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Módosítás 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenőrzések Ellenőrzések és vizsgálatok

Or. en

Módosítás 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék az ezen irányelvben és a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését.
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kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék az érvényesítésről szóló 
irányelvben előírt rendelkezések és 
szabályok betartását, valamint garantálják 
az irányelv megfelelő alkalmazását és 
érvényesítését.

Or. en

Módosítás 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.

Or. fr

Módosítás 622
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
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hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.

Or. de

Módosítás 623
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.
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területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

Or. de

Módosítás 624
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.
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kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.

Or. fr

Módosítás 626
Jean-Luc Bennahmias
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.

Or. fr

Módosítás 627
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 

(1) A tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai biztosítják, hogy megfelelő 
ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony vizsgálatokat
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hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok
kiszolgáltatottságát.

végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok az illetékes hatóságok által 
rendszeresen elvégezhető 
kockázatértékeléseken alapulhatnak. A
kockázatértékelésben meghatározhatják
azokat a tevékenységi ágazatokat, 
amelyekben területükön a 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldetésbe 
küldött munkavállalók foglalkoztatása 
összpontosul. Ilyen kockázatértékelés 
készítése során figyelembe vehetik a 
megvalósított nagy infrastruktúra-
projekteket, meghatározott ágazatok 
különleges problémáit és igényeit, a 
korábbi jogsértéseket, valamint egyes
munkavállalói csoportok
kiszolgáltatottságát. E rendelkezés nem 
sérti a tagállamok azon jogát, hogy gyanú 
hiányában is végezzenek vizsgálatot. 

Or. de

Módosítás 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 96/71/EK irányelvben 
előírt rendelkezések és szabályok 
betartását, valamint garantálják az irányelv 
megfelelő alkalmazását és érvényesítését.
E vizsgálatok különösen az illetékes 
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hatóságok által rendszeresen végzett
kockázatértékelésen alapulnak. A
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok
kiszolgáltatottságát.

hatóságok által rendszeresen végzett
kockázatértékeléseken alapulhatnak. A
kockázatértékelésben meghatározhatják
azokat a tevékenységi ágazatokat, 
amelyekben területükön a 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldetésbe 
küldött munkavállalók foglalkoztatása 
összpontosul. Az ilyen kockázatértékelés 
készítése során különösen figyelembe
vehetik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállalói csoportok
kiszolgáltatottságát.

Or. fr

Módosítás 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
megfelelő ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok működjenek, valamint 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket
végezzenek területükön annak érdekében, 
hogy ellenőrizzék és nyomon kövessék a 
96/71/EK irányelvben előírt rendelkezések 
és szabályok betartását, valamint 
garantálják az irányelv megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését. E 
vizsgálatok elsősorban az illetékes 
hatóságok által rendszeresen végzett 
kockázatértékelésen alapulnak. A 
kockázatértékelés meghatározza azokat a 
tevékenységi ágazatokat, amelyekben 
területükön a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésbe küldött munkavállalók 
foglalkoztatása összpontosul. Ilyen 
kockázatértékelés készítése során 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 

(1) A 96/71/EK irányelv 3. és 5. cikkének 
való jobb megfelelés, valamint az irányelv 
hatékony alkalmazásának és 
érvényesítésének garantálása érdekében a 
fogadó tagállamok biztosítják, hogy
hatékony ellenőrzések és nyomon követési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hogy hatékony és megfelelő
vizsgálatokat végezzenek a területükön.
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infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

A hatékony ellenőrzések és vizsgálatok 
lehetővé tétele érdekében a tagállamok 
különösen felállíthatják a következő 
követelményeket: 

Or. en

Módosítás 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban székhellyel 
rendelkező szolgáltatók azon 
kötelezettsége, hogy a szolgáltatásnyújtás 
megkezdése előtt papíralapú vagy 
elektronikus formában elkészített 
nyilatkozatot bocsássanak ki a fogadó 
tagállam nyelvén a felelős illetékes 
hatóságok számára, amely nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell legalább a munkavégzés 
helyén történő tényellenőrzések 
elvégzéséhez szükséges információkat.
Ez különösen olyan információkat foglal 
magában, amelyek lehetővé teszik a 
szolgáltató, az e) pontban említett kijelölt 
kapcsolattartó személy és a kiküldött 
munkavállalók egyértelmű azonosítását, 
valamint a kiküldetés kezdetére és 
időtartamára, a munkavégzés helyére és a 
kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozó 
információkat; bele kell foglalni az arra 
vonatkozó információkat, ha a kiküldött 
munkavállalót munkaadója a letelepedés 
helye szerinti tagállamban egy másik 
vállalkozásába irányította, különösen 
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vállalkozásáthelyezés vagy -összeolvadás 
esetén.
Az ezeket az adatokat érintő további 
változtatásokat haladéktalanul be kell 
jelenteni; e kötelezettségek a 96/71/EK 
irányelv 1. cikke (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti vállalkozásokra is 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szükséges, alkalmazással kapcsolatos 
dokumentumokat megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a munkavégzés helyén történő 
tényellenőrzések lehetővé tétele 
érdekében. Ezek különösen a 
munkaszerződést (vagy a 91/533/EGK 
irányelv szerint azzal egyenértékű 
dokumentumot, beleértve adott esetben az 
említett irányelv 4. cikkében említett 
kiegészítő információkat); a bérpapírokat; 
a napi munkavégzés kezdetét, végét és 
időtartamát feltüntető munkaidő-
kimutatási lapokat; az érvényes A1-es 
űrlapot, amely igazolja, hogy a 
munkavállaló a származás szerinti 
tagállamban társadalombiztosítási 
jogviszonnyal rendelkezik; a munkahelyi 
biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos dokumentumokat, többek 
között a 89/391/EK irányelvnek 
megfelelően a munkahelyi egészség és 
biztonság kockázatainak szükséges 
értékelését; amennyiben a kiküldött 
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munkavállaló harmadik ország 
állampolgára, akkor a munkavállalási és 
a tartózkodási engedély, illetve a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok vagy 
az ezekkel egyenértékű dokumentumok 
egy-egy példányát foglalják magukban, a 
kiküldetés idejére vonatkozóan, a 
területükön hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen (például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy – a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében – a 
tevékenység bázisán vagy a 
szolgáltatásnyújtás során használt 
járműben; 

Or. en

Módosítás 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a b) 
pontban említett dokumentumokat a 
fogadó tagállam hatóságainak kérésére és 
a kiküldést követő ésszerű időn belül 
rendelkezésre bocsássák;

Or. en

Módosítás 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a b) pontban említett 
dokumentumoknak a fogadó tagállam 
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nyelvére való lefordítása;

Or. en

Módosítás 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) arra vonatkozó kötelezettség, hogy 
kinevezzenek egy jogi vagy megbízott 
képviselőt, aki abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében a tagállami jogszabályoknak és 
gyakorlatnak megfelelően tárgyal és 
szükség esetén megállapodást köt az 
érintett szociális partnerekkel vagy az 
illetékes hatóságokkal, és/vagy akivel 
kapcsolatba léphetnek fogadó tagállam 
illetékes hatóságai, valamint aki jogosult 
szolgáltatások igénybevételére;

Or. en

Módosítás 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) más adminisztratív követelmények és 
ellenőrzési intézkedések, amelyek nélkül a 
tagállamok illetékes hatóságai nem tudják 
hatékonyan elvégezni felügyeleti 
feladataikat, és amennyiben a feladatot 
nem lehetne kevésbé megszorító 
intézkedések révén véghezvinni.

Or. en
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Módosítás 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelésre 
vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések ne 
legyenek megkülönböztető jellegűek, és 
elkülönítik az ezen vizsgálatok és 
ellenőrzések biztosításához szükséges 
forrásokat; biztosítják, hogy a 
vállalkozások lehetőleg távolról és 
elektronikus úton is teljesíteni tudják a 
munkavállalók kiküldetésével összefüggő 
eljárásokat és alaki követelményeket, 
valamint hogy valamennyi adminisztratív 
követelmény nyilvánosan hozzáférhető 
legyen a szolgáltatók számára és azokat 
rendszeresen frissítsék.

Or. en

Módosítás 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ennek 
az irányelvnek és a 96/71/EK irányelvnek 
való megfelelésre vonatkozó vizsgálatok és 
ellenőrzések ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek, és elkülönítik az ezen 
vizsgálatokhoz és ellenőrzésekhez 
szükséges forrásokat.

Or. en
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Módosítás 638
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelésre 
vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések ne 
legyenek megkülönböztető jellegűek, és 
elkülönítik az ezen vizsgálatok és 
ellenőrzések biztosításához szükséges 
forrásokat.

Or. de

Módosítás 639
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelésre 
vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések ne 
legyenek megkülönböztető jellegűek 
és/vagy aránytalanok, valamint hogy ne 
válhassanak további teherré se a 
munkáltatók, se a munkavállalók 
számára.

Or. en

Módosítás 640
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelésre 
vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések ne 
legyenek megkülönböztető jellegűek 
és/vagy aránytalanok. Ez a rendelkezés 
nincs annak sérelmére, hogy gyanú 
hiányában is lehet vizsgálatot és 
ellenőrzést végezni.

Or. de

Módosítás 641
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelésre 
vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések ne 
legyenek megkülönböztető jellegűek.

Or. de

Módosítás 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megfelelésre vonatkozó vizsgálatok és
ellenőrzések ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.
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Or. en

Módosítás 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes vizsgálatok végén az illetékes 
hatóság dokumentumot állít ki, amely 
tartalmazza legalább a vizsgált vállalkozás 
nevét és címét, az illetékes hatóságot 
azonosító adatokat, a vizsgálat 
elvégzésének időpontját, az alkalmazott 
ellenőrző intézkedés jogalapját, a 
szükségesség és az arányosság 
indokolását, a megvizsgált vállalkozás 
kérésére arról szóló tájékoztatást, hogy 
bizonyos kérdések üzleti titoknak 
minősülnek, továbbá az azonosított 
visszaélés leírását vagy arról szóló 
tájékoztatást, hogy nem állapítottak meg 
visszaélést, valamint minden egyéb 
lényeges információt. Az ellenőrzött 
vállalkozásnak jogában áll észrevételeket 
benyújtani a dokumentumban foglalt 
megállapításokra vonatkozóan. Az 
ellenőrzött vállalkozás megkapja a 
dokumentum egy példányát.

Or. en

Módosítás 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 96/71/EK irányelv alkalmazásának 
ellenőrzésére és a munkavállalók 
kiküldésével kapcsolatos visszaélések 
feltárására irányuló intézkedések a 
96/71/EK irányelv elfogadásakor az 
Európai Unió Tanácsának 
jegyzőkönyvébe felvett, a 96/71/EK 
irányelv 3. cikke (10) bekezdésére 
vonatkozó 10. sz. nyilatkozat értelmében 
közrenddel kapcsolatos rendelkezéseknek 
minősülnek. Mindaddig, amíg nem 
protekcionisták vagy megkülönböztető 
jellegűek, a be nem jelentett munkavégzés 
elleni küzdelemre és a szociális dömping 
megelőzésére irányuló tagállami 
rendelkezések nem korlátozhatók, hogy 
azok potenciálisan gátolják a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát.

Or. en

Módosítás 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott vizsgálatokra 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
megállapításával, továbbá a kiküldetés 
technológiai, társadalmi és gazdasági 
fejleményeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy a nemzeti ellenőrzési intézkedések 
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alkalmazása szükséges-e, megfelelő-e és 
kellőképpen hatékony-e, azzal a céllal, 
hogy adott esetben szükséges 
módosításokat vagy kiigazításokat 
javasoljon annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai hatékonyan ellenőrizzék a 
foglalkoztatási feltételeket.

Or. en

Módosítás 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kiküldetés ideje alatt a 
munkakörülmények vizsgálata a fogadó 
tagállam megbízott hatóságainak vagy 
szervének hatáskörébe tartozik. Saját 
kezdeményezésükre tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezhetnek, és nem 
kötelezik őket a letelepedés helye szerinti 
tagállam által elvégzett tényellenőrzések 
és ellenőrzések eredményei.

Or. en

Módosítás 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Azok a vizsgálati módszerek és az a 
mechanizmus, amely a 96/71/EK 
irányelvben lefektetett szabályok és a 
kiküldetésre vonatkozó szabályok
megszegésének vagy a szabad 
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szolgáltatásnyújtástól eltérő célok 
érdekében elkövetett szabálytalanságnak 
az ellenőrzésére irányul, a Tanács 10. sz. 
nyilatkozatában rögzítettek szerint a 
közrenddel kapcsolatos rendelkezések 
lényegi részét alkotják. A be nem jelentett 
munkavégzés elleni küzdelemre és a –
határokon átnyúló munkaerő-toborzáshoz 
kapcsolódó – szociális dömping 
elkerülésére irányuló kötelező tagállami 
szabályok nem korlátozhatók kizárólag 
azért, mert gátolhatják a szabad 
szolgáltatásnyújtást.

Or. en

Módosítás 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ellenőrzések során a 3. cikkben 
felsorolt elemek tekintetében információra 
van szükség, a szolgáltatásnyújtás szerinti 
tagállam és a letelepedés helye szerinti 
tagállam a közigazgatási együttműködés 
szabályai szerint jár el, azaz az illetékes 
hatóságok együttműködnek a 6. és 
7. cikkben megállapított szabályok és 
elvek szerint.

(3) Ha a vizsgálatok során és a 3. cikkben 
felsorolt elemek tekintetében információra 
van szükség, a szolgáltatásnyújtás helye
szerinti tagállam és a letelepedés helye 
szerinti tagállam az igazgatási
együttműködés szabályai szerint jár el, 
azaz az illetékes hatóságok az 
érvényesítésről szóló irányelv 6. és 
7. cikkében megállapított szabályok és 
elvek szerint működnek együtt.

Or. en

Módosítás 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az igazgatási együttműködés 
szabályainak megfelelően a letelepedés 
helye szerinti tagállam köteles a kért 
információkat kiszolgáltatni. Ennek 
folyamatos megsértése az uniós 
jogszabályok értelmében 
kötelezettségszegésnek minősül.

Or. en

Módosítás 650
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási szabályainak és
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek 
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldött munkavállalók a 96/71/EK 
irányelv 3. cikkében említett foglalkoztatási
szabályaira és feltételeire – különösen a
minimális bérszintekre és a munkaidőre –
vonatkozó nemzeti szabályozást és 
ítélkezési gyakorlatot a munkáltató és a 
munkavállaló közötti kétoldalú 
tárgyalások során határozzák meg, ott a 
hatályban lévő nemzeti jogi rendelkezések 
értelmében mindkét tárgyaló fél nyomon 
követheti a kiküldött munkavállaló
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását, feltéve, hogy
garantálni tudják az ezen irányelvből, 
illetve a 96/71/EK irányelvből eredő jogok 
és kötelezettségek betartását. Ennek 
fényében a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazása lényeges 
az irányelvek tagállami nemzeti
rendelkezéseibe való hatékony 
átültetésének garantálása szempontjából.

Or. en
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Módosítás 651
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett foglalkoztatási szabályok és 
feltételek – és különösen a minimális 
bérszintek munkaidővel együtt való –
megállapítását a nemzeti jog és gyakorlat 
szerint a vezetőség és a dolgozók végzik,
azok megfelelő szinten és a tagállamok 
által megállapított feltételek szerint a 
kiküldött munkavállalók megfelelő 
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik.

Or. de

Módosítás 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett foglalkoztatási szabályok és 
feltételek – és különösen a minimális 
bérszintek munkaidővel együtt való –
megállapítását a nemzeti jog és gyakorlat 
szerint a vezetőség és a dolgozók végzik,
azok megfelelő szinten és a tagállamok 
által megállapított feltételek szerint a 
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követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

kiküldött munkavállalók megfelelő 
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik.

Or. en

Módosítás 653
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett foglalkoztatási szabályok és 
feltételek – és különösen a minimális 
bérszintek munkaidővel együtt való –
megállapítását a nemzeti jog és gyakorlat 
szerint a vezetőség és a dolgozók végzik,
azok megfelelő szinten és a tagállamok 
által megállapított feltételek szerint a 
kiküldött munkavállalók megfelelő 
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik.

Or. de

Módosítás 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett foglalkoztatási szabályok és 
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és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

feltételek – és különösen a minimális 
bérszintek munkaidővel együtt való –
megállapítását a nemzeti jog és gyakorlat 
szerint a vezetőség és a dolgozók végzik,
azok megfelelő szinten és a tagállamok 
által megállapított feltételek szerint a 
kiküldött munkavállalók megfelelő 
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik.

Or. en

Indokolás

Lehetetlen a vezetőségnek és a dolgozóknak mélyrehatóan felmérniük, hogy 
tevékenységeikben „megfelelő mértékű védelemre” vannak-e tekintettel, ezért a jogi 
egyértelműség érdekében törölni kell ezt a korlátozó rendelkezést.

Módosítás 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, az érvényesítésre vonatkozó 
irányelv 3. cikkében említett
foglalkoztatási szabályok és feltételek – és 
különösen a minimális bérszintek 
munkaidővel együtt való – megállapítását a 
nemzeti jog és gyakorlat szerint a
vezetőség és a dolgozók végzik, azok
megfelelő szinten és a tagállamok által 
megállapított feltételek szerint a kiküldött 
munkavállalók megfelelő foglalkoztatási 
szabályainak és feltételeinek alkalmazását 
is nyomon követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és az ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

Or. en
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Módosítás 656
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek megállapítását a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint a szociális partnerek
végzik, a szociális partnerek megfelelő 
szinten és a tagállamok által megállapított 
feltételek szerint a kiküldött munkavállalók 
megfelelő foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, az érvényesítésre vonatkozó 
irányelv 3. cikkében említett foglalkoztatási
szabályok és feltételek – és különösen a 
minimális bérszintek és a munkaidő –
megállapítását a nemzeti jog és gyakorlat 
szerint a vezetőség és a dolgozók végzik,
azok megfelelő szinten és a tagállamok 
által megállapított feltételek szerint a 
kiküldött munkavállalók megfelelő 
foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek alkalmazását is nyomon 
követhetik, feltéve, hogy ez a 
96/71/EK irányelv és az ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantál.

Or. pl

Módosítás 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, amelyekben a 
munkaügyi felügyelő hatóságok 
illetékessége nem terjed ki a kiküldött 
munkavállalók munkafeltételeinek 
és/vagy foglalkoztatási szabályainak és 
feltételeinek ellenőrzésére és nyomon 
követésére, a szociális partnerekkel 
folytatott nemzeti szintű konzultációt 
követően kivételesen létrehozhatnak vagy 
fenntarthatnak a foglalkoztatási szabályok 

(5) A 96/71/EK irányelv 5. cikkével 
összhangban és a különböző munkaerő-
piaci modellek teljes mértékű tiszteletben 
tartásával a tagállamok jogosultak arra,
hogy nemzeti joguknak és gyakorlatuknak 
megfelelően szabályok széles körét 
alkalmazzák a 96/71/EK irányelvnek való 
megfelelés biztosítása érdekében azért, 
hogy a 96/71/EK irányelv és az ezen 
irányelv által meghatározottaknak
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és feltételek betartását garantáló 
megállapodásokat, feltéve, hogy a
megállapodások a 96/71/EK irányelv és az 
ezen irányelv által biztosított védelemmel 
egyenértékű, megfelelő mértékű védelmet
garantálnak az érintetteknek.

megfelelő mértékű védelmet
garantáljanak az érintetteknek.

Or. en

Módosítás 658
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, amelyekben a 
munkaügyi felügyelő hatóságok 
illetékessége nem terjed ki a kiküldött 
munkavállalók munkafeltételeinek és/vagy
foglalkoztatási szabályainak és feltételeinek
ellenőrzésére és nyomon követésére, a 
szociális partnerekkel folytatott nemzeti 
szintű konzultációt követően kivételesen 
létrehozhatnak vagy fenntarthatnak a
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
betartását garantáló megállapodásokat, 
feltéve, hogy a megállapodások a
96/71/EK irányelv és az ezen irányelv által 
biztosított védelemmel egyenértékű, 
megfelelő mértékű védelmet garantálnak 
az érintetteknek.

(5) Azok a tagállamok, amelyekben a 
munkaügyi felügyelő hatóságok 
illetékessége nem terjed ki a kiküldött 
munkavállalók foglalkoztatási feltételeinek
és/vagy szabályainak ellenőrzésére és 
nyomon követésére, a szociális 
partnerekkel előzetesen folytatott nemzeti 
szintű konzultációt követően kivételesen 
létrehozhatnak, megváltoztathatnak vagy
változatlanul megtarthatnak olyan 
szükséges eljárásokat és 
mechanizmusokat, amelyek garantálják e
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
betartását. Ezeknek az eljárásoknak és 
mechanizmusoknak a 96/71/EK irányelv 
és az ezen irányelv által biztosított 
védelemmel egyenértékű, megfelelő 
mértékű védelmet kell garantálniuk az 
érintettek számára.

Or. en

Módosítás 659
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nemzeti felügyeleti hatóságok 
haladéktalanul értesítik a nemzeti 
igazságügyi nyomozóhatóságokat és az 
Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), 
amennyiben bármiféle visszaélést 
fedeznek fel az ezen irányelv értelmében 
kivitelezett vizsgálatok során.

Or. fr

Módosítás 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 96/71/EK irányelv 6. cikke és ezen 
irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy -
akár azon tagállamban is, amelynek 
területén a munkavállaló kiküldetésben 
van vagy volt – létezzenek hatékony 
mechanizmusok, amelyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók,
amennyiben úgy vélik, hogy a rájuk 
vonatkozó szabályok alkalmazásának 
elmaradása miatt veszteség vagy kár érte 
őket, közvetlenül panaszt nyújthatnak be, 
valamint bírósági vagy közigazgatási 
eljárást indíthatnak munkaadójuk ellen 
még azt követően is, hogy a 
munkaviszony, amelyben a szabályt
állítólag nem tartották be, már megszűnt.

(1) A 96/71/EK irányelv 6. cikke és az
ezen irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy –
akár a vállalkozás letelepedése szerinti
tagállamban, akár a fogadó tagállamban –
létezzenek hatékony mechanizmusok,
amelyek révén a kiküldetésben lévő 
munkavállalók, közvetlenül panaszt 
nyújthatnak be, valamint bírósági vagy 
közigazgatási eljárást indíthatnak 
munkaadójuk ellen még azt követően is, 
hogy a munkaviszony, amelyben a
mulasztás állítólag történt, már megszűnt.

Or. en

Módosítás 661
Nadja Hirsch
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 96/71/EK irányelv 6. cikke és ezen 
irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy -
akár azon tagállamban is, amelynek 
területén a munkavállaló kiküldetésben van 
vagy volt – létezzenek hatékony 
mechanizmusok, amelyek révén a
kiküldetésben lévő munkavállalók, 
amennyiben úgy vélik, hogy a rájuk 
vonatkozó szabályok alkalmazásának 
elmaradása miatt veszteség vagy kár érte 
őket, közvetlenül panaszt nyújthatnak be, 
valamint bírósági vagy közigazgatási 
eljárást indíthatnak munkaadójuk ellen 
még azt követően is, hogy a 
munkaviszony, amelyben a szabályt
állítólag nem tartották be, már megszűnt.

(1) Az ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy –
akár azon tagállamban is, amelynek 
területén a munkavállaló kiküldetésben van 
vagy volt – létezzenek hatékony 
mechanizmusok, amelyek révén a kiküldött
munkavállalók, amennyiben úgy vélik, 
hogy a rájuk vonatkozó szabályok 
alkalmazásának elmaradása miatt veszteség 
vagy kár érte őket, közvetlenül panaszt 
nyújthatnak be, valamint bírósági vagy 
közigazgatási eljárást indíthatnak 
munkaadójuk ellen még azt követően is, 
hogy a munkaviszony, amelyben a
mulasztás állítólag történt, már megszűnt.

Or. de

Módosítás 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 96/71/EK irányelv 6. cikke és ezen 
irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy -
akár azon tagállamban is, amelynek 
területén a munkavállaló kiküldetésben van 
vagy volt – létezzenek hatékony 
mechanizmusok, amelyek révén a
kiküldetésben lévő munkavállalók, 
amennyiben úgy vélik, hogy a rájuk 

(1) Az ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy –
akár azon tagállamban is, amelynek 
területén a munkavállaló kiküldetésben van 
vagy volt – létezzenek hatékony 
mechanizmusok, amelyek révén a kiküldött
munkavállalók, amennyiben úgy vélik, 
hogy a rájuk vonatkozó szabályok 
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vonatkozó szabályok alkalmazásának 
elmaradása miatt veszteség vagy kár érte 
őket, közvetlenül panaszt nyújthatnak be, 
valamint bírósági vagy közigazgatási 
eljárást indíthatnak munkaadójuk ellen 
még azt követően is, hogy a 
munkaviszony, amelyben a szabályt
állítólag nem tartották be, már megszűnt.

alkalmazásának elmaradása miatt veszteség 
vagy kár érte őket, közvetlenül panaszt 
nyújthatnak be, valamint bírósági vagy 
közigazgatási eljárást indíthatnak 
munkaadójuk ellen még azt követően is, 
hogy a munkaviszony, amelyben a
mulasztás állítólag történt, már megszűnt.

Or. en

Módosítás 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy 
munkaadóik jóváhagyásával az ő 
nevükben vagy érdekükben részt 
vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

törölve

Or. en

Módosítás 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek,
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő 
nevükben vagy érdekükben részt 
vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
például azok az egyesületek, szervezetek 
vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek a 
nemzeti jogszabályokban lefektetett 
kritériumoknak megfelelően jogos érdeke 
ezen irányelv és a 96/71/EK irányelv
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók vagy munkaadóik
nevében vagy érdekében részt vehessenek 
az ezen irányelv és a 96/71/EK irányelv
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből és a 96/71/EK irányelvből
eredő kötelezettségek érvényesítéséért 
folytatott bírósági vagy közigazgatási 
eljárásban. A szakszervezeteknek jogukban 
áll kollektívan fellépni annak érdekében, 
hogy biztosítsák ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv követelményeinek 
betartását, és felléphetnek a kiküldött 
munkavállalók képviselőjeként.

Or. en

Módosítás 665
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv rendelkezései betartásának 
biztosítása, a kiküldött munkavállalók vagy
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munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban. A 
szakszervezeteknek jogukban áll kollektív 
bírósági eljárást kezdeményezni ezen 
irányelv és a 96/71/EK irányelv 
rendelkezéseinek érvényesítése érdekében. 
Arra is megkaphatják a jogot, hogy saját 
nevükben, de a kiküldött munkavállalók 
képviseletében indítsanak bírósági 
eljárást.

Or. de

Módosítás 666
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy
közigazgatási eljárásban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban
megállapított kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv rendelkezései 
betartásának biztosítása, a kiküldött 
munkavállalók vagy munkaadóik 
jóváhagyásával az ő nevükben vagy 
érdekükben a munkaügyi 
kapcsolatrendszerek és a szociális 
partnerek autonómiájának sérelme nélkül
részt vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy
igazgatási eljárásban.

Or. en
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Módosítás 667
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy 
munkaadóik jóváhagyásával az ő 
nevükben vagy érdekükben részt 
vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy
közigazgatási eljárásban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban
megállapított kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv rendelkezései 
betartásának biztosítása, a kiküldött 
munkavállalók és/vagy munkaadóik
kifejezett beleegyezésével az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy
igazgatási eljárásban.

Or. cs

Módosítás 668
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv rendelkezései betartásának 
biztosítása, a kiküldött munkavállalók vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
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irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

Or. de

Módosítás 669
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő 
nevükben vagy érdekükben részt 
vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv rendelkezései betartásának 
biztosítása, a kiküldött munkavállalók vagy
munkaadóik nevében vagy érdekében részt 
vehessenek az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

Or. en

Módosítás 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 



PE504.094v02-00 36/130 AM\925205HU.doc

HU

mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv rendelkezései betartásának 
biztosítása, a kiküldött munkavállalók vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

Or. en

Módosítás 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy
munkaadóik jóváhagyásával az ő nevükben 
vagy érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szakszervezetek és más harmadik felek, 
mint például azok az egyesületek, 
szervezetek vagy egyéb jogi személyek, 
amelyeknek a nemzeti jogszabályokban 
lefektetett kritériumoknak megfelelően 
jogos érdeke ezen irányelv rendelkezései 
betartásának biztosítása, kizárólag a 
kiküldött munkavállalók vagy munkaadóik 
jóváhagyásával, az ő nevükben vagy 
érdekükben részt vehessenek az ezen 
irányelv végrehajtásáért és/vagy az ebből 
az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

Or. en
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Módosítás 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4). Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Ha azok kedvezőbbek az a) pontban 
meghatározott kikötésnél, az (1) és (3) 
bekezdést a hasonló keresetek indítására 
határidőket meghatározó nemzeti 
jogszabályok, valamint a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárást érintő nemzeti jogszabályok, illetve 
azon nemzeti rendelkezések sérelme nélkül 
kell alkalmazni, amelyek értelmében a 
kollektív szerződések részes felei 
végrehajtják ezeket a megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 673
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Ha azok kedvezőbbek az a) pontban 
meghatározott kikötéseknél, az (1) és (3) 
bekezdést a hasonló keresetek indítására 
határidőket meghatározó nemzeti 
jogszabályok, valamint a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárást érintő nemzeti jogszabályok, illetve 
azon nemzeti rendelkezések sérelme nélkül 
kell alkalmazni, amelyek értelmében a 
kollektív szerződések részes felei hajtják 
végre ezeket a megállapodásokat.

Or. de
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Módosítás 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok, illetve azon nemzeti 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni, amelyek értelmében a 
kollektív szerződések részes felei 
végrehajtják ezeket a megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni. A nemzeti eljárási 
szabályoknak azonban legalább 
hathónapos minimális időszakot kell 
előírniuk a követelések benyújtására.

Or. en
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Módosítás 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bírósági vagy közigazgatási 
eljáráshoz folyamodó kiküldött 
munkavállalók nem részesülnek 
semmiféle kedvezőtlen bánásmódban a 
munkaadók részéről. Harmadik országok 
kiküldött munkavállalóinak az eljárások 
lezárulásáig jogukban áll az Unióban 
tartózkodniuk. 

Or. en

Módosítás 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldetésben lévő munkavállalók

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy
érvényben legyenek a szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldetésben lévő munkavállalók vagy a 
nevükben eljáró szervek igényelhessék és 
megkaphassák az őket illető valamennyi 
jogosultságot.

Or. en

Módosítás 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldött munkavállalók:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldött munkavállalók vagy a 
nevükben eljáró szervek igényelhessék 
vagy megkaphassák az őket illető 
járandóságokat, beleértve – de nem 
kizárólagosan – a következőket:

Or. en

Módosítás 679
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldött munkavállalók:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldött munkavállalók megkapják 
legalább a következőket:

Or. de

Módosítás 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint járó járandóságot;

törölve
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Or. en

Módosítás 681
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó foglalkoztatási 
szabályok és feltételek szerint járó 
járandóságot;

a) megkaphassanak minden elmaradt 
járandóságot és/vagy szociális partnerek 
közös alapjainak vagy intézményeinek 
fizetendő járulékot, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében megállapított, alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint;

Or. en

Indokolás

Az irányelv erős kényszerítő mechanizmusokat irányoz elő a kiküldetésben levő 
munkavállalók jogainak és érdekeinek védelme céljából. Fontos rámutatni, hogy a 3. és 11. 
cikk alapján a tagállamok kötelesek gondoskodni a kiküldött munkavállalók bérezésének, 
adózásának és társadalombiztosításának valamennyi kérdéséről, és e jogok tiszteletben 
tartásának biztosítása céljából kötelesek együttműködni az érintett szereplőkkel.

Módosítás 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint járó járandóságot;

a) megkaphassanak a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének hatálya alá tartozó minden 
őket megillető, elmaradt járandóságot 
és/vagy a szociális partnerek közös 
alapjainak vagy intézményeinek fizetendő 
járulékot;
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Or. en

Módosítás 683
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint járó járandóságot;

a) megkaphassanak a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének hatálya alá tartozó minden 
őket megillető, elmaradt járandóságot 
és/vagy a szociális partnerek közös 
alapjainak vagy intézményeinek fizetendő 
járulékot;

Or. en

Módosítás 684
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó foglalkoztatási 
szabályok és feltételek szerint járó 
járandóságot;

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó foglalkoztatási 
szabályok és feltételek szerint járó 
járandóságot valamint a kapcsolódó bér-
és társadalombiztosítási összegeket, a 
kamatokkal együtt;

Or. de

Módosítás 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint járó járandóságot;

a) megkaphassanak minden elmaradt 
járandóságot és kapcsolódó juttatást, 
társadalombiztosítási kifizetést stb. 
kamatostul;

Or. en

Módosítás 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkaphassák a munkaadó által 
biztosított szállásért a bérből a nettó 
járandósággal vagy a szállás minőségével 
összefüggésben visszatartott vagy levont 
túlzott költség visszatérítését.

törölve

Or. en

Módosítás 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkaphassák a munkaadó által 
biztosított szállásért a bérből a nettó
járandósággal vagy a szállás minőségével 
összefüggésben visszatartott vagy levont 
túlzott költség visszatérítését.

b) megkaphassák a munkaadó által 
biztosított szállásért a bérből a 
járandósággal vagy a szállás minőségével 
összefüggésben visszatartott vagy levont 
túlzott költség visszatérítését.

Or. en
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Módosítás 688
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elmaradt járandóságok és a 
munkavállaló fizetéséből jogtalanul 
visszatartott adók és társadalombiztosítási 
járulékok visszatérítése.

Or. en

Indokolás

Az irányelv erős kényszerítő mechanizmusokat irányoz elő a kiküldetésben levő 
munkavállalók jogainak és érdekeinek védelme céljából. Fontos rámutatni, hogy a 3. és 11. 
cikk alapján a tagállamok kötelesek gondoskodni a kiküldött munkavállalók bérezésének, 
adózásának és társadalombiztosításának valamennyi kérdéséről, és e jogok tiszteletben 
tartásának biztosítása céljából kötelesek együttműködni az érintett szereplőkkel.

Módosítás 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elmaradt járandóságok és a 
munkavállaló fizetéséből jogtalanul 
visszatartott adók és társadalombiztosítási 
járulékok visszatérítése.

Or. en

Módosítás 690
Danuta Jazłowiecka
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elmaradt járandóságok és a 
munkavállaló fizetéséből jogtalanul 
visszatartott adók és társadalombiztosítási 
járulékok visszatérítése.

Or. en

Módosítás 691
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott.

Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott, valamint 
határokon átnyúló, színlelt 
önfoglalkoztatás esetében is.

Or. de

Módosítás 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott.

Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott, valamint 
színlelt önfoglalkoztatás esetében is.
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Or. en

Módosítás 693
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdésben említett 
mechanizmusok között lehet olyan 
rendszer, amely – a fogadó tagállam 
területén letelepedett közvetlen 
alvállalkozók munkavállalóit megillető 
egyenlő jogok védelme szempontjából 
megkülönböztetésmentesen – úgy 
rendelkezik, hogy az a szerződő fél, 
amelynek a munkaadó (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a kiküldött munkavállalók 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei részéről – a munkaadó 
mellett vagy helyett – felelőssé tehető az 
(5) bekezdésben felsorolt összegek 
kifizetésének elmaradásáért. 

Or. en

Módosítás 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség 

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
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tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
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többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.
3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.
4. Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett dátumot 
követő három éven belül a tagállamokkal 
és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva felülvizsgálja e cikk 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 695
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség törölve
1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
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tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
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többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.
3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.
4. Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett dátumot 
követő három éven belül a tagállamokkal 
és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva felülvizsgálja e cikk 
alkalmazását.

Or. hu

Módosítás 696
Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
 Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség 
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1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
r) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
s) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése. 
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
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alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett. 
3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.
4. Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett dátumot 
követő három éven belül a tagállamokkal 
és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva felülvizsgálja e cikk 
alkalmazását.

Or. fi

Módosítás 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség 

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
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arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.
3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.
4. Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett dátumot 
követő három éven belül a tagállamokkal 
és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva felülvizsgálja e cikk 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion
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Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség 

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
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felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.
3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.
4. Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett dátumot 
követő három éven belül a tagállamokkal 
és az uniós szintű szociális partnerekkel 
konzultálva felülvizsgálja e cikk 
alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 699
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

törölve

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

Or. hu
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Módosítás 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

törölve

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

Or. en
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Módosítás 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

törölve

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

Or. en
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Módosítás 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

törölve

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

Or. en

Módosítás 703
Marek Henryk Migalski
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

törölve

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

Or. en

Módosítás 704
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt vagy 
helyette felelősségre vonhassák az alábbiak 
meg nem fizetése esetén:

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
előírhatják, hogy a kiküldetésben lévő 
munkavállaló és/vagy a szociális partnerek 
közös alapjai vagy intézményei azt a 
vállalkozót, amelynek a munkáltató 
(szolgáltató vagy munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkozó vállalkozás vagy munkaerőt 
rendelkezésre bocsátó vállalkozás) 
közvetlen alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette felelősségre 
vonhassák az alábbiak meg nem fizetése 
esetén:

Or. en

Indokolás

Igen kevés uniós tagállam érvényesít egyetemleges felelősséget az alvállalkozói láncokban. E 
jogi rendszer kötelező bevezetése az ilyen hagyománnyal nem rendelkező tagállamokban 
gyengíti a kialakult, hatékony munkaügyi kapcsolatrendszereket. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell minden munkavállaló jogainak teljes körű védelmét, ugyanakkor a 
tagállamokra hárul annak feladata is, hogy ezen irányelv nemzeti jogrendbe történő átültetése 
során azonosítsák e jogok védelmének leginkább megfelelő és hatékony módját, saját nemzeti 
társadalmi és jogi körülményeikhez mérten.

Módosítás 705
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 

1. Az egyes tagállamok megteszik az 
annak megkülönböztetésmentes 
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tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az a szerződő hatóság, amely egy 
másik vállalkozó felet munkálatok 
elvégzésével vagy szolgáltatások 
nyújtásával bíz meg, felelőssé legyen 
tehető a szóban forgó vállalkozó, a 
vállalkozóval vagy egyik alvállalkozójával 
szerződött alvállalkozó vagy ügynökség 
kötelezettségeinek vonatkozásában, a 
munkavállalóival és/vagy közös alapokkal 
vagy szociális partnerek intézményeivel 
kötött munkaszerződés alapján támasztott 
követelések tekintetében, valamely 
korábbi követelésből eredő kötelezettséget 
elutasító kezes minőségében járva el;

Amennyiben nemzeti szinten szigorúbb 
szabályok állnak fenn, akkor ezeknek van 
elsőbbségük.

Or. de

Módosítás 706
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

1. A tagállamok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az a vállalat, amely egy másik 
vállalatot közvetlenül utasít, hogy a 
nevében szolgáltatást nyújtson, közvetlen
alvállalkozója tekintetében felelőssé 
legyen tehető a következő esetekben:
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vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

Or. en

Módosítás 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

1. Valamennyi tagállam 
megkülönböztetésmentesen meghozza a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy valamely más 
vállalkozást szolgáltatás nyújtásával 
megbízó vállalkozás – a munkáltatóval 
együtt vagy helyette – felelősségre legyen 
vonható az e vállalkozás, illetve az e 
vállalkozás által megbízott alvállalkozó 
vagy munkaerő-kölcsönző 
kötelezettségeiért az alábbiak 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 708
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az a vállalkozás, amely egy másik 
vállalkozást jelöl ki szolgáltatásnyújtás 
céljából, a munkáltatóval együtt és/vagy 
helyette felelősségre legyen vonható a 
vállalkozásra vagy az adott vállalkozás 
által igénybe vett alvállalkozóra vagy 
munkaerő-kölcsönzőre vonatkozó 
kötelezettségekért. Ez semmiképpen sem 
zárja ki a nemzeti szinten már hatályban 
levő szigorúbb szabályok alkalmazását, 
illetve azok bevezetését.

Or. en

Módosítás 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 

1. A tagállamok meghozzák az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy egy másik vállalatot az általa 
nyújtott szolgáltatások tekintetében 
közvetlenül utasító vállalat közvetlen
alvállalkozója tekintetében felelőssé 
legyen tehető a következő esetekben: 
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munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

Or. en

Módosítás 710
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
közvetlen munkaadó felelőssé legyen 
tehető minden, a 11. cikk (5) bekezdése a) 
pontjának hatálya alá eső elmaradt 
járandóság kifizetéséért, a 11. cikk (5) 
bekezdésének b) pontja szerinti túlzott 
költségek visszatérítéséért, az adók vagy 
társadalombiztosítási járulékok bármilyen 
jellegű visszafizetéséért vagy 
visszatérítéséért. Ezek azután is 
biztosítandók, hogy a munkavállaló már 
visszatért saját hazájába vagy egy másik 
tagállamba. A tagállamok nemzeti szinten 
szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak 
vagy bevezethetnek.

Or. en

Módosítás 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
közvetlen munkaadó felelőssé legyen 
tehető minden, a 11. cikk (5) bekezdése a) 
pontjának hatálya alá eső elmaradt 
járandóság kifizetéséért, a 11. cikk (5) 
bekezdése b) pontja szerinti túlzott 
költségek visszatérítéséért, az adók vagy 
társadalombiztosítási járulékok bármilyen 
jellegű visszafizetéséért vagy 
visszatérítéséért. Ezek azután is 
biztosítandók, hogy a munkavállaló már 
visszatért saját hazájába vagy egy másik 
tagállamba. A tagállamok nemzeti szinten 
szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak 
vagy bevezethetnek.

Or. en

Módosítás 712
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok megkülönböztetésmentesen 
biztosítják a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelmét; e 
specifikus szabályok alkalmazandók az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:
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munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy helyette felelősségre vonhassák az 
alábbiak meg nem fizetése esetén:

Or. fr

Módosítás 713
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt vagy 
helyette felelősségre vonhassák az alábbiak 
meg nem fizetése esetén:

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
alvállalkozók munkavállalóinak jogaival 
egyenértékű jogok védelme szempontjából 
megkülönböztetésmentesen biztosítják, 
hogy a kiküldetésben lévő munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen vagy 
közvetett alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette felelősségre 
vonhassák az alábbiak meg nem fizetése 
esetén:

Or. fr

Módosítás 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a kiküldött munkavállaló 
és/vagy a szociális partnerek közös alapjai 
vagy intézményei azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató (szolgáltató vagy 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 
vállalkozás vagy munkaerőt rendelkezésre 
bocsátó vállalkozás) közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt vagy 
helyette felelősségre vonhassák az alábbiak 
meg nem fizetése esetén:

1. A 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosíthatják, hogy a kiküldetésben lévő 
munkavállaló és/vagy a szociális partnerek 
közös alapjai vagy intézményei azt a 
vállalkozót, amelynek a munkáltató 
(szolgáltató vagy munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkozó vállalkozás vagy munkaerőt 
rendelkezésre bocsátó vállalkozás) 
közvetlen alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette felelősségre 
vonhassák az alábbiak meg nem fizetése 
esetén:

Or. fr

Módosítás 715
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve

Or. de
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Módosítás 716
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve

Or. de

Módosítás 717
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve

Or. en

Módosítás 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont



AM\925205HU.doc 71/130 PE504.094v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve

Or. en

Módosítás 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve

Or. en

Módosítás 720
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

törölve
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Or. en

Módosítás 721
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a
96/71/EK irányelv 3. cikkének
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

a) minden elmaradt jogos nettó járandóság 
és/vagy a 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó, szociális 
partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékot;

Or. en

Módosítás 722
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

a) a bérnek megfelelő minden elmaradt 
nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;

Or. en

Módosítás 723
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)



AM\925205HU.doc 73/130 PE504.094v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkaadó által jogtalanul 
visszatartott minden elmaradt utazási, 
étkezési és szállás-/elszállásolási költség.

Or. en

Módosítás 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkaadó által jogtalanul 
visszatartott minden elmaradt utazási, 
étkezési és szállás-/elszállásolási költség.

Or. en

Módosítás 725
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkaadó által biztosított szállásért 
a bérből a nettó járandósággal vagy a 
szállás minőségével összefüggésben 
visszatartott vagy levont túlzott költség 
visszatérítése; továbbá

Or. en

Módosítás 726
Nadja Hirsch



PE504.094v02-00 74/130 AM\925205HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

törölve

Or. de

Módosítás 727
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

törölve

Or. de

Módosítás 728
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

törölve

Or. en
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Módosítás 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

törölve

Or. en

Módosítás 730
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

törölve

Or. en

Módosítás 731
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elmaradt járandóságok és a fizetésből
jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.

b) az elmaradt járandóságok és a 
munkavállaló fizetéséből jogtalanul 
visszatartott adók és társadalombiztosítási 
járulékok visszatérítése.
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Or. en

Módosítás 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez semmiképpen sem zárja ki a nemzeti 
szinten már hatályban levő szigorúbb 
szabályok alkalmazását, illetve azok 
bevezetését.

Or. en

Módosítás 733
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

törölve

Or. de

Módosítás 734
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a törölve
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munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

Or. de

Módosítás 735
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

törölve

Or. en

Módosítás 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

törölve

Or. en
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Módosítás 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

törölve

Or. en

Módosítás 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

törölve

Or. en

Módosítás 739
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 

törölve
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jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.

Or. en

Módosítás 740
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. hu

Módosítás 741
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. de

Módosítás 742
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 

törölve
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kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

Or. de

Módosítás 743
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. en
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Módosítás 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. en

Módosítás 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 

törölve
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felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

Or. en

Módosítás 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 

törölve
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társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

Or. en

Módosítás 747
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. de

Módosítás 748
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

törölve

Or. en

Módosítás 749
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
alvállalkozó által a 96/71/EK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdésében említett, 

törölve
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kiküldetésben lévő munkavállalókra 
alkalmazandó fő munkafeltételekre 
vonatkozóan szolgáltatott bizonyítékok, 
többek között a bérpapírok és a 
bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

Or. en

Módosítás 750
Anne E. Jensen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek jelenthetnek 
olyan megelőző intézkedéseket, amelyeket 
a vállalkozó az alvállalkoző által a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésében említett, kiküldetésben 
lévő munkavállalókra alkalmazandó fő 
munkafeltételekre vonatkozóan 
szolgáltatott bizonyítékok, többek között a 
bérpapírok és a bérkifizetést igazoló 
dokumentumok, a letelepedés szerinti 
tagállam a társadalombiztosítási és/vagy 
adóügyi kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek jelenthetnek 
olyan megelőző intézkedéseket, amelyeket 
a vállalkozó az alvállalkozó által a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésében említett, kiküldött 
munkavállalókra alkalmazandó fő 
munkafeltételekre vonatkozóan 
szolgáltatott bizonyítékok, többek között a 
bérpapírok és a bérkifizetést igazoló 
dokumentumok, a letelepedés szerinti 
tagállam a társadalombiztosítási és/vagy 
adóügyi kötelezettségek teljesítése és a 
vonatkozó szabályok betartása tekintetében 
tett, vagy amelyekről az alvállalkozó vagy 
a vállalkozó értesítette a hatóságokat, 
hogy azok elvégezhessék ellenőrzésüket.

Or. en
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Indokolás

A megelőző intézkedések helyébe olyan rendszer léphet, amely a hatóságok számára teljes 
körű és azonnali hozzáférést biztosít az alvállalkozótól származó összes információhoz a 
letelepedés szerinti tagállam társadalombiztosítási és adózási kötelezettségek stb. teljesítése 
és a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok betartása tekintetében.

Módosítás 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk (1) és (2) bekezdése ugyanígy 
alkalmazandó a magánszemélyek 
kivételével a végső fogyasztóra 
alvállalkozója vonatkozásában.

Or. fr

Módosítás 752
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 

törölve
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átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

Or. hu

Módosítás 753
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

törölve

Or. de

Módosítás 754
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 

törölve
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köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

Or. en

Módosítás 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

törölve

Or. en
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Módosítás 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

törölve

Or. en

Módosítás 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 

törölve
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is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

Or. en

Módosítás 758
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

törölve

Or. en

Módosítás 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az 
uniós joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az 
alvállalkozó felelősségének hatálya és 
köre tekintetében megkülönböztetéstől 
mentes és arányos szabályokról. A 
tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

törölve

Or. fr

Módosítás 760
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az alvállalkozó 
felelősségének hatálya és köre tekintetében 
megkülönböztetéstől mentes és arányos 
szabályokról. A tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről. A 
tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

(3) A tagállamok a nemzeti jogban az uniós 
joggal összeegyeztethető módon 
rendelkezhetnek szigorúbb, az alvállalkozó 
felelősségének hatálya és köre tekintetében 
megkülönböztetéstől mentes és arányos 
szabályokról. A tagállamok az uniós joggal 
összeegyeztethető módon a 
96/71/EK irányelv mellékletében 
felsoroltaktól eltérő ágazatok tekintetében 
is rendelkezhetnek ilyen felelősségről.
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Or. de

Módosítás 761
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

törölve

Or. hu

Módosítás 762
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

törölve

Or. de

Módosítás 763
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

törölve

Or. en

Módosítás 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

törölve

Or. en

Módosítás 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 

törölve
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tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

Or. en

Módosítás 766
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy 
adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

törölve

Or. en

Módosítás 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság a 
tagállamokkal és az uniós szintű szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy adott 
esetben a szükséges módosításokra tegyen 
javaslatot.

(4) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Tanács és az Európai 
Parlament a Bizottsággal 
együttműködésben és a szociális 
partnerekkel konzultálva felülvizsgálja e 
cikk alkalmazását azzal a céllal, hogy adott 
esetben a szükséges módosításokra tegyen 
javaslatot.

Or. en
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Módosítás 768
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 12. cikk fennmaradó bekezdései 
nem alkalmazandók azokra a 
tagállamokra, amelyek a munkajog 
tekintetében már bevezették jogukba az 
általános vállalati felelősséget, amelyek 
bizonyítani tudják, hogy rendelkezésre 
állnak a vállalkozások számára a 
megfelelősséget igazoló dokumentumokat 
biztosító eljárások, és amelyek 
meghatározták azt a jogilag kötelező erejű 
minimumértéket, amely fölött az általános 
vállalati felelősség a társadalombiztosítás 
minden ágazatában alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ellátási lánc betartását szolgáló, a 
tagállamokban már bevezetett 
rendszereket, amelyek jobb feltételeket 
biztosítanak és nagyobb védelmet 
nyújtanak a munkavállalók számára, 
semmilyen módon nem korlátozhatják 
ezen irányelv rendelkezései.

Or. en
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Módosítás 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Alvállalkozás és felelősség
(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az a vállalkozás, amely egy alvállalkozást 
szolgáltatásnyújtás céljából kijelöl, az 
alvállalkozóval együtt és/vagy helyette 
felelősségre vonható az alvállalkozóra és 
bármely más köztes szereplőre vonatkozó 
kötelezettségekért.
(2) Ez semmiképpen sem zárja ki a 
nemzeti szinten már hatályban levő 
szigorúbb szabályok alkalmazását, illetve 
azok bevezetését.
(3) A vertikális alvállalkozást a 
tagállamok három szintre korlátozhatják, 
feltéve, hogy a korlátozás nem 
megkülönböztető.

Or. en

Módosítás 771
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Alvállalkozás és felelősség

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 



PE504.094v02-00 98/130 AM\925205HU.doc

HU

az a vállalkozás, amely egy alvállalkozást 
szolgáltatásnyújtás céljából kijelöl, az 
alvállalkozóval együtt és/vagy helyette 
felelősségre vonható az alvállalkozóra és 
bármely más köztes szereplőre vonatkozó 
kötelezettségekért.
(2) Ez semmiképpen sem zárja ki a 
nemzeti szinten már hatályban levő 
szigorúbb szabályok alkalmazását, illetve 
azok bevezetését.
(3) A vertikális alvállalkozást a 
tagállamok három szintre korlátozzák, 
feltéve, hogy a korlátozás nem 
megkülönböztető.

Or. en

Módosítás 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogszabályokban esetlegesen 
foglalt eszközök sérelme nélkül a 
kölcsönös segítségnyújtás és elismerés 
elve, valamint az e cikkben előírt 
intézkedések és eljárások vonatkoznak egy 
adott tagállamban egy másik tagállamban 
letelepedett szolgáltatóra alkalmazandó 
szabályok be nem tartásáért kirótt 
közigazgatási bírságok és büntetések 
határokon átnyúló végrehajtására.

(1) Az uniós jogszabályokban esetlegesen 
foglalt eszközök sérelme nélkül a 
kölcsönös segítségnyújtás és elismerés 
elve, valamint az e cikkben előírt 
intézkedések és eljárások vonatkoznak egy 
adott tagállamban egy másik tagállamban 
letelepedett szolgáltatóra alkalmazandó 
szabályok be nem tartásáért kirótt 
közigazgatási bírságok és büntetések 
határokon átnyúló végrehajtására, ezen 
irányelvnek és a 96/71/EK irányelvnek 
megfelelően kiküldetést megvalósító 
helyzetek összefüggésében.

Or. en

Módosítás 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, 
feltéve, hogy a megkeresett hatóság 
tagállamában hatályos törvények, 
rendeletek és közigazgatási gyakorlat ezt 
ilyen keresetek vagy határozatok 
tekintetében lehetővé teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés vagy 
visszamenőleges hatállyal a 987/2009/EK 
rendeletnek megfelelően 
társadalombiztosítási járulékok 
behajtására, illetve bírságot vagy büntetést 
vagy visszamenőleges hatállyal a 
987/2009/EK rendeletnek megfelelően 
társadalombiztosítási járulékokat kirovó 
határozatról való értesítésre.

Or. en

Módosítás 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 
teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság, büntetés vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulék behajtására, vagy bírságot, 
büntetést vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulékot kirovó 
határozatról való értesítésre.

Or. en
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Módosítás 775
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 
teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés, vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulék behajtására, vagy bírságot, vagy 
büntetést, vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulékot kirovó 
határozatról való értesítésre.

Or. de

Módosítás 776
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 
teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre. 
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Or. de

Módosítás 777
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 
teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy arra, hogy értesítse a 
bírságot vagy büntetést kirovó határozatról.

Or. en

Módosítás 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre.
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teszik.

Or. fr

Módosítás 779
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre, feltéve, 
hogy a megkeresett hatóság tagállamában 
hatályos törvények, rendeletek és 
közigazgatási gyakorlat ezt ilyen keresetek 
vagy határozatok tekintetében lehetővé 
teszik.

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság, vagy büntetés, vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulék behajtására, vagy bírságot, vagy 
büntetést, vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulékot kirovó 
határozatról való értesítésre, feltéve, hogy a 
megkeresett hatóság tagállamában hatályos 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
gyakorlat ezt ilyen keresetek vagy 
határozatok tekintetében lehetővé teszik.

Or. de

Módosítás 780
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kölcsönös segítségnyújtás elve nem 
alkalmazandó olyan büntetőjogi vagy 
közigazgatási jogsértések esetén, amelyek 
valamely tagállamban a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelvben foglalt 
kötelezettségekkel összhangban 
büntetendőek.
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Or. de

Módosítás 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső tagállam illetékes hatósága 
biztosítja, hogy a bírság vagy büntetés 
behajtására vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre 
irányuló kérelem a megkereső 
tagállamban hatályos szabályok szerint 
történjen, míg a megkeresett illetékes 
hatóság azt biztosítja, hogy az értesítésre 
vagy behajtásra a megkeresett 
tagállamban az ott hatályos tagállami 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
gyakorlat szerint kerüljön sor.

törölve

Or. en

Módosítás 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső tagállam illetékes hatósága 
biztosítja, hogy a bírság vagy büntetés 
behajtására vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre 
irányuló kérelem a megkereső 
tagállamban hatályos szabályok szerint 
történjen, míg a megkeresett illetékes 
hatóság azt biztosítja, hogy az értesítésre 
vagy behajtásra a megkeresett 
tagállamban az ott hatályos tagállami 

törölve
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törvények, rendeletek és közigazgatási 
gyakorlat szerint kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság nem kérheti a 
bírság vagy büntetés behajtását vagy a 
bírságot vagy büntetést kirovó 
határozatról való értesítést, ha és 
amennyiben a megkereső tagállamban 
vitatják a bírságot vagy büntetést, 
valamint az annak alapját képező 
követelést és/vagy az annak végrehajtását 
a megkereső tagállamban engedélyező 
okiratot.

törölve

Or. en

Módosítás 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság nem kérheti a bírság 
vagy büntetés behajtását vagy a bírságot 
vagy büntetést kirovó határozatról való 
értesítést, ha és amennyiben a megkereső 
tagállamban vitatják a bírságot vagy 
büntetést, valamint az annak alapját képező 
követelést és/vagy az annak végrehajtását a 
megkereső tagállamban engedélyező 
okiratot.

A megkereső hatóságnak indokolnia kell a 
bírság, vagy büntetés, vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulék behajtására vagy a bírságot vagy 
büntetést kirovó határozatról való 
értesítésre vonatkozó kérelmét, ha és 
amennyiben a megkereső tagállamban 
vitatják a bírságot vagy büntetést, valamint 
az annak alapját képező követelést és/vagy 
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az annak végrehajtását a megkereső 
tagállamban engedélyező okiratot, kivéve, 
ha a végrehajtás a megkeresett 
tagállamban lehetséges.

Or. en

Módosítás 785
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság nem kérheti a bírság 
vagy büntetés behajtását vagy a bírságot 
vagy büntetést kirovó határozatról való 
értesítést, ha és amennyiben a megkereső 
tagállamban vitatják a bírságot vagy 
büntetést, valamint az annak alapját képező 
követelést és/vagy az annak végrehajtását a 
megkereső tagállamban engedélyező 
okiratot.

A megkereső hatóság nem kérheti a bírság 
vagy büntetés behajtását vagy a bírságot 
vagy büntetést kirovó határozatról való 
értesítést, ha és amennyiben a megkereső 
tagállamban vitatják a bírságot vagy 
büntetést, valamint az annak alapját képező 
követelést és/vagy az annak végrehajtását a 
megkereső tagállamban engedélyező 
okiratot. Ez nem alkalmazandó akkor, ha 
a végrehajtás azonban lehetséges a fogadó 
tagállam jogának megfelelően.

Or. de

Módosítás 786
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az eljárás során kiderül, 
hogy a szolgáltató a letelepedés helye 
szerinti tagállamban ténylegesen nem 
telepedett le, vagy a vállalkozás címe, 
illetve az azzal kapcsolatos más adatok 
nem helyesek, az illetékes hatóságok nem 
zárják le az eljárást formális okok miatt, 
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hanem vizsgálatot végeznek és igyekeznek 
megállapítani a kiküldetésért felelős 
természetes vagy jogi személy kilétét.

Or. de

Módosítás 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság azonban a 
behajthatatlanná válás kockázatának 
korlátozása érdekében még a végleges 
határozat meghozatala előtt kérheti a 
vagyoni eszközök elővigyázatosságból 
történő befagyasztását és elkobzását a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemnek az Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló (...) 
irányelvnek megfelelően. A fogadó 
tagállamok továbbá engedélyezhetik az 
érintett munkavállalók automatikus 
felvételét a fogadó tagállam szociális 
biztonsági rendszerébe.

Or. en

Módosítás 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben kiderül, hogy a 
szolgáltató ténylegesen nem telepedett le 
az állítólagos letelepedés helye szerinti 
tagállamban, illetve a cím vagy a vállalat 
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adatai nem helytállóak, az illetékes 
hatóságok nem zárják le az eljárást 
formális okok miatt, hanem további 
vizsgálatot végeznek annak érdekében, 
hogy megállapítsák a kiküldetésért felelős 
természetes vagy jogi személy kilétét.

Or. en

Módosítás 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság bírság vagy büntetés 
behajtására vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre 
irányuló kérelmére a megkeresett hatóság 
minden olyan információt és kölcsönös 
segítséget megad, amely a megkereső 
hatóság számára a bírság és/vagy büntetés, 
valamint amennyire lehetséges az ezek 
alapját alkotó követelés behajtásához 
hasznos lehet.

A megkereső hatóság bírság vagy büntetés 
behajtására vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre 
irányuló kérelmére a megkeresett hatóság 
késedelem nélkül minden kért információt 
és kölcsönös segítséget megad a megkereső 
hatóság számára a bírság és/vagy büntetés, 
valamint az ezek alapját alkotó követelés 
behajtásához.

Or. en

Módosítás 790
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megkereső hatóság bírság vagy 
büntetés behajtására vagy bírságot vagy 
büntetést kirovó határozatról való 
értesítésre irányuló kérelmére a 
megkeresett hatóság minden olyan 
információt és kölcsönös segítséget megad, 

(1) A megkereső hatóság bírság vagy 
büntetés behajtására vagy bírságot vagy 
büntetést kirovó határozatról való 
értesítésre irányuló kérelmére a 
megkeresett hatóság minden olyan 
információt és kölcsönös segítséget 



PE504.094v02-00 108/130 AM\925205HU.doc

HU

amely a megkereső hatóság számára a 
bírság és/vagy büntetés, valamint 
amennyire lehetséges az ezek alapját alkotó 
követelés behajtásához hasznos lehet.

haladéktalanul megad, amely a megkereső 
hatóság számára a bírság és/vagy büntetés, 
valamint amennyire lehetséges az ezek 
alapját alkotó követelés behajtásához 
hasznos lehet.

Or. de

Módosítás 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkeresett tagállamban büntetés 
vagy bírság behajtása vagy bírságot vagy
büntetést kirovó határozatról való értesítés 
szempontjából a megkeresett tagállam 
minden olyan bírságot és büntetést, 
amellyel kapcsolatban behajtást vagy 
értesítést kérelmeztek, úgy kezel, mintha a 
megkeresett tagállamban kirótt bírság vagy 
büntetés lenne.

(2) A megkeresett tagállamban büntetés, 
bírság vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulék behajtása 
vagy bírságot, büntetést vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulékot kirovó határozatról való értesítés 
szempontjából a megkeresett tagállam 
minden olyan bírságot, büntetést vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulékot, amellyel kapcsolatban behajtást 
vagy értesítést kérelmeztek, úgy kezel, 
mintha a megkeresett tagállamban kirótt 
bírság vagy büntetés lenne.

Or. en

Módosítás 792
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkeresett tagállamban büntetés 
vagy bírság behajtása vagy bírságot vagy 
büntetést kirovó határozatról való értesítés 

(2) A megkeresett tagállamban büntetés, 
bírság vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulék behajtása 
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szempontjából a megkeresett tagállam 
minden olyan bírságot és büntetést, 
amellyel kapcsolatban behajtást vagy 
értesítést kérelmeztek, úgy kezel, mintha a 
megkeresett tagállamban kirótt bírság vagy 
büntetés lenne.

vagy bírságot, büntetést vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulékot kirovó határozatról való értesítés 
szempontjából a megkeresett tagállam 
minden olyan bírságot, büntetést vagy 
visszamenőleges társadalombiztosítási 
járulékot, amellyel kapcsolatban behajtást 
vagy értesítést kérelmeztek, úgy kezel, 
mintha a megkeresett tagállamban kirótt 
bírság vagy büntetés lenne.

Or. de

Módosítás 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megkeresett tagállamban büntetés 
vagy bírság behajtása vagy bírságot vagy 
büntetést kirovó határozatról való értesítés 
szempontjából a megkeresett tagállam 
minden olyan bírságot és büntetést, 
amellyel kapcsolatban behajtást vagy 
értesítést kérelmeztek, úgy kezel, mintha a 
megkeresett tagállamban kirótt bírság vagy 
büntetés lenne.

(2) A megkeresett tagállamban büntetés 
vagy bírság, vagy visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulék behajtása 
vagy bírságot vagy büntetést kirovó 
határozatról való értesítés szempontjából a 
megkeresett tagállam minden olyan 
bírságot és büntetést, amellyel 
kapcsolatban behajtást vagy értesítést 
kérelmeztek, úgy kezel, mintha a 
megkeresett tagállamban kirótt bírság vagy 
büntetés lenne.

Or. en

Módosítás 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
értesítésre vagy behajtásra irányuló 
kérelmére tett, mindenekelőtt pedig arról a 
dátumról, amelyen az okiratot vagy a 
határozatot a címzetthez továbbította.

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
tájékoztatásra, értesítésre vagy behajtásra 
irányuló kérelmére tett, mindenekelőtt 
pedig arról a dátumról, amelyen az okiratot 
vagy a határozatot a címzetthez 
továbbította.

Ugyanígy jár el, ha a kérelem sikeres 
teljesítését jelentős akadályok gátolják.

Or. en

Módosítás 795
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
értesítésre vagy behajtásra irányuló 
kérelmére tett, mindenekelőtt pedig arról a 
dátumról, amelyen az okiratot vagy a 
határozatot a címzetthez továbbította.

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
tájékoztatásra, értesítésre vagy behajtásra 
irányuló kérelmére tett, mindenekelőtt 
pedig arról a dátumról, amelyen az okiratot 
vagy a határozatot a címzetthez 
továbbította.

Ugyanígy jár el, ha a kérelem sikeres 
teljesítését jelentős akadályok gátolják.

Or. de

Módosítás 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
értesítésre vagy behajtásra irányuló 
kérelmére tett, mindenekelőtt pedig arról a 
dátumról, amelyen az okiratot vagy a 
határozatot a címzetthez továbbította.

(3) A megkeresett hatóság azonnal értesíti 
a megkereső hatóságot azokról az 
intézkedésekről, amelyeket annak 
tájékoztatásra, értesítésre vagy behajtásra 
irányuló kérelmére tett, mindenekelőtt 
pedig arról a dátumról, amelyen az okiratot
vagy a határozatot a címzetthez 
továbbította.

Or. en

Módosítás 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanígy jár el, ha a kérelem sikeres 
teljesítését jelentős akadályok gátolják.

Or. en

Módosítás 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A büntetés vagy bírság behajtására 
vonatkozó rendelkezéseket a munkaügyi 
bíróságok jogszabály alapján 
végrehajtható határozatainak részeként 
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kirótt büntetésekre is alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 799
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A büntetés vagy bírság behajtására 
vonatkozó rendelkezéseket a nemzeti 
bíróságok jogszabály alapján 
végrehajtható határozatainak részeként 
kirótt büntetésekre is alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A fogadó államban vagy a letelepedés helye szerinti államban működő bíróságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy eljárás alá vonják a nemzeti és uniós jogszabályokat megsértő 
vállalkozásokat, illetve azokra bírságokat rójanak ki, valamint hogy megfelelő kártérítést és 
egyéb kifizetéseket állapítsanak meg azon munkavállalók számára, akik ilyen jogsértések 
áldozatai.

Módosítás 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 13. és a 14. cikk azokra a 
határozatokra is alkalmazandó, amelyeket 
munkaügyi eljárások részét képező 
üléseken, például a szociális partnerek 
között közvetítő üléseken hoztak.

Or. en
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Módosítás 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató vagy 
valamely érdekelt fél vitatja a bírságot, 
büntetést és/vagy az annak alapját képező 
követelést, a bírság vagy büntetés határon 
átnyúló behajtásának eljárását 
felfüggesztik, amíg a megfelelő tagállami 
hatóság határozatot nem hoz az ügyben.

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató vagy 
valamely érdekelt fél vitatja a bírságot, 
büntetést és/vagy az annak alapját képező 
követelést, a bírság vagy büntetés határon 
átnyúló behajtásának eljárását 
felfüggesztik, amíg a megfelelő tagállami 
hatóság határozatot nem hoz az ügyben. A 
megkereső hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a megkeresett hatóságot a 
vitatás tényéről. A megkereső hatóság 
azonban a behajthatatlanná válás 
kockázatának csökkentése érdekében még 
a végleges határozat meghozatala előtt 
kérheti a vagyoni eszközök 
elővigyázatosságból történő 
befagyasztását és elkobzását a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemnek az Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló (...) 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató vagy 
valamely érdekelt fél vitatja a bírságot, 

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató a 
megkereső tagállamban a jogvitára 
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büntetést és/vagy az annak alapját képező 
követelést, a bírság vagy büntetés határon 
átnyúló behajtásának eljárását 
felfüggesztik, amíg a megfelelő tagállami 
hatóság határozatot nem hoz az ügyben.

alkalmazandó szabályozásoknak 
megfelelően vitatja a bírságot, büntetést 
és/vagy az annak alapját képező követelést, 
a bírság vagy büntetés határon átnyúló 
behajtásának eljárását felfüggesztik, amíg a 
megfelelő tagállami hatóság határozatot 
nem hoz az ügyben.

Or. en

Módosítás 803
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató vagy 
valamely érdekelt fél vitatja a bírságot, 
büntetést és/vagy az annak alapját képező 
követelést, a bírság vagy büntetés határon 
átnyúló behajtásának eljárását 
felfüggesztik, amíg a megfelelő tagállami 
hatóság határozatot nem hoz az ügyben.

(1) Amennyiben a behajtási vagy értesítési 
eljárás során az érintett szolgáltató vagy 
valamely érdekelt fél vitatja a bírságot,
büntetést és/vagy az annak alapját képező 
követelést, a bírság vagy büntetés határon 
átnyúló behajtásának eljárását 
felfüggesztik, amíg a megkereső 
tagállamban a megfelelő tagállami hatóság 
határozatot nem hoz az ügyben.

Or. de

Módosítás 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
-17 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-17. cikk
(1) Ez az irányelv és a 96/71/EK irányelv 
nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a 
munkavállalókra nézve kedvezőbb 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseket alkalmazzanak vagy 
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vezessenek be, vagy a szociális partnerek 
között kötött, a munkavállalókra nézve 
kedvezőbb kollektív szerződések 
alkalmazását segítsék elő vagy 
engedélyezzék.
(2) Ezen irányelv végrehajtása semmilyen 
körülmények között sem indokolhatja a 
munkavállalók védelme általános 
szintjének csökkentését az ezen irányelv és 
a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartozó 
területeken. Ez nem érinti a tagállamok 
és/vagy a szociális partnerek azon jogát, 
hogy a bekövetkező változások fényében 
az ezen irányelv elfogadása idején 
hatályban lévőktől eltérő törvényi, 
rendeleti vagy szerződéses rendelkezéseket 
állapítsanak meg, feltéve, hogy az ezen 
irányelvben megállapított 
minimumkövetelményeket tiszteletben 
tartják.

Or. en

Módosítás 805
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiküldött munkavállalókra 
alkalmazandó, a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv 3. cikkének 
(2) bekezdésében megállapított 
munkafeltételek minimumkövetelmények. 
Ez az irányelv és a 96/71/EK irányelv nem 
sérti a tagállamok azon jogát, hogy 
törvények, rendeletek és közigazgatási 
gyakorlatok formájában a munkavállalók 
számára a 96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(7), (8) és (10) bekezdésében előírtaknál 
kedvezőbb bérezési és munkafeltételeket 
határozzanak meg, alkalmazzanak vagy 
léptessenek hatályba, illetve hogy olyan 
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kollektív szerződések vagy szociális 
partnerek közötti szerződések megkötését 
segítsék elő vagy engedélyezzék, amelyek 
a munkavállalókra nézve kedvezőbbek.

Or. de

Módosítás 806
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok annak érdekében, hogy 
az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elvét 
tiszteletben tartva teljesítsék a közérdeket 
szolgáló célokat és feladatokat, törvények, 
rendeletek és közigazgatási gyakorlatok 
elfogadásával és alkalmazásával 
elősegíthetik az egyenlő bérezési és 
munkafeltételek biztosítását a hasonló 
jellegű munkahelyeken, különösen a
nemzeti, regionális és helyi szintű 
közbeszerzések területén, amennyiben 
mindez a munkavállalók szempontjából 
kedvezőbb. A fentiek alkalmazása nem 
sérti ezt az irányelvet vagy a 96/71/EK 
irányelvet.
A tagállamok a más tagállamokban 
alapított transznacionális vállalkozások 
esetében előírhatják olyan kollektív 
szerződések alkalmazását, amelyek 
meghaladják a törvényekben, 
rendeletekben és közigazgatási 
gyakorlatokban foglalt minimális 
munkafeltételeket.

Or. de
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Módosítás 807
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározhatnak egy 
adott régió hasonló vállalkozásai, szakmái 
vagy szektorai esetében olyan 
munkafeltételeket, amelyek a 96/71/EK 
irányelv 3. cikkében foglaltak értelmében 
kedvezõbb munkafeltételeknek 
minősülnek.

Or. de

Módosítás 808
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az általános hatályú rendszerrel nem 
rendelkező tagállamok létrehozhatnak egy 
régió adott ágazatainak hasonló 
vállalkozásai esetében alkalmazandó 
olyan kollektív szerződéseket, amelyek 
kedvezőbb munkafeltételeket biztosítanak. 
A megfelelő gyakorlatokat e tekintetben 
figyelembe kell venni.

Or. de

Módosítás 809
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 5 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Sem ez az irányelv, sem a 96/71/EK 
irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat az ILO 94. számú 
egyezményének ratifikálásában.

Or. de

Módosítás 810
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az irányelvek nem akadályozzák 
meg a bérek vagy minimálbérek 
indexálási mechanizmusainak bevezetését 
vagy alkalmazását, illetve ezek kiküldött 
munkavállalókra történő alkalmazását.

Or. de

Módosítás 811
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk – 7 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelv végrehajtása nem 
használható fel annak igazolására, hogy 
csökken az ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv hatálya alá tartozó 
munkavállalók védelmének általános 
szintje.

Or. de
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Módosítás 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai közötti 
közigazgatási együttműködés és kölcsönös 
segítségnyújtás megvalósítása, melyekről a 
6. cikk, a 7. cikk, a 10. cikk (3) bekezdése, 
a 13. cikk, a 14. cikk és a 15. cikk 
rendelkezik, (a)z [hivatkozás az IMI-
rendeletre]89 által létrehozott belső piaci 
információs rendszeren (IMI) keresztül 
történik.

(1) A tagállamok illetékes hatóságai közötti 
közigazgatási együttműködés és kölcsönös 
segítségnyújtás megvalósítása, melyekről a 
6. cikk, a 7. cikk, a 10. cikk (3) bekezdése, 
a 13. cikk, a 14. cikk és a 15. cikk 
rendelkezik, (a)z [hivatkozás az IMI-
rendeletre] által létrehozott belső piaci 
információs rendszeren (IMI) keresztül 
történik, vagy más meglévő 
együttműködési módozatokon keresztül, 
amelyekről a tagállamok kétoldalú 
megállapodások révén eseti alapon 
megállapodnak.

Or. en

Módosítás 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai közötti 
közigazgatási együttműködés és kölcsönös 
segítségnyújtás megvalósítása, melyekről a 
6. cikk, a 7. cikk, a 10. cikk (3) bekezdése, 
a 13. cikk, a 14. cikk és a 15. cikk 
rendelkezik, (a)z [hivatkozás az IMI-
rendeletre] által létrehozott belső piaci 
információs rendszeren (IMI) keresztül 
történik.

(1) A tagállamok illetékes hatóságai közötti 
közigazgatási együttműködés 
megvalósítása, melyekről a 6. cikk, a 
7. cikk, a 10. cikk (3) bekezdése, a 
13. cikk, a 14. cikk és a 15. cikk 
rendelkezik, lehetőség szerint (a)z 
[hivatkozás az IMI-rendeletre] által 
létrehozott belső piaci információs 
rendszeren (IMI) keresztül történik, és 
ahhoz az együttműködés egyéb bevett 
formái, így például kétoldalú 
megállapodások is társulnak.
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Or. en

Módosítás 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok illetékes hatóságai 
közötti kölcsönös segítségnyújtás 
megvalósítása, amelyről ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv vonatkozó cikkei 
rendelkeznek, a meglévő kialakult 
eszközökön keresztül történik, és 
amennyire lehetséges, kiegészül (a)z 
[hivatkozás az IMI-rendeletre] által 
létrehozott belső piaci információs 
rendszerrel (IMI).

Or. en

Módosítás 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok továbbra is köthetnek 
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

(2) A 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkében 
megállapított elveknek megfelelően a 
tagállamok szabadon alkalmazhatják az 
illetékes hatóságaiknak a 96/71/EK és 
ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatban folytatott közigazgatási 
együttműködéséről és kölcsönös 
segítségnyújtásáról szóló kétoldalú 
megállapodásokat.
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Or. en

Módosítás 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok továbbra is köthetnek
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

(2) A tagállamok továbbra is 
alkalmazhatnak kétoldalú 
megállapodásokat illetékes hatóságaiknak a 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályok és feltételek alkalmazását és 
nyomon követését illetően folytatott 
közigazgatási együttműködéséről.

Or. fr

Módosítás 817
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok továbbra is köthetnek
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 

(2) A tagállamok továbbra is 
alkalmazhatnak és elfogadhatnak 
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
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kötelezettségeit. személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

Or. de

Módosítás 818
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok továbbra is köthetnek 
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok továbbra is köthetnek 
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 

(2) A tagállamok továbbra is 
alkalmazhatnak kétoldalú 
megállapodásokat, vagy köthetnek új
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 



AM\925205HU.doc 123/130 PE504.094v02-00

HU

folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

foglalkoztatási szabályok és feltételek 
alkalmazását és nyomon követését illetően 
folytatott közigazgatási 
együttműködéséről, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 820
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert. Amennyiben azonban az egyik 
érintett tagállam illetékes hatósága az 
IMI-rendszert használja, minden azt 
követő kommunikációhoz azt kell 
használni, és a közigazgatási 
együttműködésről és kölcsönös 
segítségnyújtásról kötött kétoldalú 
megállapodásban előírt 
mechanizmussal/mechanizmusokkal és 
eszközökkel szemben azt kell előnyben 
részesíteni.

törölve

Or. de

Módosítás 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert. Amennyiben azonban az egyik 
érintett tagállam illetékes hatósága az 
IMI-rendszert használja, minden azt 
követő kommunikációhoz azt kell 
használni, és a közigazgatási 
együttműködésről és kölcsönös 
segítségnyújtásról kötött kétoldalú 
megállapodásban előírt 
mechanizmussal/mechanizmusokkal és 
eszközökkel szemben azt kell előnyben 
részesíteni.

törölve

Or. en

Módosítás 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert. Amennyiben azonban az egyik 
érintett tagállam illetékes hatósága az 
IMI-rendszert használja, minden azt 
követő kommunikációhoz azt kell 
használni, és a közigazgatási 
együttműködésről és kölcsönös 
segítségnyújtásról kötött kétoldalú 
megállapodásban előírt 
mechanizmussal/mechanizmusokkal és 
eszközökkel szemben azt kell előnyben 
részesíteni.

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert.

Or. en
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Módosítás 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert. Amennyiben azonban az egyik 
érintett tagállam illetékes hatósága az IMI-
rendszert használja, minden azt követő 
kommunikációhoz azt kell használni, és a 
közigazgatási együttműködésről és 
kölcsönös segítségnyújtásról kötött 
kétoldalú megállapodásban előírt 
mechanizmussal/mechanizmusokkal és 
eszközökkel szemben azt kell előnyben 
részesíteni.

(3) A (2) bekezdésben említett kétoldalú 
megállapodásokkal összefüggésben a 
tagállamok illetékes hatóságai a lehető 
legnagyobb mértékben használják az IMI-
rendszert. Amennyiben azonban az egyik 
érintett tagállam illetékes hatósága 
használta az IMI-rendszert, minden további 
szükséges ellenőrzés esetében is használnia 
kell.

Or. fr

Módosítás 824
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóság a 9. cikk (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában, valamint 
a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 
információt bevezeti az IMI-rendszerbe, 
hogy az a többi illetékes hatóság számára 
azonnal hozzáférhetővé váljon.

Or. en
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Módosítás 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Csökkentést kizáró rendelkezés –
Kedvezőbb rendelkezések
(1) Ez az irányelv és a 96/71/EK irányelv 
nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a 
munkavállalókra nézve kedvezőbb 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseket alkalmazzanak vagy 
vezessenek be, vagy a szociális partnerek 
között kötött, a munkavállalókra nézve 
kedvezőbb kollektív szerződések 
alkalmazását segítsék elő vagy 
engedélyezzék.
(2) Ezen irányelv végrehajtása semmilyen 
körülmények között sem indokolhatja a 
munkavállalók védelme általános 
szintjének csökkentését az ezen irányelv és 
a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartozó 
területeken. Ez nem érinti a tagállamok 
és/vagy a szociális partnerek azon jogát, 
hogy a bekövetkező változások fényében 
az ezen irányelv elfogadása idején 
hatályban lévőktől eltérő törvényi, 
rendeleti vagy szerződéses rendelkezéseket 
állapítsanak meg, feltéve, hogy az ezen 
irányelvben megállapított 
minimumkövetelményeket tiszteletben 
tartják.

Or. en

Módosítás 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
A súlyos szabálysértések uniós 

feketelistája
A 20. cikkben említett időpontot követő 
három éven belül a Bizottság a 96/71/EK 
és ezen irányelv rendelkezéseit több 
alkalommal súlyosan megsértő 
természetes és jogi személyeket tartalmazó 
uniós feketelista megvalósíthatóságáról 
szóló hatásvizsgálatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átültetés a nemzeti jogba Átültetés a nemzeti jogba és a megfelelés 
elmulasztása

Or. en

Módosítás 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a tagállamok nem 
ültetik át nemzeti jogukba ezen irányelv 
rendelkezéseit, a Bizottság rendes 
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kötelezettségszegési eljárást indít, illetve 
az Európai Parlament megbízza a 
Bizottságot, hogy mérlegelje és 
amennyiben indokoltnak látja, indítson 
kötelezettségszegési eljárást.

Or. en

Módosítás 829
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentés Jelentés és a 96/71/EK irányelv 
módosítása

Or. de

Módosítás 830
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek.

(1) Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról.

Abban az esetben, ha e jelentések nem 
mutatnak jelentős javulást a kiküldött 
munkavállalók helyzetében, egy évvel az 
(1) bekezdésben említett jelentéstételi 
időszak végét követően módosítani kell a 
96/71/EK irányelvet oly módon, hogy a 3. 
cikk (1) bekezdése – a (8) bekezdéssel 
együtt értelmezett c) ponttal összefüggő –
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második francia bekezdésének 
alkalmazásában a minimális bérszintek 
helyett egyenlő bérezés és a csak 
általánosan alkalmazandó kollektív 
megállapodások helyett valamennyi 
kollektív megállapodás alkalmazását írja 
elő, amennyiben a többi feltétel teljesül. A 
kiküldött munkavállalók számára a 
fogadó tagállamban a nem kiküldött 
munkavállalókéval azonos feltételeket kell 
teremteni a bérek, fizetések és a 
javadalmazás kapcsolódó elemeinek 
kifizetése, az éves szabadság és a többi 
munkafeltétel tekintetében.

Or. de

Módosítás 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek.

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek. A jelentést 
az illetékes hatóságok által rendszeresen 
készített kockázatértékelések kísérik, 
amelyek célja az, hogy meghatározzák 
azokat a tevékenységi ágazatokat, ahol 
területükön koncentráltan foglalkoztatnak 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldött 
munkavállalókat. E kockázatértékelések 
lehetővé teszik az egyes ágazatok 
különleges problémáinak és igényeinek, a 
korábbi jogsértéseknek, valamint bizonyos 
munkavállalói csoportok kiszolgáltatott 
helyzetének uniós szintű feltérképezését is.

Or. fr
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Módosítás 832
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek.

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után három évvel a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen 
irányelv végrehajtásáról, amelyet adott 
esetben megfelelő javaslatok kísérnek.

Or. en

Módosítás 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek.

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után öt évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának ezen irányelv 
végrehajtásáról, amelyet adott esetben 
megfelelő javaslatok kísérnek.

Or. en


