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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 

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 
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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) 

 

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 

(4) Csaknem húsz évvel az irányelv 

elfogadása után, illetve figyelembe véve 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. 

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 

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. 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 

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 
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 (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. 

 

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 
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 (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.) 

 

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 
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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 

szerinti védelmet és előnyöket. 

törölve 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az állandó ítélkezési gyakorlat (9) Az EUMSZ 56. cikke megköveteli 
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szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha 

közérdeken alapuló kényszerítő indokok 

igazolják azokat, amelyeknek arányosnak 

és szükségesnek kell lenniük. 

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 

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 (10) A nemzetközi szállításban végzett 
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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. 

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 

minősége és innovatív jellege. 

(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, 

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) 
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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. 

 

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, 
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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 

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 
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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) 

 

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. 
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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 

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 
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 (-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. 

 (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 
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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: 

 

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) 
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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 

választottbírósági ítélet által kötelezővé tett 

valamennyi javadalmazási elem abban a 

tagállamban, amelynek a területére a 

munkavállalót kiküldték. 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

(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 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. 
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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) 

 

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) 
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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) 

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 
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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 

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. 
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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 

kínálják egy másik tagállamban. 
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