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RÖVID INDOKOLÁS 

I. Bevezetés 

2016. március 8-án a Bizottság benyújtotta a régóta várt, a munkavállalók szolgáltatások 

nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló 

javaslatot. A javasolt célzott felülvizsgálat olyan kérdésekre kíván választ adni, amelyeket az 

eredeti irányelv nem tudott megfelelően megoldani, vagy amelyek az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatában merültek fel, mint például a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok, valamint azon elv előmozdítása, hogy az ugyanazon a helyen 

végezett ugyanazon munkát ugyanúgy kell javadalmazni. A cél a munkavállalók tisztességes 

verseny légkörében való kiküldetésének elősegítése és a munkavállalók jogainak tiszteletben 

tartása.  

Az 1996-os irányelv meghatározza az uniós szabályozási keretet, amely arra irányul, hogy 

egyensúlyt alakítson ki egyrészről a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése, 

másrészről a kiküldött munkavállalók védelmének biztosítása és a külföldi és helyi 

versenytársak közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtésére vonatkozó célkitűzések 

között. 

A Bizottság által előterjesztett célzott felülvizsgálat három fő területen vezet be változásokat: 

(1) a kiküldött munkavállalók javadalmazása, ideértve az alvállalkozói helyzeteket is; (2) a 

kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok; és (3) a hosszú távú kiküldetés. Ez a 

felülvizsgálat kiegészítené az érvényesítésről szóló 2014. évi irányelvet, amely a csalás és a 

visszaélések elleni küzdelem mellett a kiküldetésért felelős nemzeti hatóságok közötti 

közigazgatási együttműködés javítását célozza meg. 

II. Az előadó álláspontja 

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának általános célkitűzésével, és üdvözli, hogy a 

Bizottság elismeri, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálata révén 

kell foglalkozni a jelenlegi jogi keretet érintő bizonyos alapvető problémákkal, nemcsak 

végrehajtási intézkedéseken keresztül. 

Az Európai Bizottság javaslata üdvözlendő, a helyes irányba mutat. Az előadó szerint 

kiegyensúlyozott és arányos megközelítést ad, és nem sérti indokolatlanul a belső piacon 

folytatott szolgáltatási tevékenységek szabadságára vonatkozó elvet. Ennek fényében az 

előadó szerint a jogalapot nemcsak az 53. cikk (1) bekezdésére és a 62. cikkre kell 

kiterjeszteni, hanem a 151. és a 153. cikkre is. Ez megfelelőbben tükrözné az eszköz célját a 

szolgáltatások szabad mozgása és a munkavállalók védelme célkitűzései közötti egyensúly 

megteremtésében. E célból nem nyújtott be módosításokat az előadó, mivel azokat célszerűbb 

lenne az illetékes bizottságban megvitatni. 

Az előadó egy sor módosítást javasol a Bizottság javaslata bizonyos hiányosságainak 

orvoslására. Különösen az alábbiakról van szó: 

1. A kiküldetés időtartama 

Az előadó támogatja a Bizottság azon megközelítését, hogy meghatározott időkeretet kell 

megállapítani, ami után a fogadó tagállam munkajogi feltételeit kell alkalmazni. Az előadó 

megítélése szerint azonban a javasolt 24 hónap túl hosszú, és nem kívánt hatásokat 

kockáztat, mint például bizonyos ágazatokban a bérek általános szintjének csökkenését.  

Ennek orvoslására az előadó hat hónapra javasolja csökkenteni ezt az időszakot, a 

lehetséges visszaélések elkerülése végett az első naptól számítva. Ez jobban tükrözné a 
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kiküldetések átlagos, jelenleg négy hónapos időtartamát. Emellett a jövedelemadóra 

vonatkozó szabályok meglévő gyakorlatához igazítaná az irányelvet.  

Az előadó szerint a jogalkotási szöveg 8. preambulumbekezdése és annak jogi 

következményei további magyarázatra szorulnak. 

 

2.  Javadalmazás 

Az előadó nem tudja elfogadni a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy uniós szinten 

legyen meghatározva a „javadalmazás” fogalma, mivel ez nem biztos, hogy figyelembe venné 

a tagállami megközelítések változatosságát. A tagállamoknak már a jelenlegi jogszabályi 

keretek között is részletes információkkal kell szolgálniuk a „javadalmazás” saját 

jogszabályaik és gyakorlataik szerinti jelentéséről és tartalmáról. Ezt az információt egy külön 

weboldalon kell megjeleníteni. Egy új, uniós szintű fogalom jogi bizonytalansághoz vezetne 

mind a munkavállalók, mind a vállalatok számára, és valószínűleg számos bírósági pert 

eredményezne. Felmerül továbbá a szubszidiaritás kérdése is, amellyel kapcsolatban számos 

tagállam fogalmazott meg aggodalmat. 

Az irányelvnek ezért inkább azt kellene egyértelművé tennie, hogy kizárólag a fogadó 

tagállam hatáskörébe tartozik a javadalmazás elemeinek meghatározása, nemzeti jogszabályai 

és gyakorlata alapján.  
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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 

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 szerinti védelmet 

és előnyöket. 

(8) Egyes külföldi kirendelések hosszú 

időtartamára tekintettel rendelkezni kell 

arról, hogy hat 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 hat 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 hat 

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. 
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Or. en 

 

Módosítás  2 

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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  3 

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 

jogszabályaiknak és gyakorlatuknak 

megfelelően meghatározzák a 

javadalmazásra vonatkozó szabályokat. 

Or. en 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

96/71/EK irányelv 

1 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a) Ez az irányelv nem sérti a 

tagállamok azon képességét, hogy a 

munkavállalók számára kedvezőbb, vagy a 

munkavállalók számára kedvezőbb 

kollektív szerződéseket lehetővé tévő vagy 

előmozdító jogszabályokat, szabályozást és 

igazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak 

vagy hozzanak.” 

Or. en 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

96/71/EK irányelv 

2 a cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Huszonnégy hónapot meghaladó 

kiküldetés 

Hat hónapot meghaladó kiküldetés 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

 96/71/EK irányelv 

2a cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, 

ugyanazon a helyen azonos feladatot ellátó, 

egymást helyettesítő munkavállalók 

esetében az érintett munkavállalók 

kiküldetésének összesített időtartamát kell 

figyelembe venni. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 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 

javadalmazást azon tagállam nemzeti joga 
és/vagy gyakorlata határozza meg, 

amelynek a területére a munkavállalót 

kiküldték. 

Or. en 
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Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 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 

Or. en 

 

 


