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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0213 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0213),

– having regard to Article 53(1), Articles 62 and Article 294(2) of the Treaty on the 
Functioning of the European Union, pursuant to which the Commission submitted the 
proposal to Parliament (C7-0086/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság (A7-0000/2012), valamint a Jogi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, 
hogy szabadon másik tagállamba 
költözzön, hogy ott dolgozzon, és ezért ott 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága
magában foglalja a vállalkozások azon 
jogát, hogy másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, ahová ideiglenesen 

                                               
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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is lakjon, továbbá védi őket – az adott 
tagállam állampolgáraival 
összehasonlítva – a munkavállalás, fizetés 
és egyéb munkafeltételek tekintetében 
történő megkülönböztetéstől. A szabad 
mozgást meg kell különböztetni a 
szolgáltatásnyújtás szabadságától, amely a 
vállalkozások azon jogát jelenti, hogy 
másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen 
odaküldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

odaküldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.
Ezt a szabadságot a munkavállalók 
kiküldetése szempontjából meg kell 
különböztetni a munkavállalók szabad 
mozgásától, amely minden polgárnak 
jogot biztosít arra, hogy szabadon másik 
tagállamba költözzön, hogy ott dolgozzon, 
és ezért ott is lakjon, továbbá védi őket –
az adott tagállam állampolgáraival 
összehasonlítva – a munkavállalás, fizetés 
és egyéb munkafeltételek tekintetében 
történő megkülönböztetéstől.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók kiküldetése a szolgáltatásnyújtás szabadsága keretében valósul meg, és nem 
keverhető össze a munkavállalók szabad mozgásával.  A javasolt módosítás célja ennek 
kiemelése. Mivel ez az irányelv a munkavállalók kiküldetésével foglalkozik, ezt rögtön az 
elején le kell szögezni.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak megelőzése, elkerülése és 
visszaszorítása érdekében, hogy a 
szolgáltatásnyújtás Szerződésben foglalt 
szabadságával és/vagy a 96/71/EK irányelv 
alkalmazásával szabálytalanul vagy csalárd 
módon élő vállalatok az alkalmazandó 
szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, javulást kell elérni a 
kiküldetés fogalmának alkalmazása és 
nyomon követése terén.

(4) Annak megelőzése, elkerülése és 
visszaszorítása érdekében, hogy a 
szolgáltatásnyújtás Szerződésben foglalt 
szabadságával és/vagy a 96/71/EK irányelv 
alkalmazásával szabálytalanul vagy csalárd 
módon élő vállalatok az alkalmazandó 
szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, javulást kell elérni a 
kiküldetés fogalmának alkalmazása és 
nyomon követése terén, valamint a közös 
értelmezést elősegítő, egységesebb 
kritériumokat kell uniós szinten bevezetni.

Or. en
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Indokolás

A 3. cikk elemei, amelyekre ez a preambulumbekezdés hivatkozik, azt szolgálják, hogy a 
valódi kiküldetés közös felfogásának kialakítása érdekében elősegítse e fogalom egységes 
értelmezését.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 
szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

(8) A szociális partnerek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 
meghatározhatják a különböző 
(vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket. Ezt 
a jogot össze kell kapcsolni azzal a 
feladatukkal, hogy közlik a fent említett 
bérszinteket és velük kapcsolatban 
tájékoztatást nyújtanak.
Annak érdekében, hogy a vállalkozások 
ösztönzést kapjanak az összes kötelező 
szabály tiszteletben tartására, a szociális 
partnereknek meg kellene fontolniuk 
olyan tanúsítványok bevezetését, 
amelyeket fel lehet használni a 
szabálykövető vállalkozásokat tartalmazó 
„fehér listák” összeállításához 
megbízhatóságuk látható elismerése 
gyanánt.

Or. en

Indokolás

A „szociális partner” kifejezés célja, hogy a munkaadók szervezeteit is belefoglalja ebbe a 
preambulumbekezdésbe. A minimális bérszintek kollektív szerződésekben történő 
meghatározása nagyon gyakran nem elég átlátható a külföldi vállalkozások számára. Ezért 
javítani kell a róluk szóló kommunikációt, és a szociális partnereket e tekintetben be kell 
vonni. A 96/71/EK irányelv végrehajtása érdekében az ellenőrző intézkedések mellett 
motivációs eszközöket is be kell vezetni.
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Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E tekintetben lényeges a kölcsönös 
bizalom, a kölcsönös együttmáködés
szelleme, a folyamatos párbeszéd, valamint 
a kölcsönös megértés.

(11) Mivel a fogadó tagállam csak 
bizonyos korlátok között képes a külföldi 
vállalkozással kapcsolatos tények 
megállapítására, döntő fontosságú és 
tovább javítandó az együttműködés a 
letelepedés szerinti tagállammal,  E 
tekintetben lényeges a kölcsönös bizalom, 
a kölcsönös segítségnyújtás szelleme, a 
folyamatos párbeszéd, valamint a 
kölcsönös megértés.

Or. en

Indokolás

A fogadó tagállam számára objektíven lehetetlen a külföldi vállalkozással kapcsolatos minden 
tény megállapítása anélkül, hogy ne konzultálna és működne együtt a letelepedés helye 
szerinti tagállammal. Az ilyen együttműködés terén jelentkező jelenlegi problémák ellenére 
nem lehet a fogadó tagállamra hárítani az összes felelősséget anélkül, hogy ne vennék 
figyelembe a letelepedés helye szerinti tagállam által elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok 
eredményeit.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 96/71/EK irányelv jobb és 
egységesebb alkalmazásának 
megkönnyítése érdekében célszerű 
rendelkezni egy, a közigazgatási 
együttműködést megkönnyítő elektronikus 
információcsere-rendszerről, és az illetékes 
hatóságoknak a lehető leginkább
használniuk kell a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI). Ez azonban nem 
akadályozza meg, hogy a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú 
megállapodásokat kössenek.

(12) A 96/71/EK irányelv jobb és 
egységesebb alkalmazásának 
megkönnyítése érdekében célszerű 
rendelkezni egy, a közigazgatási 
együttműködést megkönnyítő elektronikus 
információcsere-rendszerről, és az illetékes 
hatóságoknak amikor csak lehetséges, 
kizárólag a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI) kell használniuk. Ez 
azonban nem sérti a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú 
megállapodások megkötését azokon a 
területeken, amelyek nem tartoznak az 
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IMI keretébe.

Or. en

Indokolás

Az IMI-rendszer felhasználói rendkívül kedvező visszajelzéseinek tükrében tanácsos lenne 
kötelezővé tenni használatát azokban az ügyekben, amelyekre kiterjed.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Tovább kell pontosítani a tagállamok 
azon kötelezettségét, hogy elérhetővé 
tegyék a foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos 
információkat, és hatékony hozzáférést 
biztosítsanak hozzájuk nem csupán a többi 
tagállam szolgáltatói, hanem az érintett, 
kiküldetésben lévő munkavállalók számára 
is.

(14) Mivel a szolgáltatók igen gyakran 
azért nem követik a szabályokat, mert 
nehezen férnek hozzá a foglalkoztatási 
feltételekkel és előírásokkal kapcsolatos 
információkhoz, így a tagállamokat 
kötelezni kell, hogy tegyék elérhetővé a 
foglalkoztatásra vonatkozó szabályokkal és 
feltételekkel kapcsolatos információkat, és 
hatékony hozzáférést biztosítsanak 
hozzájuk nem csupán a többi tagállam 
szolgáltatói, hanem az érintett, 
kiküldetésben lévő munkavállalók számára 
is. Ezt a kötelezettséget tovább kell 
pontosítani, különösen ami az általánosan 
kötelező érvényű kollektív szerződéseket 
illeti. 

Or. en

Indokolás

A különböző általánosan kötelező érvényű kollektív szerződésekben rögzített foglalkoztatási 
feltételeket és szabályokat igen gyakran nem ismertetik megfelelően. Nem kívánhatjuk meg, 
hogy a vállalkozások betartsák az olyan szabályokat, amelyeket nem ismertettünk vagy nem 
tettünk közzé megfelelő módon.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy miként teszik a 
megfelelő információkat könnyen 
hozzáférhetővé a szolgáltatók és a 
szolgáltatások igénybevevői számára, 
lehetőleg egy honlapon, a webes 
hozzáférési szabályokat követve. Az ilyen 
honlapok között főként olyan 
webhelyeknek kell szerepelniük,
amelyeket az uniós jogszabályok 
értelmében, a vállalkozásösztönzés és/vagy 
a határokon átnyúló szolgáltatások 
fejlesztése céljából hoztak létre.

(15) A jogszabályok egyértelműségének és 
az információ hozzáférhetőségének 
javítása érdekében létre kell hozni 
tagállamonként egyetlen 
információforrást. A tagállamoknak meg 
kell adniuk egyetlen egy hivatalos nemzeti 
honlapot, amely elsősorban az adott 
tagállam területén kiküldetésben lévő 
munkavállalókra alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételekről és 
szabályokról szóló információkat 
tartalmaz, valamint hivatkozásokat olyan 
honlapokra, amelyeket az uniós 
jogszabályok értelmében, a 
vállalkozásösztönzés és/vagy a határokon 
átnyúló szolgáltatások nyújtása céljából 
hoztak létre.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi helyzet, amikor a foglalkoztatási feltételekről és szabályokról szóló információkat 
különböző forrásokból lehet megismerni, a szabályok nem megfelelő ismeretéhez vezet és 
ebből következően alkalmazásuk elmulasztásához. Ha egyetlen egy információforrás lenne, 
akkor az elősegítené mind a munkaadók, mind a munkavállalók hozzáférésének javítását.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok csak 
bizonyos ellenőrző intézkedéseket vagy 
közigazgatási formai követelményeket 
alkalmazhatnak a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások számára. Ilyen 
intézkedéseket és követelményeket csak 

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok csak 
bizonyos ellenőrző intézkedéseket vagy 
közigazgatási formai követelményeket 
alkalmazhatnak a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások számára. A 
jogszabályok egyértelműsége érdekében 
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akkor lehet bevezetni, illetve 
megállapítani, ha a kért információ nélkül 
az illetékes hatóságok nem tudják 
hatékonyan elvégezni felügyeleti 
feladataikat, és a szükséges információt 
nem lehet könnyen, ésszerű határidőn belül 
megszerezni a kiküldetésben lévő 
munkavállalók munkaadójától vagy a 
szolgáltató letelepedésének helye szerinti 
tagállam hatóságaitól és/vagy kevésbé 
korlátozó intézkedések pedig nem 
biztosítanák a szükségesnek ítélt nemzeti 
ellenőrzési intézkedések céljainak elérését.

uniós szinten egységeseknek kell lenniük 
a lehetséges ellenőrző intézkedéseknek és 
követelményeknek és ezeket csak akkor 
lehet bevezetni, illetve megállapítani, ha a 
kért információ nélkül az illetékes 
hatóságok nem tudják hatékonyan 
elvégezni felügyeleti feladataikat, és a 
szükséges információt nem lehet könnyen, 
ésszerű határidőn belül megszerezni a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
munkaadójától vagy a szolgáltató 
letelepedésének helye szerinti tagállam 
hatóságaitól és/vagy kevésbé korlátozó 
intézkedések pedig nem biztosítanák a 
szükségesnek ítélt nemzeti ellenőrzési 
intézkedések céljainak elérését.

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E tekintetben kiemelkedően fontosak a 
nemzeti munkaügyi felügyeletek, a 
szociális partnerek és egyéb 
monitoringtestületek, amelyek továbbra is 
lényeges szerepet fognak játszani.

(19) E tekintetben kiemelkedően fontosak a 
nemzeti munkaügyi felügyeletek, illetve 
más nemzeti ellenőrző hatóságok, amelyek 
továbbra is lényeges szerepet fognak 
játszani.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy rugalmasan 
Meg lehessen birkózni a munkaerőpiacok 
és a munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokféleségével, kivételesen más szereplők 
és/vagy testületek is nyomon követhetik a 

(20) Annak érdekében, hogy rugalmasan 
meg lehessen birkózni a munkaerőpiacok 
és a munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokféleségével, a szociális partnerek 
és/vagy kivételesen más nemzeti testületek 



PE498.030v01-00 12/42 PR\916592HU.doc

HU

kiküldetésben lévő munkavállalók 
bizonyos foglalkoztatási szabályait és 
feltételeit, feltéve, hogy ezen szereplők 
vagy testületek azonos mértékű védelmet 
biztosítanak az érintett személyeknek, 
valamint ellenőrzési tevékenységüket 
megkülönbtetésmentesen és objektív 
módon végzik.

is nyomon követhetik a kiküldetésben lévő 
munkavállalók bizonyos foglalkoztatási 
szabályait és feltételeit, feltéve, hogy ezen 
szereplők vagy testületek azonos mértékű 
védelmet biztosítanak az érintett 
személyeknek, valamint ellenőrzési 
tevékenységüket megkülönbtetésmentesen 
és objektív módon végzik.

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok ellenőrző hatóságai és 
egyéb érintett monitoring- és végrehajtó 
testületei igénybe veszik a vonatkozó 
jogszabályokban előírt együttműködést és 
információcserét annak érdekében, hogy 
ellenőrizzék a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó szabályok 
betartását.

(21) A tagállamok ellenőrző hatóságai és 
egyéb érintett nemzeti monitoring- és 
végrehajtó testületei igénybe veszik a 
vonatkozó jogszabályokban előírt 
együttműködést és információcserét annak 
érdekében, hogy ellenőrizzék a 
kiküldetésben lévő munkavállalókra 
vonatkozó szabályok betartását.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 96/71/EK irányelv érvényesítésének 
megkönnyítése és hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
hatékony panasztételi mechanizmusoknak 
kell rendelkezésre állniuk, melyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken, 
úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 

(23) A 96/71/EK irányelv érvényesítésének 
megkönnyítése és hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
hatékony panasztételi mechanizmusoknak 
kell rendelkezésre állniuk, melyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
közvetlenül vagy – ha hozzájárulnak –
kijelölt harmadik feleken, úgymint 
szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
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panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a harmadik feleknek csak akkor van joguk arra, hogy 
beavatkozzanak az eljárásokba a kiküldött munkavállalók nevében, ha a munkavállalók ehhez 
hozzájárulnak.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel arra, hogy az építőiparban 
igen elterjedt az alvállalkozásba adás, 
valamint a kiküldetésben lévő 
munkavállalók jogainak védelme 
érdekében biztosítani kell, hogy egy ilyen 
ágazatban legalább azt a vállalkozót, 
amelynek a munkáltató közvetlen 
alvállalkozója, a munkáltatóval együtt 
vagy a munkáltató helyett felelősségre 
lehessen vonni azért, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállalónak 
megfizették-e a nettó minimálbért, minden 
elmaradt járandóságot és/vagy jogszabály 
vagy kollektív szerződés szerint a szociális 
partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékokat, a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(1) bekezdésének hatályán belül. A 
vállalkozó nem vonható felelősségre, 
amennyiben teljesítette átvilágítási 
kötelezettségét. Ez utóbbi jelenthet az 
alvállalkozó által benyújtott bizonyítékkal 
kapcsolatos megelőző intézkedést, többek 
között adott esetben a tagállami 
hatóságoktól származó információk 
alapján.

törölve
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Or. en

Indokolás

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Különleges esetekben a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint más vállalkozók is 
felelősségre vonhatók az ezen irányelvből 
fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, 
illetve felelősségük korlátozható a nemzeti 
vagy ágazati szintű szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció eredményeként.

törölve

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése a 12. cikk törlésének következménye.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Amennyiben a vállalkozó közvetlen 
alvállalkozója egy másik tagállamban 
letelepedett szolgáltató, amely 
munkavállalókat küld kiküldetésbe, a 
vállalkozó felelőssége előírásának 

törölve
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kötelezettségét a munkavállalók szociális 
védelméhez fűződő nyomós közérdek 
indokolja. Lehetséges, hogy az ilyen, 
kiküldetésben lévő munkavállalók nem 
ugyanabban a helyzetben vannak, mint a 
vállalakozó letelepedésének helye szerinti 
tagállamban letelepedett közvetlen 
alvállalkozó által alkalmazott 
munkavállalók, abból a szempontból, 
hogy tudják-e követelni a jogtalanul 
visszatartott elmaradt bért vagy adó-
visszatérítést vagy társadalombiztosítási 
járulékot.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése a 12. cikk törlésének következménye.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamoknak a kirótt 
közigazgatási bírságok és/vagy büntetések 
határokon átnyúló esetekben történő 
behajtására szolgáló rendszerei között 
fennálló különbségek veszélyeztetik a 
belső piac zavartalan működését, és 
jelentősen megnehezíthetik, sőt akár meg 
is akadályozhatják, hogy a kiküldetésben 
lévő munkavállalók az egész Unióban 
egyenlő mértékű védelmet élvezzenek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a (28) preambulumbekezdés után következik. Az alábbi 
preambulumbekezdések sorrendje nem megfelelő. A módosítás célja mindenekelőtt a bírságok 
és büntetések határokon átnyúló behajtása keretében bevezetett intézkedések indokainak 
magyarázata, majd azon problémák és akadályok ismertetése, amelyek miatt ezen a területen 
szükséges a jogszabályi harmonizáció.
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Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A munkavállalók szolgáltatásnyújtási 
célú kiküldetését szabályozó lényeges 
szabályok hatékony érvényesítését a kirótt 
közigazgatási bírságok és büntetések 
határokon átnyúló behajtására irányuló 
sajátos fellépéssel kell biztosítani. A 
tagállamok jogszabályainak közelítése e 
téren lényeges előfeltétele a belső piac 
zavartalan működéséhez szükséges 
fokozottabb, egyenlőbb és 
összehasonlíthatóbb védelem 
biztosításának.

(28) A munkavállalók szolgáltatásnyújtási 
célú kiküldetését szabályozó lényeges 
szabályok hatékony érvényesítését a kirótt 
közigazgatási bírságok és büntetések 
határokon átnyúló behajtására irányuló 
sajátos fellépéssel kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés második mondata (kisebb változtatással) a 28a. (új) 
preambulumbekezdésbe kerül.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A tagállamoknak a kirótt 
közigazgatási bírságok és/vagy büntetések 
határokon átnyúló esetekben történő 
behajtására szolgáló rendszerei között 
fennálló különbségek veszélyeztetik a 
belső piac zavartalan működését. A 
tagállamok jogszabályainak közelítése e 
téren lényeges előfeltétele a fokozottabb, 
egyenlőbb és összehasonlíthatóbb 
jogkövetés biztosításának.

Or. en

Indokolás
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A kiszabott bírságok és büntetések fő célja, hogy visszatartó hatásuk révén garantálják a 
jogszabályok tiszteletben tartását (a munkavállalók egyenlő szintű védelme másodlagos és 
közvetett cél).

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A büntetések és bírságok határokon 
átnyúló behajtására vonatkozó egységesebb 
szabályok megállapítása, valamint az ezek 
meg nem fizetése esetén követendő 
nyomon követési eljárásokra vonatkozó 
egységesebb kritériumok szükségessége 
ellenére ezek nem érintik a tagállamok 
azon hatáskörét, hogy meghatározzák a 
saját jogszabályaik értelmében 
rendelkezésükre álló büntetés-, szankció-
és bírságrendszert vagy behajtási 
intézkedéseket.

(30) A büntetések és bírságok határokon 
átnyúló behajtására vonatkozó néhány 
egységesebb szabály megállapítása, 
valamint az ezek meg nem fizetése esetén 
követendő eljárások nyomon követése 
elősegítésének szükségessége ellenére ezek 
nem érintik a tagállamok azon hatáskörét, 
hogy meghatározzák a saját jogszabályaik 
értelmében rendelkezésükre álló büntetés-, 
szankció- és bírságrendszert vagy behajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás
A VI. fejezet nem hoz létre egységesebb rendszert, hanem néhány közelítést vezet be annak 
érdekében, hogy a bírságok és büntetések határokon átnyúló esetekben történő behajtása 
lehetővé váljon a különböző nemzeti rendelkezések értelmében is.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „illetékes hatóság”: egy tagállam által az 
ezen irányelv értelmében megállapított 
feladatok elvégzésére kijelölt hatóság;

a) „illetékes hatóság”: egy tagállam által az 
ezen irányelv értelmében megállapított 
feladatok elvégzésére kijelölt közigazgatási
hatóságok;

Or. en

Indokolás

Igen gyakran előfordul, hogy egynél több olyan illetékes hatóság van egy tagállamban, 
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amelyet az ezen irányelvben foglalt feladatok ellátása érdekében állítottak fel. Fontos 
kiemelni, hogy e hatóságoknak a közigazgatáshoz kell tartozniuk.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „megkereső hatóság”: egy tagállam 
illetékes hatósága, amely az V. fejezetben 
említett büntetést vagy bírságot illetően 
segítséget, tájékoztatást, értesítést vagy 
behajtást kér;

b) „megkereső hatóság”: egy tagállam 
illetékes hatósága, amely az VI. fejezetben 
említett büntetést vagy bírságot illetően 
segítséget, tájékoztatást, értesítést vagy 
behajtást kér;

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló behajtást a VI. fejezet szabályozza (nem az V. fejezet).

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „megkeresett hatóság”: egy tagállam 
illetékes hatósága, amelytől segítséget, 
tájékoztatást, értesítést vagy behajtást 
kérnek.

c) „megkeresett hatóság”: egy tagállam 
illetékes hatósága, amelytől segítséget, 
tájékoztatást, értesítést vagy behajtást 
kérnek a VI fejezetben foglaltaknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kellett, hogy mely hatóságról van szó.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/71/EK irányelv végrehajtásának, A 96/71/EK irányelv végrehajtásának, 
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alkalmazásának és érvényesítésének 
céljából az illetékes hatóságok a 
vállalkozás által a letelepedési helye 
szerinti tagállamban folytatott 
tevékenységeket ténylegesen jellemző 
tényállási elemeket veszik figyelembe 
annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás a 
kizárólag belső igazgatási és/vagy 
adminisztratív tevékenységeken kívül 
folytat-e érdemi tevékenységet. Ilyen 
elemek a következők:

alkalmazásának és érvényesítésének 
céljából az illetékes hatóságok a 
vállalkozás által a letelepedési helye 
szerinti tagállamban folytatott 
tevékenységeket ténylegesen jellemző 
tényállási elemeket veszik figyelembe 
annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás a 
transznacionális szolgáltatásnyújtás 
keretében érdemben kiküld-e 
munkavállalókat egy másik tagállam 
területére. Ilyen elemek kizárólag a 
következők:

Or. en

Indokolás

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiküldött munkavállalók felvételének 
helye;

b) a kiküldött munkavállalók felvételének 
helye, illetve az a hely, ahonnan kiküldik 
őket,

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a munkavállalókat nem ugyanazon a helyen veszik fel, mint ahonnan 
kiküldik. Ezt pontosítani kell. Mindkét információ hasznos a tényállási elemek értékelésekor.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a hely, ahol a vállalkozás üzleti 
tevékenységének jelentős részét végzi, és 
ahol adminisztratív személyzetet alkalmaz;

d) az a hely, ahol a vállalkozás üzleti 
tevékenységét végzi, amely tágabb 
időkeretben vizsgálva nem korlátozódik 
pusztán belső irányításra és/vagy
adminisztratív tevékenységre,

Or. en

Indokolás

Az Európai Közösségek Bíróságának ítéletei (C-115/2011) és a 883/2004-es rendelet 
értelmében nem szükséges, hogy a vállalkozás a letelepedés helye szerinti tagállamban 
végezze tevékenységének jelentős részét. Azonban a munkavállalókat kiküldő vállalkozások 
tevékenységei általában véve nem korlátozódhatnak pusztán belső irányításra és/vagy 
adminisztratív tevékenységekre. A „tágabb időkeretben vizsgálva” kifejezés azt jelenti, hogy 
tágabb időkeret áll rendelkezésre a vállalkozás tevékenységeinek áttekintésére, és nemcsak 
egy adott időpontban végzett áttekintésről van szó.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a letelepedés helye szerinti tagállamban 
meglévő szerződések és/vagy elért 
forgalom abnormálisan korlátozott száma, 
illetve nagysága.

törölve

Or. en

Indokolás

Lehetséges, hogy egy nagy külföldi szerződés következtében egy vállalkozás forgalma a 
letelepedés helye szerinti országban nagyon alacsony, ami nem ássa alá a kiküldetés érdemi 
jellegét.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen elemek értékelését mindig az egyes 
konkrét esetekhez kell igazítani, és 
figyelembe kell venni a vállalkozás által a 
letelepedési helye szerinti államban 
folytatott tevékenységek jellegét.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést tartalmilag és formailag össze kell kapcsolni a 3. cikk (2) bekezdésével, és így 
létrejönne a (3) cikk (3) bekezdése.

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megállapításához, hogy egy 
kiküldetésben lévő munkavállaló a 
szokásos munkavégzése szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban munkáját 
ideiglenes jelleggel végzi, meg kell 
vizsgálni a munkára és a munkavállaló 
helyzetére vonatkozó összes tényállási 
elemet.

Annak megállapításához, hogy egy 
kiküldetésben lévő munkavállaló a 
szokásos munkavégzése szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban munkáját 
ideiglenes jelleggel végzi, meg kell 
vizsgálni a munkára és a munkavállaló 
helyzetére vonatkozó tényállási elemeket.

Or. en

Indokolás

Mivel a tényállási elemek csak indikatív jellegűek, nem indokolt minden esetben az összes 
vizsgálata.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen elemek a következők: Ilyen elemek kizárólag a következők:
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Or. en

Indokolás

Jogbizonytalanságot okoz, ha több olyan példát és indikatív jellegű elemet bevezetnek, 
amelyeket meg kell vizsgálni az ellenőrzés során. A nyitott lista különböző elemekhez vezet a 
különböző tagállamokban, ami eltérő döntésekhez vezethet arra vonatkozóan, hogy ki számít 
kiküldött munkavállalónak. Következésképpen a 3. cikknek zárt listát kell maghatároznia.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kiküldött munkavállaló számára 
kiállított, érvényes A1 űrlap birtoklása.

Or. en

Indokolás

A munkaadónak a kiküldetés kezdete előtt minden kiküldött munkavállaló számára be kell 
szereznie egy A1-es űrlapot. Ez az igazolás a szociális biztonsági jogszabályokat érinti, és 
hasznos annak bizonyításához, hogy a társadalombiztosítási járulékokat a fogadó tagállamtól 
eltérő uniós tagállamban fizetik, valamint egyike lehet az érdemi kiküldetést jellemző indikatív 
elemeknek.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi fent felsorolt tényállási elem 
csupán jelzésértékű tényező az elvégzendő 
átfogó értékelésben, ezért külön-külön 
nem lehet őket figyelembe venni. A 
kritériumokat mindig az egyes konkrét 
esetekhez kell igazítani, és figyelembe kell 
venni a helyzet egyediségét.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést tartalmilag és formailag össze kell kapcsolni a 3. cikk (1) bekezdésével, és így 
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létrejönne a .) cikk (3) bekezdése.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Valamennyi a fenti (1) és (2) 
bekezdésben felsorolt tényállási elem 
csupán jelzésértékű tényező az elvégzendő 
átfogó értékelésben, ezért külön-külön 
nem lehet őket figyelembe venni. Ezen 
elemek értékelését mindig az egyes 
konkrét esetekhez kell igazítani, és 
figyelembe kell venni a helyzet 
egyediségét. Egy vagy több elem hiánya 
nem feltétlenül zárja ki a kiküldetés 
meglétét, de segíthet annak eldöntésében, 
hogy érdemi kiküldetésről van-e szó.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy ez a rész mind az (1), mind a (2) bekezdés tényállási elemeit 
érinti, és a 3. cikk (3) bekezdését fogja alkotni.

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
céljából a tagállamok a tagállami 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően kijelölnek egy vagy több 
illetékes hatóságot, amelyek között a 
96/71/EK irányelv 4. cikében említett 
kapcsolattartó hivatal(ok) is lehet(nek).

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
céljából a tagállamok a tagállami 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően kijelölnek egy vagy több 
illetékes hatóságot, amelyek között a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
kapcsolattartó hivatal(ok) is lehet(nek).

A kapcsolattartó hivatal fő feladata, hogy 
információval szolgáljon a foglalkoztatási 
feltételekről és szabályokról. A fent 
említett szabályok alkalmazásának 
nyomon követését elláthatják a 
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kapcsolattartó hivatalok vagy más 
ellenőrző hatóságok.

Or. en

Indokolás

E cikk címe szerint meg kell határozni a kapcsolattartó hivatal fő feladatait; ezt az előírást 
tehát be kell illeszteni a szövegbe.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információ teljes hozzáférhetősége 
és a jogbiztonság érdekében csak az 
egységes hivatalos nemzeti honlapon 
közzétett foglalkoztatási feltételek és 
szabályok tekintendők általánosan 
kötelező érvényűnek.

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség és a jogbiztonság érdekében pontosítani kell, hogy csak a szolgáltatók 
számára megfelelő módon közölt foglalkoztatási feltételek és szabályok tekintendők 
általánosan kötelező érvényűnek. Gyakran előfordul, hogy a kollektív szerződésekben rögzített 
foglalkoztatási feltételek és szabályok nem hozzáférhetők. Nem kívánhatjuk meg, hogy a 
vállalkozások betartsák az olyan szabályokat, amelyeket nem ismertettek, vagy nem tettek 
közzé megfelelő módon.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
hogy mely foglalkoztatási szabályok és 
feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik az egységes hivatalos
nemzeti honlapon, hogy mely 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
és/vagy a (nemzeti és/vagy regionális) 
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alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

jogszabályok mely részei alkalmazandók a 
területükre kiküldött munkavállalókra;

Or. en

Indokolás

Csak akkor lehet javítani az információ hozzáférhetőségén, ha garantálni tudják, hogy 
egyetlen információforrás legyen.  Továbbá ennek hivatalos nemzeti honlapnak kell lennie, 
amelyen hivatalosan közzéteszik a feltételeket és a szabályokat, és azok így közvetlenül 
hozzáférhetők lesznek a munkavállalók és a munkaadók számára.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon általánosan elérhetővé tegyék 
az arra vonatkozó információkat, hogy 
mely kollektív szerződések alkalmazandók 
(és mely személyekre), és a másik 
tagállamból származó szolgáltatóknak 
mely foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket kell alkalmazniuk a 
96/71/EK irányelv szerint, és lehetőség 
szerint megadják a meglévő 
internetcímekre és más kapcsolattartók, 
különösen a vonatkozó szociális partnerek 
internetcímére mutató hivatkozásokat;

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az egységes 
hivatalos nemzeti honlapon általánosan 
elérhetővé tegyék az arra vonatkozó 
információkat, hogy mely kollektív 
szerződések alkalmazandók (és mely 
személyekre), és a másik tagállamból 
származó szolgáltatóknak mely 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kell alkalmazniuk a 96/71/EK irányelv 
szerint, és lehetőség szerint megadják a 
meglévő internetcímekre és más 
kapcsolattartók, különösen a vonatkozó 
szociális partnerek internetcímére mutató 
hivatkozásokat;

Or. en

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
angolul és más, a szolgáltatásnyújtás helye 
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nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

szerinti ország nemzeti nyelvétől/nyelveitől 
eltérő legfontosabb nyelveken, lehetőség 
szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

Or. en

Indokolás

Azon nyelvek kiválasztása, amelyekre le kell fordítani az információt, az érintett tagállamba 
kiküldött munkavállalók állampolgárságának vizsgálatától és a számuktól függ. Emellett az 
angol nyelvnek a belső piacon alapvetőnek kell lennie, és használata megkönnyíti a további 
fordításokat.

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fokozzák a tagállami honlapokon 
közzétett információk hozzáférhetőségét és 
egyértelműségét;

d) fokozzák a különösen az a) pontban 
említett egységes hivatalos tagállami 
honlapokon közzétett információk 
hozzáférhetőségét és egyértelműségét, az 
információkat rendszeresen frissítve;

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az alapvető munkakörülmények (különösen a minimálbér) változnak, 
rendszeresen frissíteni kell őket.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) naprakészen tartják az országonkénti 
adatlapokban előírt információkat.

f) naprakészen tartják, pontosítják és 
maradéktalanul megadják az 
országonkénti adatlapokban előírt 
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információkat.

Or. en

Indokolás

Jelenleg néhány országonkénti adatlap csak annyit közöl, hogy néhány foglalkoztatási feltételt 
és szabályt az általánosan kötelező érvényű kollektív megállapodások tartalmaznak. Mivel 
uniós szinten további információforrást jelentenek, ezért pontos és kimerítő tájékoztatást kell 
adniuk, különösen amikor olyan különböző munkaerőpiacokról van szó, ahol e szabályokat 
egyes esetekben a szociális partnerek határozzák meg, illetve a jogszabályokban foglalt 
előírásokkal párhuzamosan ők is megfogalmaznak szabályokat.

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek a kivizsgálására 
vonatkozó, indokolással ellátott 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a késedelem 
nélküli megválaszolásában áll.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv csak a munkavállalók kiküldetésére vonatkozik. Ezért nem indokolt más 
„jogellenes transznacionális tevékenységek lehetséges eseteinek” említése.

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot.

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot. Az 
információcsere terén továbbra is 
fennálló problémák esetében a 
Bizottságnak közbe kell lépnie annak 
érdekében, hogy segítse a tagállamokat a 
probléma megoldásában.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a tagállamok közötti információcserével kapcsolatos 
problémák különböző, néha érthető okokból kifolyólag továbbra is megmaradnak. Így a 
Bizottság közvetítői szerepet játszhat a probléma megoldása érdekében.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.

A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, illetve egy 
hónapon belül, ha a válasz helyszíni 
kivizsgálást tesz szükségessé, elektronikus 
úton továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.

Or. en

Indokolás

Az ebben az irányelvben rögzített határidőknek nagyratörőknek, de ugyanakkor 
megvalósíthatóknak kell lenniük; így két kivétellel 2 hét lesz a rendes határidő. Az első kivétel 
akkor lép érvénybe, ha helyszíni kivizsgálás szükséges, amelyhez objektíve több idő kell, és így 
hosszabb határidőt tesz szükségessé.
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Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 
kell.

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat két munkanapon belül 
továbbítani kell.

Or. en

Indokolás

A második kivételt olyan indokolt sürgősség támasztja alá, amely azonnali fellépést tesz 
szükségessé. Ennek a rövid határidőnek azonban korlátai vannak; csak bizonyos dolgokat 
lehet két munkanap alatt ellenőrizni.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatókat tartalmazó olyan 
nyilvántartásokba, amelyekbe a területükön 
működő illetékes hatóságok 
betekinthetnek, a többi tagállam megfelelő 
illetékes hatóságai is azonos feltételek 
mellett betekinthessenek.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatókat tartalmazó olyan 
nyilvántartásokba, amelyekbe a területükön 
működő illetékes hatóságok 
betekinthetnek, a többi tagállam megfelelő 
illetékes hatóságai is hasonló feltételek 
mellett (az IMI-rendszeren keresztül vagy 
az illetékes tagállami hatóság révén) 
betekinthessenek.

Or. en

Indokolás

Azonos feltételeket nem lehet garantálni, mivel a külföldi illetékes hatóság számára nem 
lehetséges bizonyos nyilvántartások elérése. Közvetlenül a közszférabeli nyilvántartásokhoz 
tudnak hozzáférni. Ezért az IMI-rendszeren vagy a tagállami illetékes hatóságokon keresztül 
szerezhetnek hozzáférést, ami hasonló és nem azonos feltételt jelent.
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Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket, 
valamint felhasználásuknak meg kell 
felelnie a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos  jognak.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a kicserélt információt ne használják más, nem kívánatos célokra.

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 
9. cikk (1) bekezdésében említett esetekben 
a szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam segítséget nyújt annak a 
tagállamnak, amelybe a kiküldetés 
történik, hogy biztosítsa a 
96/71/EK irányelvnek és az ezen irányelv 
értelmében alkalmazandó feltételeknek 
való megfelelést. A szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállam saját 
kezdeményezésre továbbítja a kiküldetés 
szerinti tagállamnak a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 9. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
valamennyi releváns információt, 
amennyiben a szolgáltató letelepedési
helye szerinti tagállamnak tudomása van 
olyan konkrét tényekről, amelyek 
lehetséges szabálytalanságokra utalnak.

(2) A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 
9. cikk (1) bekezdésében említett esetekben 
a szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam segítséget nyújt a fogadó 
tagállamnak, hogy biztosítsa a 
96/71/EK irányelvnek és az ezen irányelv 
értelmében alkalmazandó feltételeknek 
való megfelelést. A szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállam saját 
kezdeményezésre továbbítja a kiküldetés 
szerinti tagállamnak a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 9. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
valamennyi releváns információt, 
amennyiben a letelepedés helye szerinti 
tagállam indokoltan azt gyanítja, hogy
lehetséges szabálytalanságokra kerül sor.
Az információ megőrzése időtartamának 
meg kell felelnie az IMI-rendszernek. A 
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kapott információt bizalmasan kell 
kezelni, és nem lehet továbbítani vagy 
közzétenni.

Or. en

Indokolás

A megalapozott gyanúval kapcsolatos információ rendkívül érzékeny, és azt védeni kell 
bármilyen harmadik félnek való továbbítástól vagy a közzétételtől, valamint az ebből 
következő nem kívánatos céloktól.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
letelepedés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak kérésére a fogadó tagállam 
hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
fogadó tagállam hatóságainak kell 
elvégezniük a tagállam saját 
kezdeményezése alapján vagy a 
letelepedés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak kérésére a 10. cikknek, 
valamint a fogadó tagállam nemzeti joga, 
gyakorlata és közigazgatási eljárásai által 
biztosított és az uniós jogszabályoknak 
megfelelő felügyeleti jogkörnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A fogadó tagállam jobban átlátja, hogy mit kell ellenőrizni saját területén, és nem helyénvaló, 
ha a letelepedés helye szerinti tagállam kérése korlátozza abban, ahogy az ellenőrzést végzi.
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Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – így például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. en

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása kérelmezésének lehetősége, 
feltéve, hogy ezek a dokumentumok nem 
túl hosszúak, és/vagy egységes 
nyomtatványokat használnak hozzájuk;

Or. en
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Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) annak kérelmezésére vonatkozó 
lehetőség, hogy a szolgáltatás nyújtásának 
idejére kinevezzenek egy kapcsolattartót, 
aki – szükség esetén – a fogadó
tagállamban, a munkaadó nevében tárgyal 
az érintett szociális partnerekkel, a 
tagállami jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vállalkozásoknak joguk van ahhoz, 
hogy kérjenek egy másolatot a vizsgálatot 
követően készített jegyzőkönyvből, amely 
tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a 
következtetéseket, valamint a követendő 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében a vállalatnak biztosítani kell a jogot, hogy papírformában kérje az 
ellenőrzés vagy vizsgálat eredményeit.

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók 

(4) Azokban a tagállamokban, amelyekben 
a kiküldetésben lévő munkavállalók 



PE498.030v01-00 34/42 PR\916592HU.doc

HU

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.

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, 
továbbá feltéve, hogy a fenti szabályokról 
és feltételekről megfelelő tájékoztatást 
adtak az ezen irányelv 5. cikkében 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az indokolás az angol változatban alkalmazott „management and labour” kifejezés „social 
partners” kifejezésre történő módosítását indokolja, ezt a magyar változatban már eleve így 
fordították.

Módosítás 53
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 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, továbbá
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feltéve, hogy nem alkalmaznak 
megkülönböztetést, és/vagy nem 
aránytalanok az ezen irányelv 10. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 54
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 az ezen irányelv 
rendelkezései betartásának biztosítása, a 
kiküldött munkavállalók és/vagy 
munkaadóik jóváhagyásától függően 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

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a harmadik feleknek csak akkor van joguk arra, hogy 
beavatkozzanak az eljárásokba a kiküldött munkavállalók nevében, ha a munkavállalók ehhez 
hozzájárulnak.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alvállalkozás – Egyetemleges felelősség törölve
(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 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:
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 
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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.
(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) 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.

Or. en

Indokolás

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
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the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Módosítás 56
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 a munkavállalók 
kiküldetése tekintetében alkalmazandó 
szabályok be nem tartásáért kirótt 
közigazgatási bírságok és büntetések 
határokon átnyúló végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Az e bekezdésre vonatkozó bizottsági javaslat szerint a fogadó tagállam összes hatályos 
szabályát alkalmazni kellene. A végrehajtási irányelv csak a munkavállalók kiküldetésével 
kapcsolatos szabályok betartását írhatja elő, más szabályokét nem.

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 kérelmet benyújtó, 
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hatóság határozatot nem hoz az ügyben. megfelelő tagállami hatóság határozatot 
nem hoz.

Or. en

Módosítás 58
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 az a lehető 
legnagyobb mértékben használják 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, amikor 
csak lehetséges és minden szükséges 
további intézkedés során, az IMI-rendszert 
használják. E tekintetben az IMI-
rendszert előnyben kell részesíteni a 
közigazgatási együttműködésről és 
kölcsönös segítségnyújtásról kötött 
kétoldalú megállapodásban előírt 
mechanizmussal/mechanizmusokkal és 
eszközökkel szemben.

Or. en

Indokolás
A javasolt megfogalmazás világossá teszi, hogy mi az összefüggés az IMI és az érvényes 
kétoldalú megállapodások között, mivel kimondja, hogy azokon a területeken, amelyekre az 
IMI kiterjed, ez utóbbit előnyben kell részesíteni a kétoldalú megállapodásban előírt 
mechanizmusokkal szemben. Hangsúlyozni kell, hogy minden olyan ügyben, amely nem 
tartozik az IMI keretébe, a tagállamok továbbra is kétoldalú megállapodásaikat fogják 
alkalmazni.
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INDOKOLÁS

A munkavállalók kiküldetése fontos szerepet játszik a határokon átnyúló szolgáltatások 
nyújtásában és a belső piac fejlődésében. Évente kb. 1 millió uniós polgár dolgozik 
kiküldetésben egy másik tagállamban. E munkavállalói kategóriát védeni kell különösen a 
válság időszakában, amikor az ebben rejlő lehetőségek és e munkavállalók versenyképessége 
lehetővé teszi a foglalkoztatás bizonyos szintjének fenntartását, sőt új munkahelyek teremtését 
is. Cselekedni kell annak érdekében, hogy fejlesszük és javítsuk a belső piacon működő 
európai vállalkozások mobilitását. Mindez egyértelműen elő fogja segíteni az Európai Unió 
gazdasági növekedését és stabilitását.

A szolgáltatásnyújtás szabadsága (amelyet meg kell különböztetni a munkavállalók szabad 
mozgáshoz való jogától), amelynek keretében sor kerül a kiküldetésre, a belső piac egyik 
pillére, és a több ezer európai vállalkozás határokon átnyúló mobilitásának alapja. A 
szolgáltatásnyújtás szabadságát a munkavállalói jogokkal együtt kell garantálni. Ebben az 
összefüggésben elengedhetetlen a kiegyensúlyozott megközelítés a javasolt intézkedések és 
eszközök tekintetében.  Tovább kell erősíteni a tagállamok közötti együttműködést, hogy 
jobban védjék és felügyeljék az európai belső piacon kiküldetés keretében munkát vállalók e 
speciális kategóriáját.

VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELV

Az elmúlt évek során szerzett tapasztalat egyértelműen azt jelzi, hogy sürgősen tökéletesíteni 
kell a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK 
irányelvet jobb végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása érdekében.
Egy sor probléma tapasztalható a munkavállalói jogok megsértésétől és az információ 
hiányától vagy hozzáférhetetlenségétől egészen a tagállamok közötti együttműködés terén 
meglévő makacs akadályokig vagy a határokon átnyúló kontextusban kirótt bírságok és 
büntetések behajtásának elmaradásáig. Ezenkívül az elmúlt években a Bíróság több ítélete 
nyomán korlátozni kellett bizonyos intézkedéseket a munkavállalók kiküldetéséről szóló jogi 
keretben. Ezért az Európai Bizottság 2012. március 21-én javaslatot tett egy végrehajtási 
irányelvre, amely új megoldásokat és intézkedéseket tartalmaz. A végrehajtási irányelv az 
EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésén és 62. cikkén alapul, és ezt a jogi egyértelműség 
érdekében fenn kell tartani.  

Az előadó elismeri, hogy módosításokra van szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
96/71/EK irányelv jobb végrehajtását, alkalmazását és érvényesítését, ezért üdvözli az európai 
bizottsági javaslatot. Az előadó véleménye szerint a végrehajtási irányelv általában véve:

 kiegyensúlyozott intézkedéseket tartalmaz, amelyek védik mind a kiküldött 
munkavállalókat, mind a szolgáltatásnyújtás szabadságát;

 a kiküldött munkavállalók számára egyértelmű jogi keretet hoz létre, hogy különösen 
válság idején a bennük rejlő lehetőséget és versenyképességüket kihasználják a 
munkanélküliség elleni küzdelemben;

 javítja az információhoz való hozzáférést a vállalatok és a munkaadók számára is a 
kiküldetések megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében;
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 javítja a tagállamok közötti együttműködést a munkaadók jogainak megfelelőbb 
biztosítása érdekében;

 elkerüli a vállalatokra (elsősorban a kkv-re) nehezedő fölösleges bürokratikus 
terheket, amelyek akadályozhatják belső piaci mobilitásukat és azon képességüket, 
hogy új munkahelyeket hozzanak létre.

Az információhoz való hozzáférés (5. cikk)
Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási szabályokra és feltételekre vonatkozó információk 
hozzáférhetőségével, átláthatóságával és teljességével kapcsolatos problémák igen gyakran a 
szabályok alkalmazásának elmulasztását okozzák, sürgősen javítani kell az információk 
hozzáférhetőségét és közlését. Az alkalmazandó foglalkoztatási szabályok és feltételek 
megállapítása során problémákat okoz az is, hogy eltérő munkaerő-piaci modellek és ágazati 
kapcsolatrendszerek léteznek az EU-ban, ahol az általánosan kötelező érvényű szabályokat 
vagy a tagállami hatóságok, vagy a szociális partnerek határozzák meg, illetve e két fél egy 
időben határozza meg. A probléma megoldásaként az előadó azt javasolja, hogy 
tagállamonként egyetlen nemzeti honlapot vezessenek be, amely tartalmazza a foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó összes szükséges információt. Az előadó amellett is 
kitart, hogy uniós szinten is biztosítani kell az információ hozzáférhetőségét oly módon, hogy 
a Bizottság honlapján megtalálható adatlapokon frissített, pontos és teljes tájékoztatást 
tesznek közzé. Az információhoz való hozzáférés javítása oly módon, hogy az információt a 
munkavállalók és a szolgáltatásnyújtók számára angolul és a többi legrelevánsabb nyelven 
elérhetővé teszik, elő fogja segíteni számos olyan probléma megoldását, amelyek a jelenlegi 
tapasztalatok alapján súlyos következményekkel járhatnak mind a vállalkozások, mind a 
kiküldött munkavállalók számára.

A javasolt intézkedések jogi egyértelműsége és arányossága (3., 9., 12. cikk)
A jogi egyértelműség és a jogbiztonság garantálása érdekében uniós szinten létre kell hozni az 
egységes intézkedések listáját.  E tekintetben a végrehajtási irányelv két cikke, a 3. és a 9. 
cikk rendkívül fontos.
Az előadó azt javasolja, hogy a 3. cikkben említett listáknak zárt listáknak kell lenniük, és 
fenn kell tartani indikatív jellegüket. Így megelőzhető lenne, hogy a különböző tagállamokban 
eltérő módon értelmezzék, hogy mi számít érdemben kiküldetésnek, vagy ki a valóban 
kiküldetésben lévő munkavállaló. A 3. cikkben foglalt két kritériumlistával le lehet küzdeni és 
meg lehet akadályozni a jogszabályok kikerülését, de e lista nem vezethet olyan helyzetekhez, 
amikor tisztességes vállalkozásokat kizárnak bizonyos nemzeti piacokról. A munkavállalók 
kiküldetése nem nemzeti jelenség, hanem olyan határokon átnyúló tevékenység, amely 
egységes jogi keretet és egységes megközelítést tesz szükségessé.  Ezért a listáknak közös 
uniós szintű követelményeket kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy a tagállamok ne 
vezessenek be további nemzeti kritériumokat.
A 3. cikkben foglalt közös kritériumlista létrehozatala közvetlenül összefügg az ellenőrzést 
szolgáló intézkedések 9. cikkben szereplő közös és zárt listájának bevezetésével. Az előadó az 
ellenőrzések tekintetében szilárdan kitart az egyértelműség mellett, amelyet csak akkor lehet 
garantálni, ha az ellenőrzést szolgáló lehetséges intézkedések listája zárt. A jogbiztonság 
akkor teremthető meg, ha egyértelmű a tájékoztatás arról, hogy mit ellenőriznek.
A javasolt intézkedések arányossága alapvető követelmény az uniós szintű elfogadás 
szempontjából. Az előadó szerint az egyetemleges felelősség nem felel meg ennek a 
követelménynek, így törölni kell a végrehajtási irányelvből. Az előadó úgy véli, hogy az 
egyetemleges felelősség rendszerének kizárólag a kiküldetésben lévő munkavállalók 
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tekintetében történő bevezetése rendkívül aránytalan, és kedvezőtlen hatást fog gyakorolni a 
határokon átnyúló szolgáltatásokra, mivel akadályozza azon vállalatok versenyképességét, 
amelyek munkavállalókat küldenek ki. Az egyetemleges felelősség járhat néhány kedvező 
előnnyel, de csak akkor, ha a belső piac minden vállalata esetében bevezetik, azonban e 
rendszer bevezetése ilyen széles körben lehetetlen, mivel a végrehajtási irányelv jogi hatálya a 
kiküldetésben lévő munkavállalók kategóriájára terjed ki. Emellett a rendelkezésre álló 
tanulmányok nem adnak egyértelmű választ arra, hogy az ilyen mechanizmusok, különösen 
határokon átnyúló helyzetekben hatékonyak-e.

A tagállamok közötti együttműködés (6., 7., 18. cikk)
Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetése határokon átnyúló tevékenység, szükséges 
a letelepedés helye szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságainak megfelelő és 
hatékony együttműködése. 
A tagállamok közötti adminisztratív együttműködés javítása érdekében biztosítani kell az 
IMI-rendszer megfelelőbb alkalmazását. Az előadó ezért az IMI-rendszer kötelező 
alkalmazását javasolja minden olyan esetben, amikor arra lehetőség van, valamint javasolja 
még az Európai Bizottság által meghatározott határidők felülvizsgálatát, hogy könnyebben 
tarthatók legyenek. Ezenkívül garantálni kell az adatvédelmet.

Ösztönzés (8. preambulumbekezdés)
Az előadó úgy véli, hogy a végrehajtási irányelvnek az ellenőrzést szolgáló intézkedések, 
bírságok és büntetések mellett néhány ösztönző intézkedést is tartalmaznia kell. E tekintetben 
az előadó felszólítja a szociális partnereket, hogy fontolják meg tanúsítványok bevezetését az 
olyan vállalkozások számára, amelyek az összes kötelező érvényű szabályt alkalmazzák, hogy 
létre lehessen hozni a tisztességes vállalkozásokat felsoroló „fehér” listát. E listának ösztönző 
eszközként kellene működnie az olyan vállalkozások számára, amelyek megbízhatósága 
jogkövető magatartásuknak köszönhetőn látható elismerésben részesül.


