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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

José Camacho portugál állampolgár által a „Federatie van de Portuguese Gemeenschap 
in Nederland” egyesület nevében benyújtott, 0080/2006. számú petíció a munkavállalói 
jogok állítólagos megsértéséről Hollandiában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a holland hatóságok bűnösek az uniós polgárok alapvető 
jogainak és szabadságainak megsértésében azáltal, hogy a tartózkodási engedélyek 
jóváhagyásáért rendkívül magas díjat kérnek. A petíció benyújtója rámutat, hogy a letelepedés 
és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására 
és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló 73/148/EGK tanácsi irányelv 
alapján a tagállamok polgárainak kiadott tartózkodási okmányokat díjmentesen állítják ki és 
újítják meg, vagy egy olyan összeg ellenében, amely nem haladja meg a nemzeti 
személyazonosító igazolványok kiállításáért kért díjakat és költségeket. E rendelkezések 
érvényesek azokra az okiratokra és igazolásokra is, amelyekre a tartózkodási okmányok 
kibocsátásához és megújításához van szükség. A petíció benyújtója utal a portugál 
idénymunkások a munkát adó fantomcégek általi, a toborzást követő hollandiai 
kizsákmányolására is. Ezért arra kéri a Parlamentet, hogy lépjen közbe annak biztosítása 
érdekében, hogy Hollandiában betartsák a munka szabad mozgására és a munkavállalók 
jogaira vonatkozó európai uniós elveket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

1. Tényállás

A petíció benyújtója a Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH) – a 
Hollandiában élő portugál közösség ernyőszervezete – nevében jár el, és két különböző
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tárgyban kéri a Parlament közbelépését. Az első tárgya a tartózkodási okmányok magas 
költsége. A második a Portugáliában toborzott idénymunkásoknak a munkát adó fantomcégek 
vagy gátlástalan közvetítők által Hollandiában történő állítólagos kizsákmányolására 
vonatkozik. Állítása szerint ezeket a portugál munkavállalókat fenyegetéssel és erőszakos
magatartással megfosztották a szabadságuktól és magánéletüktől, és nem kapták meg azt a 
fizetséget, amelyre jogosultak voltak.

2. Észrevételek a tartózkodási okmányok megszerzésének magas költségeiről

A Bizottság ismeri a szóban forgó petíció által felvetett problémákat. Azokról a díjakról és 
költségekről van szó, amelyeket az EU polgáraitól és azok családtagjaitól Hollandiában 
kérnek a tartózkodási engedély kiállításáért. 
A Bizottság úgy véli, hogy ezek a díjak – bármilyen jellegűek, és bármi a nevük („leges”, 
adminisztrációs költségek, iratkezelési költségek, ügyintézési költségek, stb.) – nem 
haladhatják meg a nemzeti személyazonosító igazolványok kiállításáért a holland hatóságok 
által a holland állampolgároktól kért díjakat és költségeket. 
A Bizottság a holland hatóságokhoz fordult, és magyarázatot kért az EU polgárai és azok 
családtagjai számára kiállított tartózkodási engedélyek díjai és költségei tekintetében. A 
Hollandiától kapott válasz fényében – amelyet szolgálataink nem találtak kielégítőnek – a 
Bizottság úgy határozott, hogy megindítja az eljárást az EK-Szerződés 226. cikke alapján.

3. A munkafeltételekre – beleértve az ideiglenes munkavállalókat is – vonatkozó 
szempontok értékelése

Amikor egy munkavállaló az egyik tagállamból egy másikba költözik, általában két lehetőség 
van. Az egyik, hogy a munkavállaló a munkavállalók EU-n belüli szabad mozgásának 
kihasználásával munkaviszonyba kezd a tagállamban, és ideiglenes vagy állandó jelleggel az 
adott tagállam munkaerőpiacának részévé válik. Ebben az esetben az egyéni foglalkoztatásra 
alkalmazandó jogot a Római Egyezmény határozza meg1. 

Ezen Egyezmény szerint, ha a felek nem választhatnak az alkalmazandó jogok között, és ha a
körülmények összességéből nem következik, hogy a szerződés egy másik országgal szorosabb 
kapcsolatban áll, az egyéni munkaszerződésre azon ország jogát kell alkalmazni, ahol a 
munkavállaló a szerződés teljesítéseként rendszerint a munkáját végzi, vagy – ha a 
munkavállaló munkáját rendszerint nem ugyanazon országban végzi – az azon telephely 
szerinti ország jogát, ahol a munkavállalót alkalmazták.

Mindenesetre munkaszerződés esetében a felek jogválasztása nem eredményezheti azt, hogy a 
munkavállalót megfosztják az azon jog kötelező szabályai által biztosított védelemtől, amely 
jogválasztás hiányában az Egyezmény alapján alkalmazandó lenne.

  
1 A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény (egységes 

szerkezetbe foglalt változat) 6. cikke – Hivatalos Lap C 27., 1998.1.26., 34 – 46. o. Hangsúlyozni kell, 
hogy a Római Egyezmény az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés felei által aláírt 
nemzetközi jogi okmány, tehát nem egy szűk értelemben vett közösségi jogi okmány. Így az Egyezmény a 
ratifikálás után lesz alkalmazandó. Következésképpen hatályban van minden „régi” tagállamban, és 
fokozatosan lép hatályba az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tagállamokban. 
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Általában ezekben az ügyekben a holland jogot kellene alkalmazni, amely tartalmaz minden 
munkajogi jogszabályt és alkalmazandó kollektív megállapodást. A különböző jogszabályi 
elemekre vonatkozó tájékoztatást a hatóságoktól és a szociális partnerektől lehet megkapni. A 
legtöbb tagállamban van hozzáférhető információ a munkajogi jogszabályokról, pl. 
többnyelvű honlapokon. Ez azonban nemzeti hatáskörbe tartozik, és a tagállamokat nem 
kötelezi erre közösségi jogszabály. 

Emlékeztetni kell arra, hogy az EK-Szerződés 36. cikke értelmében egy másik tagállamban 
dolgozó EU-s állampolgárt többek között a munkafeltételek tekintetében (például fizetés, 
felmondás, visszahelyezés, képzések) pontosan ugyanúgy kell kezelni, mint a kollégáit, akik 
az adott tagállam állampolgárai.

A másik lehetőség arra, hogy a munkavállaló az egyik tagállamból a másikba menjen
dolgozni az, ha szolgáltatás nyújtásának keretén belül kiküldik. Ebben az esetben a 
munkavállalót a kiküldetés időtartama alatt a vendéglátó országban letelepedett munkáltató 
alkalmazza, és ideiglenesen kerül kiküldetésbe egy másik tagállam területére azért, hogy ott 
bizonyos szolgáltatást nyújtson. Ebben az esetben a 96/71/EK irányelv alkalmazható.1

A 96/71/EK irányelv előírja, hogy a munkaviszonyra vonatkozó, jogszabályban vagy 
kollektív megállapodásban meghatározott olyan szabályokat, amelyeket a munkavégzés helye 
szerinti országban általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak, biztosítani kell az abba az 
országban ideiglenesen kiküldött munkavállalónak is, tekintet nélkül a munkaviszonyra
alkalmazandó jogra. Az irányelv a következő munkaviszonyra vonatkozó szabályokat 
állapítja meg: maximális munkaidő, minimális pihenőidő, minimális éves szabadság, 
minimális bérszint, a munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, munkahelyi 
egészség, biztonság és higiénia, védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, 
gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően, férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

Ezen kívül a 96/71/EK irányelv az ahhoz szükséges intézkedések meghozatalára kötelezi a 
tagállamokat, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos 
információt általánosan elérhetővé tegye a munkavállalók és a szolgáltatásnyújtók számára. 
Ilyen intézkedések – beleértve a többnyelvű füzetek és kiadványok megjelentetését, valamint 
internetes oldalak működtetését – szerepelnek a 2006. április 4-én elfogadott bizottsági 
szolgálati jelentésben2. 

A Bizottság számos más intézkedést tett a helyzet javítására az információcsere tekintetében 
és a 2006. április 4-i közleményében3. Felkéri a tagállamokat az erőfeszítéseik fokozására, 
többek között az információhoz való hozzáférés javítására.

Akár kiküldött munkavállalóról, akár az adott tagállam munkaerőpiacának (ideiglenes) 
szereplőjéről van szó, mindkét esetben a munkavégzés helye szerinti ország nemzeti hatóságai
felelősek a munkaügyi szabályozás ellenőrzéséért és végrehajtásáért.

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről, HL L 18/1., 1997.1.21.
2 SEC (2006) 439
3 COM(2006) 159 végleges
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A portugál idénymunkások hollandiai problémáját a munkavállalók szabad mozgásával 
foglalkozó technikai bizottság 2006. február 22-i ülésén vetették fel. A két érintett tagállam 
hatóságai jelezték, hogy tudomásuk van a problémáról, és együttműködnek annak 
megoldásában. Mindeközben Hollandiában vizsgálatokat indítottak, valamint tárgyalások 
kezdődtek a holland és a portugál hatóságok között mind politikai, mind pedig elvi szinten, 
továbbá információcsere történt közöttük.

Ami a petíció benyújtójának azt a javaslatát illeti, hogy minden szerződésnek meg kelljen
felelnie bizonyos előírásoknak – beleértve a nyelvet, amelyen a szerződést megfogalmazták –, 
a közösségi jogban nincsenek ilyen előírások. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a 
91/533/EK irányelv1 meghatározza, hogy a munkavállalóknak a szerződés vagy a 
munkaviszony alapvető feltételeit – beleértve legalább a felek adatait, a munka jellegét, az
alapfizetés és a díjazás egyéb összetevőit, a rendes munkanap vagy munkahét időtartamát –
tartalmazó dokumentumot kell átadni. A külföldön munkát végző munkavállalók esetében a 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell például a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó 
természetbeni vagy készpénzjuttatásokat, és adott esetben a munkavállaló hazatérésének 
feltételeit. Az irányelvet átültető nemzeti szabályok ellenőrzése és alkalmazása a nemzeti 
hatóságok feladata.

A kapott információk alapján nem lehet megállapítani, hogy a portugál munkavállalók 
helyzetére a 96/71/EK irányelvet kell-e alkalmazni. Ezért további információkra van szükség 
különösen arra vonatkozóan, hogy kik a portugál munkavállalók tényleges foglalkoztatói, 
mely országban telepedtek le, és milyen kapcsolatban állnak ezek a foglalkoztatók a portugál 
munkavállalókat toborzó személyekkel vagy társaságokkal.

4. Következtetés

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a további fejleményekről.

  
1 A munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségéről szóló 1992. október 14-i tanácsi irányelv, HL L 288/32., 1991.10.18.


