
Európai Parlament
2014-2019

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P8_TA(2018)0213

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése 
***I
Az Európai Parlament 2018. május 29-i jogalkotási állásfoglalása 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 parlament, a cseh képviselőház és a cseh szenátus, a dán parlament, 
az észt parlament, a horvát parlament, a lett parlament, a litván parlament, a magyar 
parlament, a lengyel képviselőház és a lengyel szenátus, a román képviselőház és a 
román szenátus, valamint a szlovák parlament által a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt 
véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 14-i 
véleményére1,

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

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



– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. április 
11-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– 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. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2016)0070

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. május 29-én került 
elfogadásra a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/957 irányelvvel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI BIZOTTÁG NYILATKOZATA

A mai napon elfogadott irányelvvel módosított 96/71/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének 
második albekezdése úgy rendelkezik, hogy 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. A cikk azt is 
előírja, hogy az (1) bekezdés első albekezdése h) pontjának sérelme nélkül „A munkáltatónak 
a munkaviszonyra alkalmazandó nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban kell 
megtérítenie a kiküldött munkavállalók ilyen költségeit.” 

A Bizottság tisztában van azzal, hogy „a munkaviszonyra alkalmazandó nemzeti jog és/vagy 
gyakorlat” főszabályként a lakóhely szerinti tagállam nemzeti joga és/vagy gyakorlata, hacsak 
erről a nemzetközi magánjogra vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban máshogy nem 
rendelkeznek. A C-396/13. sz. ügyben hozott bírósági ítélet 59. pontja értelmében a térítés 
arra az esetre vonatkozik, amikor a munkavállalóknak a költségeket meg kellett volna 
előlegezniük és azok megtérítését kellett volna kérniük.

A Bizottság nyugtázza, hogy a mai napon elfogadott irányelv értelmében – mivel a 
nemzetközi közúti fuvarozásban végzett munkát nagyfokú mobilitás jellemzi – a kiküldetésre 
vonatkozó új szabályokat ezen ágazatra a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási 
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 
2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők 
kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló jogalkotási aktus 
hatálybalépésének időpontjától kell majd alkalmazni.

A Bizottság kéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadják el ezt a 
jogalkotási aktust a szabályoknak az ágazatban dolgozó kiküldött munkavállalók sajátos 
szükségleteihez való, oly módon történő hozzáigazítása érdekében, hogy egyúttal biztosítva 
legyen a belső közúti fuvarozási piac megfelelő működése.

Az ágazatra vonatkozó jogalkotási aktus hatálybalépéséig a közúti közlekedés tekintetében a 
96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv marad hatályban. Ezek a jogi aktusok nem 
alkalmazandók azokra a közúti fuvarozási műveletekre, amelyekre nem kiküldetés keretében 
kerül sor. 

A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a jelenlegi szabályoknak 
különösen a közúti fuvarozási ágazatban való gyakorlati alkalmazását, és adott esetben 
meghozza a szükséges intézkedéseket.


