak. 

Az a) és a b) pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében elfogadott 

irányelveket rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni. 

Tekintettel a javaslat céljára, amely különösen a bevezető preambulumbekezdésekben kerül 

kifejtésre, valamint a 96/71/EK irányelv cikkeiben javasolt módosítások tartalmára, az a 

következtetés vonható le, hogy a javaslatban a hatályos irányelvhez képest fokozottabb 

hangsúlyt kap a munkavállalók jogainak védelme, és a javaslat elfogadása esetén a 

munkavállalók jogainak védelme javára tolná el a (4) preambulumbekezdésben említett 

egyensúlyt „a szolgáltatásnyújtás szabadságának előmozdítására és a kiküldött munkavállalók 

jogainak védelmére vonatkozó igények között”.  

A (4) preambulumbekezdésben foglalt utalás arra, hogy „meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt teremt-e a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának előmozdítására és a kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között” szintén azt jelzi, hogy az utóbbi szempont volt az egyik 

oka annak, hogy a Bizottság az irányelv módosítására irányuló javaslat megtétele mellett 

döntött, bár e tekintetben valószínűleg az (1) preambulumbekezdésben említett, a 

vállalkozások számára biztosítandó egyenlő versenyfeltételeknek is fontos szerepe lehetett. 

Így noha a szolgáltatásnyújtás szabadságának a munkavállalók kiküldetése általi előmozdítása 

továbbra is a javaslat célját képezi – ami indokolttá teszi a Bizottság által javasolt jogalap 

használatát –, úgy is lehet érvelni, hogy mivel a javaslat nagyobb hangsúlyt helyez a kiküldött 

munkavállalók jogainak védelmére – amit a javaslat tartalma is tükröz –, ezt indokolt lehet 

egy különálló és ugyanannyira fontos célnak tekinteni, mely esetben megfelelő lehet a kettős 

jogalap alkalmazása.  

Annak értékeléséhez azonban, hogy az EUMSZ 153. cikkének de facto második jogalapként 

való alkalmazása megfelelő-e, figyelembe kellene venni a Parlament által elfogadott 

álláspontot. Az illetékes bizottság társelőadói által készített jelentéstervezet nyilvánvalóan 

ebbe az irányba mutat, és kétségkívül arra törekszik, hogy az egyensúlyt még inkább a 

munkavállalói jogok védelme irányában mozdítsa el. Mindazonáltal a jelentéstervezethez 

csaknem 500 módosítást terjesztettek elő, két bizottság mond róla véleményt, ezért a végleges 

véleményhez figyelembe kellene venni a végleges jelentést is.  

Ami az EUMSZ 153. cikkének jogalapként való alkalmazását illeti, meg kell jegyezni, hogy 

az említett cikk (1) bekezdésére önmagában nem lehet hivatkozni, mivel az eljárási 

hivatkozások a cikk (2) bekezdésében találhatók. Ezért a 153. cikkre való hivatkozás esetén 

hivatkozni kell e cikk (2) bekezdésére.1 Megjegyzendő az is, hogy a (2) bekezdés két 

különböző eljárásra, a rendes jogalkotási eljárásra és a különleges jogalkotási eljárásra is 

hivatkozik, attól függően, hogy a jogi aktus a cikk (1) bekezdésében meghatározott 

célkitűzések közül mely(ek)et követi. Ezért nem ajánlatos az EUMSZ 153. cikkének egészére 

hivatkozni, és ha a megvalósítandó célkitűzések az adott cikk (1) bekezdésének a) és b) 

                                                 
1 A Bizottság hagyományosan csak a (2) bekezdésre szokott hivatkozni. Ennek egy közelmúltbeli példájaként 

lásd például a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot (COM(2016)0248). 
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pontjában kifejtetteknek felelnek meg, akkor egyértelművé kell tenni, hogy e rendelkezéseket 

az említett cikk (2) bekezdésével együtt kell értelmezni. 

 

6. Következtetés 

 

A Bizottság által javasolt jogalapok, tehát az EUMSZ 53. cikke és az EUMSZ 62. cikke 

képezik a javasolt módosító irányelv megfelelő jogalapját. Az EUMSZ 153. cikkének (2) 

bekezdését kiegészítő jogalapnak kell tekinteni, különösen ha a Parlament még nagyobb 

hangsúlyt helyez a kiküldött munkavállalók jogainak védelmére. Ha az EUMSZ 153. cikke 

jogalapként kerülne feltüntetésre, ez esetben ajánlatos lenne az EUMSZ 153. cikke (1) 

bekezdésének a) és b) pontjára hivatkozni, az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésével 

összefüggésben értelmezve. 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

Pavel Svoboda 
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VÉLEMÉNY A BELSŐ PIACI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére  

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 

december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Előadó: Vicky Ford 

 

 

MÓDOSÍTÁS: 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak és tiszteletben tartsa a 

munkavállalók jogait. 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak, küzdjön a 

tisztességtelen verseny ellen, és biztosítsa 

a munkavállalók jogainak tiszteletben 

tartását. Önmagukban véve sem a bérek 

vagy fizetések közötti különbségek, sem a 
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tőkéhez jutás nem tekinthetők 

tisztességtelen versenynek. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

felöleli a vállalkozásoknak azt a jogát, 

hogy másik tagállamban nyújtsanak 

szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen 

kiküldik saját munkavállalóikat az említett 

szolgáltatások ottani nyújtása érdekében. 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

felöleli a vállalkozásoknak azt a jogát, 

hogy másik tagállamban nyújtsanak 

szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen 

kiküldik saját munkavállalóikat az említett 

szolgáltatások ottani nyújtása érdekében. A 

szolgáltatásnyújtás ideiglenes jellegét eseti 

alapon kell meghatározni, a szolgáltatás 

időtartama, gyakorisága, ismétlődő, illetve 

folyamatos jellege alapján. Az EUMSZ 

56. cikke értelmében tilos a 

szolgáltatásnyújtás szabadságára 

vonatkozó minden korlátozás. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 

Unió előmozdítja a társadalmi 

igazságosságot és védelmet. Az EUMSZ 9. 

cikke az Uniót bízza meg azzal a feladattal, 

hogy előmozdítsa a foglalkoztatás magas 

szintjét, megfelelő szociális védelmet 

biztosítson, és küzdjön a társadalmi 

kirekesztés ellen. 

(3) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 

Unió előmozdítja a társadalmi 

igazságosságot és védelmet. Az EUMSZ 9. 

cikke az Uniót bízza meg azzal a feladattal, 

hogy előmozdítsa a foglalkoztatás magas 

szintjét, megfelelő szociális védelmet 

biztosítson, és az oktatás, a képzés és az 

emberi egészség védelmének magas 

szintjének biztosítása révén küzdjön a 

társadalmi kirekesztés ellen. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A munkavállalók kiküldetésével 

kapcsolatban elsődleges fontosságú a 

csalás, a szociális dömping, a 

szabályokkal való visszaélés és azok 

kijátszása. Kiemelt szükség van ezért a 

munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

uniós szabályok erősítésére. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után, illetve figyelembe véve a 

számtalan csalási esetet és a nem 

megfelelő nemzeti jogszabályokat a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv még mindig nem teremt 

megfelelő egyensúlyt a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

megfelelő védelmére vonatkozó igények 

között. 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi. Az egyenlő díjazás elvét 

másodlagos jogszabályok révén hajtják 

végre nem csupán a nők és a férfiak, 

hanem a határozott idejű szerződéssel 

rendelkező munkavállalók és a hasonló 

állandó munkavállalók, a részidős és a 

teljes munkaidős munkavállalók, illetve a 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi. Az egyenlő díjazás elvét 

másodlagos jogszabályok révén hajtják 

végre nem csupán a nők és a férfiak, 

hanem a határozott idejű szerződéssel 

rendelkező munkavállalók és a hasonló 

állandó munkavállalók, a részidős és a 

teljes munkaidős munkavállalók, illetve a 
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kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. 

kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. Ezen elvek 

alkalmazása során figyelembe kell venni 

és tiszteletben kell tartani az Európai 

Unió Bíróságának (a Bíróság) vonatkozó 

ítélkezési gyakorlatát. 

Indokolás 

Lásd többek között a C-341/05. sz. Laval-ügyet (60. pont), a C-490/04. sz. ügyet (19. pont), 

valamint a C-49/98., C-50/98., C-52/98–C-54/98 és C-68/98–C-71/98. sz. egyesített ügyeket. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Róma I. rendelet 3. és 8. cikke 

kimondja, hogy az egyéni 

munkaszerződésekre az érintett felek által 

választott jog az irányadó. Ennek 

megválasztása nem foszthatja meg a 

munkavállalót az azon ország joga szerinti 

kötelező szabályok által biztosított 

védelemtől, amely a felek általi 

jogválasztás hiányában alkalmazandó lett 

volna. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A munkaadók és a munkavállalók 

alkalmazandó jog megválasztásával 

kapcsolatos szabadságát a munkavállalók 

szabad mozgásának és a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának egyik 

sarokkövévé kell tenni. 

 



 

PE582.163v02-00 48/93 RR\1137464HU.docx 

HU 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Róma I. rendelet előírásai szerint 

nem tekinthető úgy, hogy megváltozott a 

szokásos munkavégzés helye, ha a 

munkavállalót ideiglenes másik országban 

foglalkoztatják. 

(7) A Róma I. rendelet előírásai szerint 

továbbá nem tekinthető úgy, hogy 

megváltozott a szokásos munkavégzés 

helye, ha a munkavállalót ideiglenes másik 

országban foglalkoztatják. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A Bíróság ítélkezési gyakorlata 

értelmében a kiküldött munkavállalók 

semmilyen módon nem jutnak be a fogadó 

ország munkaerőpiacára, ha munkájuk 

befejezését követően visszatérnek 

származási országukba. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A Bíróság kimondta, hogy a 

szolgáltatásnyújtás ideiglenes jellegét 

annak időtartama, gyakorisága, 

ismétlődő, illetve folyamatos jellege 

alapján kell elbírálni. A Szerződés 

értelmében szolgáltatást nyújtó a fogadó 

tagállamban megteremtheti az adott 

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

infrastruktúrát. 

(C-55/94. sz. ügy, Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano ügy, EBHT 1995., I-04165. o., 39. pont; C-396/13. sz. ügy, 

Sähköalojen ammattiliitto ry kontra Elektrobudowa Spółka Akcyjna, 2015.) 
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Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7c) A 2014/67/EU irányelv céljai 

között szerepel a kiküldés valódiságának 

megállapítása, valamint a visszaélés és a 

kijátszás megelőzése. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy 24 hónapnál tovább tartó 

kiküldetés esetén a munkavégzés helye 

szerinti ország tekintendő a fogadó 

tagállamnak. A Róma I. rendeletben 

foglalt elvnek megfelelően tehát a fogadó 

tagállamok jogát kell alkalmazni az ilyen 

kiküldött munkavállalók 

munkaszerződésére, ha a felek nem 

választottak más alkalmazandó jogot. 

Eltérő jogválasztás esetén azonban a 

munkavállaló ennek következtében nem 

fosztható meg attól a védelemtől, amelyet 

olyan rendelkezések biztosítanak számára, 

amelyektől a fogadó tagállam joga szerint 

megállapodással sem lehet eltérni. Ezt a 

külföldi kirendelés kezdetétől alkalmazni 

kell minden olyan esetben, amikor a 

kirendelést 24 hónaposnál hosszabbra 

tervezik, valamint a 24 hónapot követő 

első naptól, amennyiben a kirendelés 

ténylegesen meghaladja ezt az 

időtartamot. Ez a szabály nem érinti a 

más tagállam területére munkavállalókat 

kiküldő vállalkozásoknak azt a jogát, hogy 

törölve 
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a szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 24 

hónapot. A cél pusztán a Róma I. rendelet 

alkalmazásával jogbiztonság teremtése 

egy konkrét helyzet tekintetében, az 

említett rendeletet bármilyen módosítása 

nélkül. A munkavállaló különösen 

igénybe veheti majd a Róma I. rendelet 

szerinti védelmet és előnyöket. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az állandó ítélkezési gyakorlat 

szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

igazolják azokat, amelyeknek arányosnak 

és szükségesnek kell lenniük. 

(9) Az EUMSZ 56. cikke megköveteli 

a szolgáltatásnyújtás szabadságára 

vonatkozó minden korlátozás 

megszüntetését akkor is, ha az adott 

korlátozás különbségtétel nélkül 

vonatkozik a nemzeti és az egyéb 

tagállamokból származó szolgáltatókra, 

amennyiben az alkalmas arra, hogy 

megakadályozza, gátolja és kevésbé 

vonzóvá tegye egy olyan másik 

tagállamban letelepedett szolgáltató 

szolgáltatásait, ahol az jogszerűen nyújt 

hasonló szolgáltatást. Az állandó ítélkezési 

gyakorlat szerint a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának korlátozásai csak akkor 

elfogadhatóak, ha közérdekhez kapcsolódó 

kényszerítő indokok igazolják azokat, 

amelyeknek helyénvalónak, arányosnak és 

szükségesnek kell lenniük. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A 96/71/EK irányelv 

érvényesítéséről szóló 2014/67/EU 
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irányelv több rendelkezést tartalmaz 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

munkavállalók kiküldésére vonatkozó 

szabályok érvényre jussanak, és azokat 

valamennyi szolgáltató betartsa. A 

végrehajtási irányelv 4. cikke listát közöl 

azon elemekről, amelyeket értékelni kell a 

kiküldetés valódiságának 

megállapításához, valamint a visszaélés és 

a szabályok kijátszásának megelőzéséhez. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A nemzetközi közúti szállításban 

végzett munka rendkívül mobil jellege 

miatt a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv végrehajtása különleges jogi 

kérdéseket és problémákat hoz felszínre 

(kiváltképpen, ha az érintett tagállamhoz 

nem fűződik elegendő kapcsolat). Ezeket a 

problémákat ágazatspecifikus 

jogszabályokkal, és a belső közúti szállítási 

piac működésének javítására irányuló 

egyéb uniós kezdeményezésekkel lehetne a 

legmegfelelőbben kezelni. 

(10) A nemzetközi szállításban végzett 

munka rendkívül mobil jellege miatt a 

munkavállalók kiküldetése különleges jogi 

kérdéseket és problémákat hoz felszínre 

(kiváltképpen, ha az érintett tagállamhoz 

nem fűződik elegendő kapcsolat). A 

Bizottság bejelentette, hogy a kérdést 

ágazatspecifikus jogszabályokkal kívánja 

kezelni, és ezáltal mentesíti az ágazatot a 

96/71/EK irányelv rendelkezései alól. 

Ezért a szállítási szolgáltatások, így az 

árutovábbítás, a nemzetközi szállítás és a 

kapcsolt kabotázs, nem tartoznakk ezen 

irányelv hatálya alá.  

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók nem kizárólag az alacsonyabb 

munkaerőköltség alapján versenyeznek, 

hanem olyan tényezők is szerepet kapnak, 

mint a termelékenység és a hatékonyság, 

illetve termékeik és szolgáltatásaik 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók nem kizárólag az alacsonyabb 

költség alapján versenyeznek, hanem olyan 

tényezők is szerepet kapnak, mint a 

készségkínálat, a termelékenység és a 

hatékonyság, és a fizetések alapját számos 

tényező képezi, többek között a tapasztalat, 
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minősége és innovatív jellege. a profil, a felelősség mértéke és a 

munkaerőpiaci körülmények, illetve 

termékeik és szolgáltatásaik minősége és 

innovatív jellege. 

Indokolás 

A Günther Oettinger biztos által a Bizottság nevében egy írásbeli választ igénylő kérdésre 

adott válasszal összhangban (E-008821/2016, 2017. január 25.1.). „Az uniós intézményeknél 

– éppúgy, mint bármely más szervezet esetében – a javadalmazás alapját számos tényező 

képezi, többek között a tapasztalat, a profil, a felelősség mértéke és a munkaerő-piaci 

körülmények.” 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az EUMSZ kifejezetten elismeri a 

munkaügyi kapcsolatrendszerek 

sokszínűségének tiszteletben tartását, 

valamint a szociális partnerek 

autonómiáját. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamok hatáskörébe tartozik, 

hogy jogszabályaiknak és gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Azonban a kiküldött munkavállalók 

védelmére vonatkozó igénynek igazolnia 

kell a kiküldött munkavállalókra 

alkalmazott nemzeti javadalmazási 

szabályokat, és azok nem korlátozhatják 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

(12) A tagállamok hatáskörébe tartozik, 

hogy jogszabályaiknak és gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Azonban a kiküldött munkavállalók 

védelmére vonatkozó igénynek igazolnia 

kell ezeket a kiküldött munkavállalókra 

alkalmazott nemzeti javadalmazási 

szabályokat, amelyeknek arányosaknak és 

megkülönböztetésmenteseknek kell 

lenniük, és nem korlátozhatják 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A Bíróság ítélkezési gyakorlata 

szerint a munkavállalók szociális védelme 

elismerhető olyan kényszerítő okként, 

amely igazolja a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága vonatkozásában esetlegesen 

korlátozást képező kötelezettségek 

előírását. Ugyanakkor nem ez a helyzet, 

amennyiben az érintett munkaadó 

munkavállalói, akik ideiglenesen munkát 

végeznek a fogadó tagállamban, 

ugyanolyan vagy lényegében hasonló 

védelmet élveznek azon kötelezettségek 

értelmében, amelyeknek a munkaadónak 

a székhelye szerinti tagállamban meg kell 

felelnie. Ez különösen fontos azon további 

kötelezettségek megelőzése szempontjából, 

amelyek a székhelyük szerinti 

tagállamban már elő vannak írva a 

vállalkozások számára a foglalkoztatás 

ugyanazon időszakára. A Bíróság azon 

nemzeti rendelkezések jogszerűségét is 

kizárta, amelyek a szolgáltatásnyújtás 

tekintetében több terhet rónak a más 

tagállamból származó vállalkozásokra, 

mint az ország területén letelepedettekre, 

akadályozva ezáltal a szolgáltatások 

szabad mozgását. 

(Arblade, C-369/96. és C-376/96. sz. egyesített ügyek (51. pont), Seco, 62/81. és 63/81. sz. 

egyesített ügyek, Seco SA kontra Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et 

l’Invalidité, valamint C-43/93. sz. ügy, Raymond Vander Elst kontra Office des Migrations 

Internationales.) 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A Bíróság emellett 
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egyértelműsítette, hogy a kollektív 

szerződésekre vonatkozó rendelkezések 

önmagukban véve nem minősülhetnek a 

96/71/EK irányelv 3. cikke (10) 

bekezdésének értelmében vett, a 

közrenddel kapcsolatos kivételnek. 

(C-319/06. sz. ügy, az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség, 

64. pont.) 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nemzeti jogon vagy általánosan 

alkalmazandó kollektív megállapodáson 

alapuló javadalmazási elemeknek minden 

szolgáltató számára egyértelműnek és 

átláthatónak kell lenniük. Ezért indokolt 

arra kötelezni a tagállamokat, hogy tegyék 

közzé a javadalmazás alkotóelemeit a 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 

irányelv 5. cikkében előírt egységes 

weboldalon. 

(13) A javadalmazás nemzeti jogon 

vagy a 3. cikk (8) bekezdése értelmében 

általánosan alkalmazandónak nyilvánított 

kollektív megállapodásokon vagy 

választott bírósági határozatokon alapuló 

alkotóelemeire vonatkozó információknak 
minden szolgáltató számára 

egyértelműnek, naprakésznek, 

átláthatónak és nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük. Ezért 

indokolt arra kötelezni a tagállamokat, 

hogy ezeket az információkat tegyék közzé 

a 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 

irányelv 5. cikkében előírt egységes 

weboldalon. A szociális partnereket 

szintén kötelezni kell valamennyi, ezen 

irányelv értelmében alkalmazandó 

kollektív megállapodás közzétételére. 

Hasonlóképpen írásban kell tájékoztatni a 

külföldi alvállalkozókat azon 

foglalkoztatási feltételekről, amelyeket a 

kiküldött munkavállalók vonatkozásában 

alkalmazniuk kell. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az ezen irányelv által bevezetett 

valamennyi intézkedés indokolt és 

arányos annak érdekében, hogy ne 

jelentsen adminisztratív terhet, valamint 

ne korlátozza a vállalkozásokban – 

különösen a kis- és 

középvállalkozásokban (kkv-k) – rejlő 

munkahelyteremtő potenciál 

kibontakozását, egyúttal garantálva a 

kiküldött munkavállalók védelmét. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamokban alkalmazandó 

jogszabályok, rendeletek, közigazgatási 

rendelkezések, illetve kollektív 

megállapodások biztosíthatják, hogy az 

alvállalkozói szerződések nem adnak 

lehetőséget a vállalkozásoknak a 

foglalkoztatásra vonatkozó – a 

javadalmazása is kiterjedő – egyes 

feltételeket garantáló szabályok 

kikerülésére. Amennyiben nemzeti szinten 

léteznek ilyen javadalmazási szabályok, a 

tagállamok megkülönböztetés-mentesen 

alkalmazhatják ezeket a területükre 

munkavállalókat kiküldő vállalkozásokra, 

feltéve, hogy e szabályok nem korlátozzák 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

(14) A tagállamok szabadon 

határozhatnak meg a szolgáltatókra – 

köztük a külföldi szolgáltatókra – 

alkalmazandó megfelelő intézkedéseket a 

területükön annak érdekében, hogy 

biztosítsák a kiküldetésre vonatkozó 

szabályok alvállalkozói láncok esetén 

történő betartását. Az építőipar 

vonatkozásában a 2014/67/EU irányelv 

már kötelezi a tagállamokat, hogy 

megfelelő intézkedéseket vezessenek be a 

felelősségre vonatkozóan a tisztességes 

verseny és a munkavállalói jogok 

biztosítása érdekében. A tagállamokban 

általánosan alkalmazandó jogszabályok, 

rendeletek, közigazgatási rendelkezések, 

illetve kollektív megállapodások 

ennélfogva biztosíthatják, hogy az 

alvállalkozói szerződések nem adnak 

lehetőséget a vállalkozásoknak a 

foglalkoztatásra vonatkozó – a 

javadalmazása is kiterjedő – egyes 

feltételeket garantáló szabályok 

kikerülésére. Amennyiben nemzeti szinten 

léteznek ilyen javadalmazási szabályok, a 

tagállamok megkülönböztetés-mentesen 

alkalmazhatják ezeket a területükre 
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munkavállalókat kiküldő vállalkozásokra, 

feltéve, hogy e szabályok nem korlátozzák 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 

96/71/EK irányelv 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (-1) Az 1. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik a 

kereskedelmi hajózási vállalkozásokra a 

tengerjáró személyzet tekintetében.” 

„(2)  Ez az irányelv nem vonatkozik a 

kereskedelmi hajózási vállalkozásokra a 

tengerjáró személyzet tekintetében, 

valamint a szállítási szolgáltatásokra, mint 

például az árutovábbításra, a nemzetközi 

szállításra és a kapcsolt kabotázsra.” 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2a. cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2a. cikk 2a. cikk 

(1) Amennyiben a kiküldetés 

időtartama előreláthatóan vagy 
ténylegesen meghaladja a huszonnégy 

hónapot, azt a tagállamot kell a 

munkavégzés szokásos helye szerinti 

országnak tekinteni, amelynek területére a 

munkavállalót kiküldték. 

(1) Amennyiben egy adott 

munkavállaló megszakítás nélküli 

kiküldetésének időtartama ténylegesen 

meghaladja a huszonnégy hónapot, azt a 

tagállamot kell a munkavégzés szokásos 

helye szerinti országnak tekinteni, 

amelynek területére a munkavállalót 

kiküldték, amennyiben a felek a Róma I. 

rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerint 

nem állapodtak meg egy másik jog 

alkalmazásában. 
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 (1a)  A munkáltató észszerű indokok 

alapján eltérést kérhet a huszonnégy 

hónap alól, amelyet a fogadó tagállam 

illetékes hatósága ítél meg. 

 A fogadó tagállam illetékes hatósága az 

eltérés iránti kérelmeket a 2014/67/EU 

irányelv 4. cikkének megfelelően, a 

883/2004/EK rendelettel összhangban, 

indokolt, arányos és megkülönböztetéstől 

mentes módon bírálja el.  

 Az eltérés iránti kérelem elbírálása előtt a 

fogadó tagállam illetékes hatósága a 

2014/67/EU irányelv 6. és 7. cikkének 

megfelelően tájékoztatást kér a 

munkáltató küldő tagállamának illetékes 

hatóságaitól. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, 

ugyanazon a helyen azonos feladatot 

ellátó, egymást helyettesítő munkavállalók 

esetében az érintett munkavállalók 

kiküldetésének összesített időtartamát kell 

figyelembe venni azon munkavállalók 

tekintetében, akiket ténylegesen kiküldtek 

legalább hat hónapos időtartamra. 

 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- olyan kollektív megállapodás vagy 

választott bírósági határozat állapít meg, 

amelyet a (8) bekezdés értelmében 

általánosan alkalmazandónak 

nyilvánítottak: 

- olyan kollektív megállapodás vagy 

választott bírósági határozat állapít meg, 

amelyet a (8) bekezdés értelmében 

általánosan alkalmazandónak 

nyilvánítottak, amennyiben azokat 

közzéteszik a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon: 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) minimális éves fizetett szabadság (A magyar változatot nem érinti.)  

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga)  az utazással, étkezéssel és 

szállással kapcsolatos kiadásokra nyújtott 

juttatási szint a munka miatt az 

otthonuktól távol lévő munkavállalók 

számára; 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában, 

„javadalmazás”: a nemzeti törvény, 

rendelet vagy közigazgatási rendelkezés, 

általánosan alkalmazandónak nyilvánított 

kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet és/vagy – a 

kollektív megállapodásokat vagy 

választottbírósági ítéleteket általánosan 

alkalmazandóvá nyilvánító rendszer 

hiányában – a (8) bekezdés második 

albekezdése értelmében vett egyéb 

kollektív megállapodás vagy 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

javadalmazás fogalmát – az abban a 

tagállamban alkalmazott nemzeti 

jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal 

összhangban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték – a nemzeti 

törvény, rendelet vagy közigazgatási 

rendelkezés, általánosan alkalmazandónak 

nyilvánított kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet és/vagy – a 

kollektív megállapodásokat vagy 

választottbírósági ítéleteket általánosan 
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választottbírósági ítélet által kötelezővé tett 

valamennyi javadalmazási elem abban a 

tagállamban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték. 

alkalmazandóvá nyilvánító rendszer 

hiányában – a (8) bekezdés második 

albekezdése értelmében vett egyéb 

kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet határozza meg 

abban a tagállamban, amelynek a területére 

a munkavállalót kiküldték. 

 A javadalmazás ezen irányelv értelmében 

vett kiszámításakor figyelembe kell venni 

a minimális bérszinteket, köztük a fizetési 

besorolás szerinti óradíjat és/vagy 

darabszám után fizetett díjat és a 

túlmunka díjazását, valamint egyéb 

kötelező elemeket. A javadalmazás 

kiszámításához olyan elemeket kell 

használni, amelyeket az e cikk 

rendelkezéseinek megfelelően a helyben 

alkalmazott munkavállalóknak fizetnek.   

 Amennyiben a kiküldetés kapcsán 

költségek – beleértve az utazás, a lakás és 

az ellátást költségét – merülnek fel, az 

ilyen kiadások ellentételezéseként 

kifizetett juttatásokat nem lehet a 

minimális bérszint részének tekinteni. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon közzéteszik a 

javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit. 

A tagállamok a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti honlapon közzéteszik a 

javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit, azok földrajzi és személyi 

hatályát és a számítási módszert. 

 A kiküldött munkavállalót megillető 

összegek kiszámításakor el kell kerülni az 

azonos vagy hasonló jellegű kettős 

kifizetéseket. 

 A nemzeti hatóságok nem szankcionálják 

azokat az eseteket, amikor az egységes 
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hivatalos nemzeti honlapon nem elérhető, 

illetve helytelenül vagy nem teljes körűen 

közzétett információk miatt a kiküldött 

munkavállalót megillető fizetést tévesen 

számolják ki, vagy nem folyósítják. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 - a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1-a)  A szolgáltatók mentesülnek a 

fogadó tagállam által megszabott 

javadalmazásnál kevesebb összegért 

kiszabott büntetés alól, amennyiben 

bizonyítani tudják, hogy a befogadó 

tagállam nem teljesítette azon 

kötelességét, hogy a 2014/67/EU irányelv 

5. cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti honlapon a c) pontnak 

megfelelően közzétegye a javadalmazás 

alkotóelemeit, vagy az információ nincs 

világos, átlátható és egyértelmű módon 

megadva. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1a bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1a) Ha törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

(1a) Ha törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 
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szerződést, amelyek a javadalmazás terén 

garantálnak egyes alkalmazási feltételeket, 

az adott tagállam a 

megkülönböztetésmentesség és az 

arányosság elve alapján előírhatja, hogy e 

vállalkozásokat az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett, a területére 

munkavállalókat kiküldő vállalkozások 

alvállalkozóként való igénybevétele esetén 

ugyanez a kötelezettség terhelje. 

szerződést, amelyek a javadalmazás terén 

garantálnak egyes alkalmazási feltételeket, 

az ebben a bekezdésben foglalt lehetőséget 

igénybe vevő tagállam biztosítja, hogy az 

ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésében 

említett vállalkozásokkal alvállalkozói 

szerződést kötő vállalkozások – a 

vonatkozó szerződéses jogviszony 

létrejöttét megelőzően – írásban 

tájékoztassák az említett vállalkozásokat 

azokról a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályokról, amelyeknek az 

érvényesülését garantálni kell. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1a a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1aa) A fővállalkozó köteles megfelelő 

egyértelmű, átlátható és világos módon 

információkat szolgáltatni az általa 

alkalmazott munkakörülményekről, 

köztük a javadalmazásról is. 

 Az alvállalkozó mentesül az egyes 

alkalmazási feltételek garantálásának 

kötelezettsége alól, hogy az (1) bekezdés 

szerint fedezze a javadalmazás költségeit a 

vállalkozó vállalkozásán belül, 

amennyiben bizonyítani tudja, hogy  a 

fővállalkozó nem tájékoztatta megfelelően 

a vállalkozót.” 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1b a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1ba) A kölcsönvevő vállalat világos, 

átlátható és egyértelmű módon 

tájékoztatja a munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozó vállalkozást a 

munkafeltételeket és a béreket illetően 

általa alkalmazott szabályokról.” 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c b pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1b b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) A szöveg az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1bb) Meg kell erősíteni a nemzeti 

munkaügyi felügyelettel foglalkozó 

szervek közötti, valamint a kiküldetéssel 

kapcsolatos csalások elleni küzdelem 

területén megvalósuló európai 

együttműködést.” 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c c pont (új) 

 96/71/EK irányelv 

3 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) Az (7) bekezdés második 

albekezdését el kell hagyni. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 
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96/71/EK irányelv 

3 cikk – 10 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea)  A cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(10a) A tagállamok a szociális 

partnerekkel folytatott konzultációt 

követően az egyes tagállamok 

hagyományaival és gyakorlataival 

összhangban mentesítik a munkáltatókat 

és a munkavállalókat a 3. cikk (1) 

bekezdésében a), b) és c) pontjában 

említett követelmények alól, amennyiben a 

munkáltató és a munkavállalók a 

következő ágazatokban folytatják 

tevékenységeiket: 

 a) gépek, berendezések és egyéb 

termékek gyártása, szállítása, szervizelése 

vagy karbantartása olyan szervezetek 

számára, amelyek orvosi kezelést 

nyújtanak az Unió polgárai számára; 

 b) gépek, berendezések és egyéb 

termékek gyártása, szállítása, szervizelése 

vagy karbantartása a védelmi ágazatban, 

illetve a tagállamok vagy az Unió 

védelméhez szükséges bármely más 

területen; 

 c) gépek, berendezések és egyéb 

termékek gyártása, szállítása, szervizelése 

vagy karbantartása a repülési és 

űrhajózási ágazatban; 

 d) gépek, berendezések és egyéb 

termékek gyártása, szállítása, szervizelése 

vagy karbantartása a vasúti közlekedési 

ágazatban; 

 e) a tagállamok vagy államok 

kritikus nemzeti infrastruktúrái 

szempontjából fontos gépek, berendezések 

és egyéb termékek gyártása, szállítása, 

szervizelése vagy karbantartása, beleértve 

az energiaszállítást és a 

telekommunikációs szolgáltatásokat is; 

 f) a tagállamok vagy az Unió 

határbiztonságának fenntartása 
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szempontjából fontos gépek, berendezések 

és egyéb termékek gyártása, szállítása, 

szervizelése vagy karbantartása; 

 g) a munkavállalók vagy az uniós 

polgárok egészsége és biztonsága 

szempontjából fontos gépek, berendezések 

és egyéb termékek gyártása, szállítása, 

szervizelése vagy karbantartása. 

Indokolás 

Unió-szerte számos gyártó kínálja az áruit (például orvosi szkennerek) az áru egész 

élettartamára szóló szervizelési és karbantartási szerződéssel. E cikk célja, hogy lehetővé 

tegye a tagállamok számára, hogy a kiküldött munkavállalókat mentesítse olyan 

kötelezettségek alól, amelyek alkalmazása megakadályozná, hogy a szolgáltatásukat szabadon 

kínálják egy másik tagállamban. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e b pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 10 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb)  A cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 (10b) A tagállamok a szociális 

partnerekkel folytatott konzultációt 

követően az egyes tagállamok 

hagyományaival és gyakorlataival 

összhangban mentesítik a munkáltatókat 

és a munkavállalókat a 3. cikk (1) 

bekezdésében a), b) és c) pontjában 

említett követelmények alól, amennyiben a 

munkáltató és a munkavállalók 

tevékenységeiknek célja a munkavállalók 

és mások oktatásának és képzésének 

elősegítése. 

Indokolás 

Unió-szerte számos gyártó kínálja az áruit (például orvosi szkennerek) az áru egész 

élettartamára szóló szervizelési és karbantartási szerződéssel. E cikk célja, hogy lehetővé 

tegye a tagállamok számára, hogy a kiküldött munkavállalókat mentesítse olyan 

kötelezettségek alól, amelyek alkalmazása megakadályozná, hogy a szolgáltatásukat szabadon 
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kínálják egy másik tagállamban. 
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VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére 

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 

december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

A vélemény előadója: Jean-Marie Cavada 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

Bevezetés 

2016. március 8-án a Bizottság javaslatot1 fogadott el a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv felülvizsgálatáról2. A javaslatot hatásvizsgálat kísérte3. A Bizottság 

megjegyzi, hogy a 96/71/EK irányelv húsz évvel elfogadása után a tagállamok jelenlegi 

gazdasági és társadalmi viszonyai mellett már nem képes ezt biztosítani, ezért nyújtotta be ezt 

az irányelv célzott felülvizsgálatára irányuló javaslatot. A javaslat célja, hogy korlátozott 

számú módosítás révén orvosolja az azonosított problémákat.  

A Bizottság szerint a javaslat célja a szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásának 

megkönnyítése a tisztességes verseny légkörében és a kiküldött munkavállalók jogainak 

tiszteletben tartása mellett, akiket a munkaadójuk valamely tagállamban alkalmaz és 

ideiglenesen egy másik tagállamba küld ki. A kezdeményezés elsősorban arra irányul, hogy 

tisztességes bérezési feltételeket biztosítson és egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a 

kiküldő és a helyi vállalatok között a fogadó országban.  

Indokolással ellátott vélemények és a „sárga lap” 

A 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott határidőn belül tizennégy nemzeti parlamenti 

kamara nyújtott be indokolt véleményt a Bizottságnak, melyekben azt állították, hogy a 

javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének, ezáltal elindítva az úgynevezett „sárga 

                                                 
1 COM(2016) 128 végleges dokumentum, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=HU.  
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások 

nyújtása keretében történő kiküldetéséről, HL L 18., 1997.1.21., 1. o. 
3 SWD(2016) 52 végleges dokumentum. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=EN
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lapos” eljárást. Az indokolással ellátott vélemények által felvetett fő érvek szerint a meglévő 

szabályok elégségesek és megfelelőek, a fellépés megfelelő szintje nem az uniós szint, a 

javaslat nem ismeri el kifejezetten a tagállamok hatásköreit a bérezéssel és a foglalkoztatási 

körülményekkel kapcsolatosan, valamint a javaslatban a szubszidiaritási elvvel kapcsolatban 

található indokolás túl szűkszavú. A Bizottság azonban az érvek vizsgálatát követően a 

javaslat fenntartása mellett döntött, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a nemzeti 

parlamentekhez címzett 2016. július 20-i közleményében úgy vélve, hogy a javaslat megfelel 

a szubszidiaritás elvének. 

Az uniós joggal való összeegyeztethetőség 

A nemzeti parlamentek által emelt kifogásokon túl a bizottságban kérdések merültek fel a 

javaslat az uniós jog egyes elemeivel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban is. Ezek 

főleg a javaslatnak az alábbi jogi aktusokkal és normákkal való kapcsolatára vonatkoztak: 

- 593/2008/EK rendelet (a továbbiakban: „Róma I.”)1, amely a 2009. december 17-től 

kezdődően kötött szerződések tekintetében a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó 

jogról szóló egyezmény (a „Római Egyezmény”2) helyébe lép, 

- 1215/2012/EU rendelet3 (a továbbiakban: „Brüsszel I.”), amely megállapította az egyedi 

munkaszerződésekkel kapcsolatos joghatóságra vonatkozó szabályokat, 

- A 96/71/EK irányelv végrehajtásáról szóló 2014/67/EU irányelv (a továbbiakban: a 

„végrehajtási irányelv”)4, valamint 

- Az EUMSZ 26. és 56. cikkében előírt szolgáltatásnyújtás szabadsága. 

A Róma I. rendelet kapcsán kérdések merültek fel különösen a javaslat 2a. cikkének a 

rendelet 8. cikkével való összeegyeztethetőségéről, valamint arról, hogy a javaslat tekinthető-

e a rendelet módosításának, valamint hogy ha ez így van, akkor elfogadható-e a rendeletet 

irányelv révén való módosítása. 

Ami a Brüsszel I. rendeletet illeti, a legfontosabb kérdés az volt, hogy vajon a javaslat 2a. 

cikke hatással lesz-e a rendelet 20–23. cikkében foglalt joghatósági szabályok alkalmazására.  

Végül az a kérdés merült fel, hogy a 24 hónapos időszak bevezetése, amelynek lejártával a 

fogadó ország munkaügyi jogszabályait kell alkalmazni a kiküldött munkavállalóra, a belső 

piacon folytatott szolgáltatási tevékenység szabadságra vonatkozó elv megsértésének 

tekinthető-e annak alapján, hogy ez korlátozza a szolgáltatások kiküldött munkavállalók révén 

történő, határokon átnyúló biztosítását. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008.7.4., 6. o. 
2 A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott 

egyezmény, HL l 266., 1980.10.9., 1. o. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete ( 2012. december 12. ) a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (átdolgozás) HL L 351., 

2012.12.20., 1. o. 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve a munkavállalók szolgáltatások 

nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs 

rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról, HL L 159., 

2014.5.28., 11–31. o. 
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A Jogi Bizottság felel a szubszidiaritás és arányosság elvének tiszteletben tartásáért, az uniós 

jog értelmezéséért, valamint az uniós jogi aktusok elsődleges jognak való megfeleléséért. A 

bizottság e minőségében megvizsgálta az indokolással ellátott véleményekben felvetett 

érveket. A bizottság 2016. november 29-én meghallgatta a Parlament Jogi Szolgálatát a 

tagállamok által felvetett kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a javaslatnak az uniós 

vívmányokkal és a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkoztak.   

Az előadó álláspontja 

A felvetett kérdések alapos vizsgálatát követően az előadó az alább röviden ismertetett 

következtetésekre jutott, amelyek a bizottsági javaslathoz fűzött módosításokban is 

tükröződnek. 

Ami a Róma I. rendelet 8. cikke és a javaslat 2a. cikke közti kapcsolatot illeti, figyelembe kell 

venni a rendelet 23. cikkét, amely így szól: A 7. cikk kivételével e rendelet nem érinti az 

közösségi jog azon rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek egy adott kérdéssel kapcsolatban 

a szerződéses kötelezettségek tekintetében irányadó kollíziós szabályokat írnak elő. A 23. cikk 

egyértelművé teszi, hogy a Róma I. célja, hogy megállapítsa a nemzetközi szerződéses 

magánjog általános szabályait az Európai Unión belül. Ezt a rendelet 34. 

preambulumbekezdése még inkább megvilágítja a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv vonatkozásában. Az előadó következtetése az, hogy a javaslat egyértelműen „lex 

specialis”-nak minősül, amely elsőbbséget élvez a Róma I. rendelettel szemben. 

Ami a Brüsszel I rendeletet illeti, semmi nem látszik alátámasztani, hogy a javaslat ütközne a 

bíróság megválasztásának rendeletben biztosított lehetőségével vagy azzal kapcsolatban 

bármely lényeges változtatást vezetne be. A rendelet 21. cikke felsorolja azokat a bíróságokat, 

amelyek előtt a munkavállalók eljárást indíthatnak munkaadójuk ellen. A munkavállalók előtt 

nyitva álló lehetőségek egyike „azon hely bírósága, ahol vagy ahonnan a munkavállaló 

rendszerint a munkáját végzi”. Ebből következik, hogy ha az a hely, ahol a munkavállalók 

kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alá tartozó munkavállaló tevékenykedik, 24 hónap 

elteltével már nem a kiküldő tagállam, hanem a fogadó tagállam, a fogadó tagállam bírósága 

hatáskörrel rendelkezik a jogvita vizsgálatára, amennyiben a munkavállaló ezt a fórumot 

választja. 

A szolgáltatások nyújtásának szabadsága az uniós jog egyik alapvető elve, ugyanakkor ez a 

szabadság nem korlátlan. A bíróság kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságára 

korlátozó hatást kifejtő intézkedés abban az esetben indokolható, „ha olyan, közérdeken 

alapuló kényszerítő indokot szolgál, amelyet még nem védenek a szolgáltatást nyújtóra a 

székhelye szerinti tagállamban vonatkozó szabályok, ha alkalmas céljainak elérésére, továbbá 

nem haladja meg a céljai eléréséhez szükséges mértéket”.1 A Bíróság továbbá elismerte, hogy 

a kiküldött munkavállalók erős szociális védelme olyan, közérdeken alapuló követelmény, 

amely igazolhatja a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását.2   

                                                 
1 Lásd a Bíróság a Gebhard, C 55/94 ügyben 1995. november 30-án hozott ítéletét (EU:C:1995:411) 37. pont az 

Arblade és társai, C 369/96 és C 376/96 ügyben 1999. november 23-án hozott ítéletét (EU:C:1999:575), 34. és 

35. pont; a dos Santos Palhota és társai, C-515/08 ügyben, 2010. október7-én hozott ítéletét (EU:C:2010:589), 

45. pont és az idézett esetjog; valamint a De Clercq és társai, C 315/13 ügyben 2014. december 3-án hozott 

ítéletét (EU:C:2014:2408), 62. cikk. 
2 Lásd többek között az Arblade és társai, C 369/96 és C 376/96 ügyben 1999. november 23-án hozott ítéletet 

(EU:C:1999:575), 36. pont; a Mazzoleni és ISA, C 165/98 ügyben 2001. március 15-én hozott ítéletet 
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Mindezek alapján az előadó arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat megfelelő intézkedés 

céljainak elérésére, valamint hogy nem haladja meg a szükséges mértéket, miáltal megfelel az 

arányosság elvének is. 

                                                                                                                                                         
(EU:C:2001:162), 27. cikk; a Finalarte és társai,  C 49/98, C 50/98, C 52/98–C 54/98 és C 68/98–C 71/98 

ügyekben 2001. október 25-én hozott ítéletet (EU:C:2001:564), 33. cikk; a dos Santos Palhota és társai, C-

515/08 ügyben, 2010. október7-én hozott ítéletet (EU:C:2010:589), 47. pont és az idézett esetjog; valamint a De 

Clercq és társai, C 315/13 ügyben 2014. december 3-án hozott ítéletet (EU:C:2014:2408), 65. cikk. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak és tiszteletben tartsa a 

munkavállalók jogait. 

(1) A munkavállalók szabad mozgása, 

a letelepedés szabadsága és a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 

belső piacának alapvető elvei, amelyeket 

belefoglaltak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésbe (EUMSZ). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

és érvényesítését abból a célból, hogy 

egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak, tiszteletben tartsa a 

munkavállalók jogait, valamint biztosítsa a 

munkavállalói mobilitás szabadságát a 

belső piacon. 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az EUMSZ 153. cikkének (5) 

bekezdése értelmében az Unió nem 

rendelkezik hatáskörrel a díjazás 

szabályozására. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezen irányelv megfelelő 

alkalmazásának biztosítására célszerű 

megerősíteni a munkaügyi felügyelettel 

foglalkozó tagállami szervezeti egységek 

közti koordinációt, valamint a 

kiküldetéssel kapcsolatos csalások elleni 

küzdelem területén megvalósuló európai 

együttműködést, illetve ellenőrizni azt, 

hogy a kiküldött munkavállalókra 

vonatkozó társadalombiztosítási járulékok 

befizetése rendszeresen megtörténik-e a 

kiküldő tagállam igazgatási szervezete 

számára. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4)  Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

megfelelő védelmére vonatkozó igények 

között. Ezért új és erősebb eszközökre va 

szükség az uniós vállalkozások közti 

tisztességes verseny előmozdítása, a 

határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

elősegítése és az e területen elkövetett 

csalások és visszaélések elleni fellépés 

érdekében, összhangban a 2014/67/EU 

irányelv végrehajtásával.  Szükség van 

egy európai tájékoztató portál 

létrehozására is, amely valamennyi 

tagállam nyelvén magyarázattal szolgál a 

vonatkozó jogszabályokról, a nemzeti 

különbségekről, illetve a 

munkaközvetítők, a lehetséges 

kedvezményezettek és a munkavállalók 
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további teendőiről. 

 

Módosítás   5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi. Az egyenlő díjazás elvét 

másodlagos jogszabályok révén hajtják 

végre nem csupán a nők és a férfiak, 

hanem a határozott idejű szerződéssel 

rendelkező munkavállalók és a hasonló 

állandó munkavállalók, a részidős és a 

teljes munkaidős munkavállalók, illetve a 

kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. 

(5) Az egyenlő bánásmód elve és az 

állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma az alapító 

szerződések óta az uniós jog szerves részét 

képezi, és az EU ösztönzi ezen elvek 

tiszteletben tartását, biztosítva 

végrehajtásukat valamennyi tagállamban. 

Az egyenlő díjazás elvét másodlagos 

jogszabályok révén hajtják végre nem 

csupán a nők és a férfiak, hanem a 

határozott idejű szerződéssel rendelkező 

munkavállalók és a hasonló állandó 

munkavállalók, a részidős és a teljes 

munkaidős munkavállalók, illetve a 

kölcsönzött munkavállalók és a 

kölcsönvevő vállalkozás hasonló 

munkavállalói között. Ezen elvek 

alkalmazása során figyelembe kell venni 

az Európai Unió Bíróságának a 

Szerződések értelmezésére vonatkozó 

ítélkezési gyakorlatát.  

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Róma I. rendelet előírásai szerint 

nem tekinthető úgy, hogy megváltozott a 

szokásos munkavégzés helye, ha a 

munkavállalót ideiglenes másik országban 

foglalkoztatják. 

(7) A Róma I. rendelet előírásai szerint 

nem tekinthető úgy, hogy megváltozott a 

szokásos munkavégzés helye, ha a 

munkavállalót ideiglenes másik országban 

foglalkoztatják.  A rendelet nem részletezi 

és nem határozza meg az „ideiglenes 

foglalkoztatás” fogalmát. Ezért 

elengedhetetlen, hogy a kiküldött 

munkavállalókra vonatkozóan, akik 
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meghatározásuknál fogva korlátozott 

ideig egy másik tagállamban végeznek 

munkát, ez az irányelv külön rendelkezést 

tartalmazzon, meghatározva azt az 

időszakot, amelyet követően úgy kell 

tekinteni, hogy a szolgáltatásnyújtás helye 

szerinti ország a foglalkoztatás szokásos 

helyévé vált. Le kell szögezni, hogy ez a 

konkrét rendelkezés 

megkülönböztetésmentes, átlátható, 

arányos és nem sérti a munkavállalóra 

nézve kedvezőbb foglalkoztatási 

feltételeket. 

Indokolás 

Azon meghatározott időszak bevezetése, amelyet követően a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 

ország tekintendő a foglalkoztatás szokásos helyének, nem sérti az ideiglenes 

szolgáltatásnyújtás lehetséges hosszát. 

 

Módosítás   7 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy 24 hónapnál tovább tartó 

kiküldetés esetén a munkavégzés helye 

szerinti ország tekintendő a fogadó 

tagállamnak. A Róma I. rendeletben foglalt 

elvnek megfelelően tehát a fogadó 

tagállamok jogát kell alkalmazni az ilyen 

kiküldött munkavállalók 

munkaszerződésére, ha a felek nem 

választottak más alkalmazandó jogot. 

Eltérő jogválasztás esetén azonban a 

munkavállaló ennek következtében nem 

fosztható meg attól a védelemtől, amelyet 

olyan rendelkezések biztosítanak számára, 

amelyektől a fogadó tagállam joga szerint 

megállapodással sem lehet eltérni. Ezt a 

külföldi kirendelés kezdetétől alkalmazni 

kell minden olyan esetben, amikor a 

kirendelést 24 hónaposnál hosszabbra 

tervezik, valamint a 24 hónapot követő első 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy 18 hónapnál tovább tartó 

kiküldetés esetén a szokásos foglalkoztatás 

szerinti ország tekintendő a fogadó 

tagállamnak, bármely olyan 

foglalkoztatási feltétel sérelme nélkül, 

amely kedvezőbb a munkavállaló 

számára. A Róma I. rendeletben foglalt 

elvnek megfelelően tehát a fogadó 

tagállamok jogát kell alkalmazni az ilyen 

kiküldött munkavállalók 

munkaszerződésére, ha a felek nem 

választottak más alkalmazandó jogot. 

Eltérő jogválasztás esetén azonban a 

munkavállaló ennek következtében nem 

fosztható meg attól a védelemtől, amelyet 

olyan rendelkezések biztosítanak számára, 

amelyektől a fogadó tagállam joga szerint 

megállapodással sem lehet eltérni. Ezt a 

külföldi kirendelés kezdetétől alkalmazni 
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naptól, amennyiben a kirendelés 

ténylegesen meghaladja ezt az időtartamot. 

Ez a szabály nem érinti a más tagállam 

területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásoknak azt a jogát, hogy a 

szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 24 

hónapot. A cél pusztán a Róma I. rendelet 

alkalmazásával jogbiztonság teremtése 

egy konkrét helyzet tekintetében, az 

említett rendeletet bármilyen módosítása 

nélkül. A munkavállaló különösen 

igénybe veheti majd a Róma I. rendelet 

szerinti védelmet és előnyöket. 

kell minden olyan esetben, amikor a 

kirendelést 18 hónaposnál hosszabbra 

tervezik, valamint a 18 hónapot követő első 

naptól, amennyiben a kirendelés 

ténylegesen meghaladja ezt az időtartamot, 

kivéve, ha a munkaadó a foglalkoztatás 

szerinti ország illetékes hatóságától az 

Európai Parlament és a Tanács 

2014/67/EU irányelvének1a 4., 6. és 7. 

cikkében foglalt adminisztratív 

eljárásokkal és rendelkezésekkel 

összhangban és az Európai Parlament és 
a Tanács 883/2004/EK rendeletének1b 

megfelelően ez alól mentességet kapott. Ez 

a szabály nem érinti a más tagállam 

területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásoknak azt a jogát, hogy a 

szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 18 

hónapot.  

 ______________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve a 

munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről szóló 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a 

belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási 

együttműködésről szóló 1024/2012/EU 

rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 

(HL L 159., 2014.5.28., 11. o.). 

 1bA szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 

883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (HL L 166., 2004.4.30., 1. 

o.). 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9)  Az állandó ítélkezési gyakorlat 

szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

igazolják azokat, amelyeknek arányosnak 

és szükségesnek kell lenniük. 

(9) Jelen javaslat a kiküldetés 

időszakára vonatkozóan bevezetett 

korlátozás miatt az EUMSZ 56. cikkében 

megállapított szolgáltatásnyújtási 

szabadság korlátozásaként volna 

értelmezhető. Az állandó ítélkezési 

gyakorlat szerint a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának korlátozásai csak akkor 

elfogadhatóak, ha közérdeken alapuló 

kényszerítő indokok igazolják azokat, 

amelyeknek arányosnak és szükségesnek 

kell lenniük. A Bíróság által elismert, 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

közé tartozik a munkavállalók védelme és 

különösen az építőiparban dolgozó 

munkavállalók szociális védelme. 

Tekintettel a munkavállalók jogvédelmére 

irányuló céljára és ideiglenes és 

visszautasítható jellegére, a bevezetett 

korlátozás maradéktalanul megfelel a fent 

említett feltételeknek és nem ütközik a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának 

elvével.  

 

Módosítás   9 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A nemzetközi közúti szállításban 

végzett munka rendkívül mobil jellege 

miatt a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv végrehajtása különleges jogi 

kérdéseket és problémákat hoz felszínre 

(kiváltképpen, ha az érintett tagállamhoz 

nem fűződik elegendő kapcsolat). Ezeket a 

problémákat ágazatspecifikus 

jogszabályokkal, és a belső közúti 

szállítási piac működésének javítására 

irányuló egyéb uniós kezdeményezésekkel 

lehetne a legmegfelelőbben kezelni. 

(10) A nemzetközi közúti szállításban 

végzett munka rendkívül mobil jellege 

miatt a munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv végrehajtása különleges jogi 

kérdéseket és problémákat hoz felszínre 

(kiváltképpen, ha az érintett tagállamhoz 

nem fűződik elegendő kapcsolat). Ezért a 

szállítási szolgáltatások, így az 

árutovábbítás, a nemzetközi szállítás és a 

kapcsolt kabotázs egy másik jogalkotási 

javaslat hatálya alá tartozik az európai 

mobilitási és közlekedési csomag 

keretében.  
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Indokolás 

A jogi egyértelműség érdekében ágazatspecifikus rendelkezésekre van szükség. Az Európai 

Bizottság már egyértelműen kinyilvánította, hogy az árutovábbítás nem tekintendő 

kiküldetésnek. Az uniós közúti árufuvarozási piac fejlesztésével foglalkozó magas szintű 

munkacsoport jelentése szerint a kapcsolt kabotázst nemzetközi műveletnek kell tekinteni. 

Következésképpen a nemzetközi szállításra és a kapcsolt kabotázsra nem vonatkozik az 

előzetes regisztráció vagy a 96/71/EK irányelv. 

 

Módosítás   10 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók nem kizárólag az alacsonyabb 

munkaerőköltség alapján versenyeznek, 

hanem olyan tényezők is szerepet kapnak, 

mint a termelékenység és a hatékonyság, 

illetve termékeik és szolgáltatásaik 

minősége és innovatív jellege. 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók nem kizárólag az alacsonyabb 

munkaerőköltség alapján versenyeznek, 

hanem olyan tényezők is szerepet kapnak, 

mint a termelékenység és a hatékonyság, és 

a fizetések alapját számos tényező képezi, 

többek között a tapasztalat, a profil, a 

felelősség mértéke és a munkaerőpiaci 

körülmények, illetve termékeik és 

szolgáltatásaik minősége és innovatív 

jellege. 

Indokolás 

A Günther Oettinger biztos által a Bizottság nevében egy írásbeli választ igénylő kérdésre 

adott válasszal összhangban (E-008821/2016, 2017. január 25.). „Az uniós intézményeknél – 

éppúgy, mint bármely más szervezet esetében – a javadalmazás alapját számos tényező 

képezi, többek között a tapasztalat, a profil, a felelősség mértéke és a munkaerő-piaci 

körülmények.” 

 

Módosítás   11 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tagállamok hatáskörébe tartozik, 

hogy jogszabályaiknak és gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Azonban a kiküldött munkavállalók 

(12) A tagállamok kizárólagos 

hatáskörébe tartozik, hogy a nemzeti 

jogszabályoknak és gyakorlatnak 

megfelelően meghatározzák a 
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védelmére vonatkozó igénynek igazolnia 

kell a kiküldött munkavállalókra 

alkalmazott nemzeti javadalmazási 

szabályokat, és azok nem korlátozhatják 

aránytalanul a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtást. 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nemzeti jogon vagy általánosan 

alkalmazandó kollektív megállapodáson 

alapuló javadalmazási elemeknek minden 

szolgáltató számára egyértelműnek és 

átláthatónak kell lenniük. Ezért indokolt 

arra kötelezni a tagállamokat, hogy tegyék 

közzé a javadalmazás alkotóelemeit a 

96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 

irányelv 5. cikkében előírt egységes 

weboldalon. 

(13) A javadalmazási elemeknek minden 

szolgáltató számára egyértelműnek, 

naprakésznek és átláthatónak kell lenniük. 

Ezen irányelv alkalmazásában ezek az 

elemek magukban foglalják adott esetben 

a minimális bérszinteket, a nemzeti 

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 

rendelkezés és/vagy általánosan 

alkalmazandó kollektív megállapodások 

vagy választott bírósági ítéletek szerinti 

összes bónuszt és juttatást is. Ezért 

indokolt arra kötelezni a tagállamokat, 

hogy tegyék közzé a javadalmazás 

alkotóelemeit a 96/71/EK irányelv 

érvényesítéséről szóló irányelv 5. cikkében 

előírt egységes weboldalon. 

Indokolás 

A javadalmazás ebben a formában egy homályos és bizonytalan jogi kategória, ezért egy ilyen 

új fogalom bevezetése kontraproduktív. Olyan összehasonlíthatatlan elemekből áll, amelyek 

tagállamonként eltérőek, így elveszne a fogalommeghatározás célja. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az átláthatóság érdekében és az 

Európai Parlament és a 2014/67/EU 
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irányelvnek megfelelően biztosítani kell a 

munkavállalót kiküldő vállalkozás tartós 

fennmaradását, ily módon fellépve a 

postafiókcégek mesterséges létrehozása 

ellen. Emellett minden munkaadónak 

képesnek kell lennie annak igazolására, 

hogy a munkavállaló megfelelő 

időtartamú szolgálati időt töltött el az őt 

kiküldő vállalatnál.  

 

Módosítás   14 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14b) A kiküldetési láncokhoz és a több 

joghatóságot érintő kiküldetésekhez 

kapcsolódó visszaéléseket és 

jogbizonytalanságot meg kell előzni. Ezért 

amennyiben egy kiküldetési helyzet 

kettőnél több nemzeti joghatóságot érint, 

az alkalmazandó foglalkoztatási feltételek 

a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fogadó 

tagállam által meghatározott feltételek, a 

munkavállaló számára olyan 

rendelkezések alapján biztosított 

kedvezőbb feltételek sérelme nélkül, 

amelyektől a felek nem térhetnek el azon 

nemzeti jog szerinti megállapodás útján, 

amely egyéb esetben alkalmazandó lett 

volna. 

 

Módosítás   15 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A munkaerő-kölcsönzés keretében 

történő munkavégzésről szóló 

2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv rögzíti azt az elvet, hogy a 

kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó 

alapvető munka- és foglalkoztatási 

(15) A munkaerő-kölcsönzés keretében 

történő munkavégzésről szóló 

2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv rögzíti azt az elvet, hogy a 

kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó 

alapvető munka- és foglalkoztatási 
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feltételeknek legalább olyan szintűnek kell 

lenniük, mintha az adott állás betöltésére 

közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás 

vette volna fel őket. Ezt az elvet kell 

alkalmazni a másik tagállamba kiküldött, 

kölcsönzött munkavállalókra is. 

feltételeknek legalább olyan szintűnek kell 

lenniük, mintha az adott állás betöltésére 

közvetlenül a kölcsönvevő vállalkozás 

vette volna fel őket. Hangsúlyozni kell, 

hogy mostanában csalásokra derül fény a 

kölcsönzött munkavállalók „kettős 

kiküldése” kapcsán. A közvetítők 

számának megnövekedésével ugyanis 

bonyolultabbá válik az ellenőrzés és a 

felelősség elmosódik. Ezért ezt az elvet 

kell alkalmazni a másik tagállamba 

kiküldött, kölcsönzött munkavállalókra is. 

Ennek megfelelően a 

kölcsönvevő/szolgáltató vállalat írásban 

tájékoztatja a munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozó vállalkozást a 

munkafeltételeket és a béreket illetően 

általa alkalmazott szabályokra vonatkozó 

világos, átlátható és egyértelmű 

információkról. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a kiküldetés 

időtartama előreláthatóan vagy ténylegesen 

meghaladja a huszonnégy hónapot, azt a 

tagállamot kell a munkavégzés szokásos 

helye szerinti országnak tekinteni, 

amelynek területére a munkavállalót 

kiküldték.  

(1) Amennyiben a kiküldetés 

időtartama előreláthatóan vagy ténylegesen 

meghaladja a tizennyolc hónapot, azt a 

tagállamot kell a munkavégzés szokásos 

helye szerinti országnak tekinteni, 

amelynek területére a munkavállalót 

kiküldték, amennyiben a felek az 

593/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1a 3. cikke szerint nem 

állapodtak meg egy másik jog 

alkalmazásában. Ez a megállapodás nem 

sértheti a munkavállalók számára 

kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket.  

 ______________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 
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alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 

177., 2008.7.4., 6. o.). 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2 a cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A 2. cikk alkalmazásában az 

„ugyanazon a helyen azonos feladatot” 

szövegrész értelmezésekor a 2014/67/EU 

irányelv 9. cikke (1) bekezdése a) pontja v. 

és vi. alpontjának megfelelően a 

nyújtandó szolgáltatás vagy az elvégzendő 

munka jellegét, valamint adott esetben a 

munkavégzés helyének címét (címeit) kell 

figyelembe venni.  

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2 a cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b)  A munkáltató észszerű indokok 

alapján eltérést kérhet a 18 hónapos 

időszaktól, amelyet a fogadó tagállam 

illetékes hatósága ítél meg. A fogadó 

tagállam illetékes hatósága az ilyen 

mentesség odaítélésekor döntését objektív 

indokokra alapozza –  így annak a 

kiküldetésnek az időtartamára, amelyre a 

munkavállalót kiküldték – azt követően, 

hogy ellenőrizte a 2014/67/EU 

irányelvnek és a 883/2004/EK rendeletnek 

való megfelelést. Minden döntésnek 

indokoltnak, arányosnak, 

megkülönböztetésmentesnek és a 

körülményekhez igazodónak kell lennie. 

Az eltérés iránti kérelem elbírálása előtt a 
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fogadó tagállam illetékes hatósága a 

2014/67/EU irányelv 6. és 7. cikkének 

megfelelően tájékoztatást kér a 

munkáltató küldő tagállamának illetékes 

hatóságaitól. Az eltérési időszak kezdetétől 

számított hat hónaponként a 

szolgáltatónak bizonyítania kell a fogadó 

tagállam illetékes hatóságai felé, hogy az 

eltérés még mindig indokolt. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy bármelyik 

állam jogát kell is alkalmazni a 

munkaviszonyra, az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások az 

alábbi kérdésekkel kapcsolatban 

biztosítják a területükön kiküldetésben lévő 

munkavállalóknak, a munkaviszonyra 

vonatkozó azon szabályokat és feltételeket, 

amelyeket a munkavégzés helye szerinti 

tagállamban:  

A tagállamok biztosítják, hogy bármelyik 

állam jogát kell is alkalmazni a 

munkaviszonyra, az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások 

biztosítják a területükön kiküldetésben lévő 

munkavállalók számára a munkaviszonyra 

vonatkozó, a munkavégzés helye szerinti 

tagállamban rögzített szabályokat és 

feltételeket, amelyek az alábbi kérdésekre 

vonatkoznak: 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  javadalmazás, ideértve a túlmunka 

díjazását is; ez a pont nem vonatkozik a 

kiegészítő foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerekre;  

c) javadalmazás ezen irányelv 

értelmében, ideértve a túlmunka díjazását 

is; ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő 

foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre; 

 



 

RR\1137464HU.docx 85/93 PE582.163v02-00 

 HU 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a nemzeti törvény, rendelet vagy 

közigazgatási rendelkezés, általánosan 

alkalmazandónak nyilvánított kollektív 

megállapodás vagy választottbírósági 

ítélet és/vagy – a kollektív 

megállapodásokat vagy választottbírósági 

ítéleteket általánosan alkalmazandóvá 

nyilvánító rendszer hiányában – a (8) 

bekezdés második albekezdése értelmében 

vett egyéb kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet által kötelezővé tett 

valamennyi javadalmazási elem abban a 

tagállamban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték.  

A javadalmazást annak a tagállamnak a 

nemzeti joga és/vagy gyakorlata határozza 

meg, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték, és az magában 

foglal minden, nemzeti törvény, rendelet 

vagy közigazgatási rendelkezés, 

általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív megállapodás vagy 

választottbírósági ítélet által kötelezővé tett 

valamennyi elemet. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon közzéteszik a 

javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit.  

A tagállamok a 2014/67/EU rendelet 5. 

cikkében említett egységes hivatalos 

nemzeti weboldalon közzéteszik a 

javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit. A nyújtott információnak 

napra késznek, egyértelműnek és 

átláthatónak kell lennie.  

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 a bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1a) Ha törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

szerződést, amelyek garantálnak egyes – a 

javadalmazásra kiterjedő – alkalmazási 

feltételeket, az adott tagállam a 

megkülönbözetésmentesség és az 

arányosság elve alapján előírhatja, hogy e 

vállalkozásokat ugyanolyan kötelezettség 

terhelje az alvállalkozások tekintetében, 

mint az 1. cikk (1) bekezdésében említett, 

a területére munkavállalókat kiküldő 

vállalkozásokat. 

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az ezen irányelvben rögzített 

rendelkezések munkavállalók kiküldése 

esetén alkalmazandók legyenek minden 

vállalkozásra, függetlenül attól, hogy e 

vállalkozások fő- vagy alvállalkozóként 

járnak-e el.  

 Fontos, hogy az alvállalkozók a 

fővállalkozó rendelkezésre bocsássák a 

kiküldés valódiságára vonatkozó 

információt. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 b bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1b) A tagállamok előírják, hogy az (1) 

cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett 

vállalkozások garantálják a kiküldött 

munkavállalók számára azokat a 

feltételeket, amelyek a munkaerő-

kölcsönzés keretében történő 

munkavégzésről szóló, 2008. november 

19-i 2008/104/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5. cikke szerint 

alkalmazandók a munkavégzés helye 

szerinti tagállamban letelepedett, 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások által rendelkezésre bocsátott 

munkavállalókra. 

(1b) A tagállamok előírják, hogy az (1) 

cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett 

vállalkozások garantálják a kiküldött 

munkavállalók számára azokat a 

feltételeket, amelyek a munkaerő-

kölcsönzés keretében történő 

munkavégzésről szóló, 2008. november 

19-i 2008/104/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5. cikke szerint 

alkalmazandók a munkavégzés helye 

szerinti tagállamban letelepedett, 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások által rendelkezésre bocsátott 

munkavállalókra. Ezáltal a tagállamok 
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gondoskodnak a fent említett kölcsönzött 

munkavállalók és a nemzeti kölcsönzött 

munkavállalók közötti egyenlő bánásmód 

biztosításáról. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca)  a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1c)  Nem tekintendő a jelen irányelv 

értelmében vett kiküldésnek valamely 

munkavállaló rendelkezésre bocsátása 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozás vagy munkaerő-közvetítő 

ügynökség által olyan tagállamban, 

amelynek a szóban forgó munkavállaló az 

állampolgára, hacsak objektív okok, így a 

munkavállaló ettől eltérő szokásos 

tartózkodási helye ezt nem indokolják. ” 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c b pont (új) 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb)  a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1d) Mivel a munkaerő-kölcsönzéssel 

foglalkozó vállalkozások és munkaerő-

közvetítő ügynökségek csak ideiglenes 

időre szóló munkaszerződéssel rendelkező 

munkavállalókat vehetnek fel, a 

tagállamok biztosítják, hogy a szóban 

forgó vállalkozások csak ideiglenes időre 

szóló munkaszerződéssel rendelkező 
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munkavállalókat küldjenek ki. ”   

 

Módosítás   27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(d) A (9) bekezdést el kell hagyni. törölve 

 

Módosítás   28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(9a) Amennyiben a kiküldetés egynél 

több nemzeti joghatóság alá tartozik, 

annak a tagállamnak a munkaviszonyra 

vonatkozó szabályait és feltételeit kell 

alkalmazni, amelynek területére a 

munkavállalót kiküldték, és ahol a 

szolgáltatást nyújtják, amíg azok 

kedvezőbbek a munkavállalóra nézve, 

mint az azon jog szerinti feltételek, 

amelyek alapján az egyéni 

munkaszerződést megkötötték.” 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

96/71/EK irányelv 

5 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „5a. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

munkavállalókat valamely másik 

tagállamba kiküldő vállalkozások képesek 

legyenek igazolni, hogy forgalmuk 

megfelelő arányát abban a tagállamban 

realizálják, amelyben jogszerűen 

letelepedtek. ”  
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