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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, 

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

benyújtotta 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, 

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

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

Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

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

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

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

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 
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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 53. 

cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 151. 

cikkére és 153. cikke (1) bekezdésének a) 

és b) pontjára, 

Or. en 

 

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). Az Unió 

továbbfejlesztette ezen elvek végrehajtását 

abból a célból, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítson a 

vállalkozásoknak, és küzdjön a 

tisztességtelen verseny ellen, emellett 

biztosítsa a munkavállalók jogainak 

tiszteletben tartását, valamint a 

munkakörnyezet és a munkafeltételek 

javítását. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után meg kell vizsgálni, hogy a 
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munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és a 

kiküldött munkavállalók jogainak 

védelmére vonatkozó igények között. 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

irányelv továbbra is megfelelő egyensúlyt 

teremt-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságának előmozdítására és az 

egyenlő versenyfeltétek biztosítására a 

belső piacon működő vállalkozások 

számára, illetve a kiküldött munkavállalók 

jogainak védelmére vonatkozó igények 

között. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

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, 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy 24 hónapnál tovább tartó 

kiküldetés esetén a fogadó tagállamban 

érvényes, a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazandók, a munkavállaló 

számára kedvezőbb szabályok sérelme 

nélkül. 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 
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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. 

szolgáltatásnyújtás szabadságára 

hivatkozzanak olyan körülmények között, 

amikor a kiküldetés meghaladja a 24 

hónapot. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

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 kiküldetése 

különleges jogi kérdéseket hoz felszínre, 

amelyeket ágazatspecifikus 

jogszabályokkal kellene kezelni. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

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, 

(11) A versengő belső piacon a 

szolgáltatók olyan tényezők alapján 

versenyeznek, mint a termelékenység, a 

hatékonyság, valamint termékeik és 

szolgáltatásaik minősége és innovatív 
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illetve termékeik és szolgáltatásaik 

minősége és innovatív jellege. 

jellege. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

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 a nemzeti 

jogszabályoknak és gyakorlatnak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

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 és kiküldött munkavállaló 

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, mivel 

az átláthatóság és az információhoz való 

hozzáférés kulcsfontosságú a szolgáltatók 

számára. Az egységes weboldalon a 

nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 
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megfelelően kell közzétenni az 

információkat, tiszteletben tartva a 

szociális partnerek autonómiáját. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ezen irányelv a kiküldött 

munkavállalókat védő olyan keretet hoz 

létre, amely megkülönböztetéstől mentes, 

átlátható és arányos, és egyúttal 

tiszteletben tartja a nemzeti munkaügyi 

kapcsolatok különbözőségét is. Ez nem 

akadályozza a munkaviszonyra vonatkozó, 

a kiküldött munkavállalók számára 

kedvezőbb szabályok alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) Ez az irányelv nem befolyásolhatja 

a tagállamokban és uniós szinten elismert 

alapvető jogoknak – beleértve a 

sztrájkjognak vagy a sztrájk 

szabadságának vagy a tagállamokban 

fennálló konkrét munkaügyi 

kapcsolatrendszerek keretébe tartozó 

egyéb fellépések megtétele jogának vagy 

szabadságának – a nemzeti jog és 

gyakorlat szerinti gyakorlását. Ez az 

irányelv nem befolyásolhatja a nemzeti 

joggal és gyakorlattal összhangban lévő, 

kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 
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tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 

érvényesítéséhez való jogot, valamint a 

kollektív fellépéshez való jogot. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az alvállalkozói helyzetekben való 

visszaélés megakadályozása és a 

munkavállalók jogainak védelme céljából 

a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

kiküldött munkavállalók valamennyi 

jogosultságukat megkapják. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

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) E cikk alkalmazása nem 

eredményezheti azt, hogy megfosztják a 

munkavállalókat az olyan rendelkezések 

által nyújtott védelemtől, amelyektől a 

felek megállapodása nem térhet el azon 

nemzeti jog szerint, amely az (1) 

bekezdésben említett helyzet hiányában 

alkalmazandó lett volna. 

Or. en 
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Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

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 

munkavállalóknak, a munkaviszonyra 

vonatkozó azon szabályokat és feltételeket, 

amelyeket a munkavégzés helye szerinti 

tagállamban: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

bármelyik állam jogát kell is alkalmazni a 

munkaviszonyra, az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett vállalkozások 

legalább az alábbi kérdésekkel 

kapcsolatban biztosítják a területükön 

kiküldetésben lévő munkavállalóknak a 

munkaviszonyra vonatkozó azon 

szabályokat és feltételeket, amelyeket a 

munkavégzés helye szerinti tagállamban: 

Or. en 

 

Módosítás  14 

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: 

- a (8) bekezdés értelmében 

általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív megállapodás vagy választott 

bírósági határozat, vagy a (8a) bekezdés 

szerinti kollektív megállapodás állapít 

megállapít meg: 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 
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96/71/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 g a) a munkavállalók 

szálláskörülményei. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

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 

választottbírósági ítélet által kötelezővé 

tett valamennyi javadalmazási elem abban 

a tagállamban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték. 

Ezen irányelv alkalmazásában, a 

javadalmazás fogalmát azon tagállam 

nemzeti joga és gyakorlata határozza meg, 

amelynek a területére a munkavállalót 

kiküldték. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A javadalmazással összefüggésben a 

kétszeres javadalmazás elkerülése 

érdekében be kell számítani egymással 

szemben a mind a fogadó, mind a küldő 

tagállamban kötelező azonos vagy 

hasonló alkotóelemeket. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

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 nemzeti jognak és 

gyakorlatnak megfelelően megteszik a 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2014/67/EU rendelet 5. cikkében említett 

egységes hivatalos nemzeti weboldalon 

közzétegyék a javadalmazás c) pont szerinti 

alkotóelemeit. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 

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 

(1a) Ha a (8) és a (8a) bekezdésben 

említett törvény, rendelet, közigazgatási 

rendelkezés vagy kollektív megállapodás 

értelmében valamely tagállam területén 

letelepedett vállalkozások szerződéses 
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vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

szerződést, amelyek a javadalmazás terén 

garantálnak egyes alkalmazási feltételeket, 

az adott tagállam a 

megkülönbözetésmentesség 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. 

kötelezettségeik keretében kizárólag olyan 

vállalkozásokkal köthetnek alvállalkozói 

szerződést, amelyek a javadalmazás terén 

garantálnak egyes alkalmazási feltételeket, 

az adott tagállam előírhatja, hogy e 

vállalkozásokat az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett, a területére 

munkavállalókat kiküldő vállalkozások 

alvállalkozóként való igénybevétele esetén 

ugyanez a kötelezettség terhelje, 

amennyiben ez az intézkedés arányos, 

alkalmazása pedig 

megkülönböztetésmentesen történik. 

 A 2014/67/EU irányelv 5. cikkének 

sérelme nélkül az ebben a bekezdésben 

foglalt lehetőséget igénybe vevő 

tagállamok biztosítják, 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. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c a) A szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (7a)  Ez az irányelv nem befolyásolja a 

nemzeti és uniós szinten elismert alapvető 

jogok gyakorlását. 

Or. en 
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Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c b) A szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (8a)  A tagállamok emellett 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 munkaviszonyra vonatkozó 

legkedvezőbb szabályokat kínálják a 

munkavállaló számára. 

Or. en 

 

Módosítás  22 

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. d) A (9) bekezdés a következőképpen 

módosul: 

 (9) A 3. cikk (1) bekezdése második 

franciabekezdésének b) pontja sérelme 

nélkül a tagállamok rendelkezhetnek úgy, 

hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett 

vállalkozásoknak garantálniuk kell az 

ugyanazon franciabekezdés c) pontjában 

említett munkavállalók számára azokat a 

feltételeket, amelyek a munkavégzés helye 
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szerinti tagállamban a kölcsönzött 

munkavállalókra vonatkoznak. 

 Az egyik tagállamban letelepedett 

munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozások vagy munkaközvetítő 

ügynökségek egy másik tagállam területén 

letelepedett vagy ott működő kölcsönvevő 

vállalkozás rendelkezésére is 

bocsáthatnak munkavállalókat, 

amennyiben a kölcsönvevő vállalkozás 

abban a tagállamban van bejegyezve vagy 

ott működik, ahová a munkavállalót 

kiküldték. 

 Ha nem alkalmazandó az első vagy 

második albekezdés, azt a tagállamot kell 

a munkavégzés szokásos helye szerinti 

országnak tekinteni, amelynek területére a 

munkavállalót kiküldték. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont  

96/71/EK irányelv 

3 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) A (10) bekezdés második 

albekezdését el kell hagyni. 

e) A (10) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép:  

 (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 munkavállalók 

védelmét biztosító 

megkülönböztetésellenes intézkedéseket is 

magukban foglaló, a közrendre vonatkozó 
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rendelkezések esetében. 

Or. en 
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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.  
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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 



 

PR\1093552HU.docx 21/21 PE582.163v01-00 

 HU 

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) 

 

 


