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RÖVID INDOKOLÁS

A munkavállalók szabad mozgása és a szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió belső piacának 
alapvető tartóoszlopait képezi.  Amikor egy vállalkozás szolgáltatásnyújtás keretében 
munkavállalókat küld egy másik tagállamba, e munkavállalók jogait a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv védi, amely 
egyúttal a szociális dömping megelőzését is célul tűzte ki.  Erről az irányelvről 
bebizonyosodott, hogy nagymértékben kijátsszák, és nem érvényesül megfelelően.  A 
Bizottság válaszként egy végrehajtási irányelvre tett javaslatot.  

A végrehajtási irányelv céljaként a 96/71/EK irányelvben foglalt rendelkezések 
érvényesíthetőségét szolgáló feltételek megteremtését, a vállalatok számára egyenlő feltételek 
biztosítását, a jogszabály megkerülése ellen ható tényezők beiktatását, valamint a 
munkavállalói jogok védelmének biztosítását kell kitűzni.

Az előadó további szövegeket javasol a 98/71/EK irányelv céljainak hangsúlyozására, 
kiemelve a munkavállalók közötti, állampolgárságon alapuló megkülönböztetésmentességet, 
valamint hangsúlyozva, hogy a javasolt végrehajtási irányelvnek tiszteletben kell tartania a 
98/71/EK irányelvben foglalt elveket, egyúttal javítania kell a végrehajtást, és a jogszabály 
kijátszását hatékonyan szankcionálnia kell.  

Az előadó több területen pontosító szövegeket illesztett be.  Ilyenek a világosabb 
meghatározások és a tagállamok és szolgáltatók feladatainak és szerepeinek pontosítása 
például annak bizonyítása során, hogy a munkaadó-munkavállaló viszony már fennállt a 
kiküldetés előtt. Az előadó a 9. cikkben olyan minimális számú végrehajtási intézkedést és 
bővíthető felsorolást javasol, amely ahhoz szükséges, hogy a tagállamok kellő rugalmassággal 
rendelkezzenek további intézkedések meghozatalához a 96/71/EK irányelv megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében.

A jogszabály megkerülése elleni küzdelem érdekében az előadó 3 kulcsfontosságú javaslatot 
tesz.  Az első javaslat arra vonatkozik, hogy a 96/71/EK irányelv és ezen irányelv be nem 
tartása esetén az érintett vállalkozás a szolgáltatásnyújtás szerinti tagállamban alkalmazandó 
megfelelő jogszabályok hatálya alá tartozzon, és minden érintett munkavállalóra úgy 
tekintsenek, mint az Unióban a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló munkavállalókra az 
EUMSZ megkülönböztetésmentességet hangsúlyozó 45. cikkében foglaltakkal összhangban.

 A második javaslat az irányelv pontosítása érdekében a jogalapot módosítja, és a 
munkavállalók és a szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatos.  A harmadik javaslat 
szigorú szankciót helyez kilátásba azon tagállamok esetében, amelyek nem működnek együtt, 
amikor felkérést kapnak a szükséges információk megadására valamely kiküldetés ellenőrzése 
érdekében.

Az alvállalkozói láncokkal való visszaélés nem pusztán az építőiparra jellemző jelenség. Ezért 
minden ágazatra ki kell terjeszteni az egyetemleges felelősséget.  Az átvilágítási 
kötelezettséget nehéz lenne a gyakorlatban megvalósítani, ezért azt törölni kell.  A 
tagállamoknak meg kell tenniük a saját tapasztalataik és eljárásaik szerint szükséges 
intézkedéseket az egyetemleges felelősség végrehajtásának biztosítása érdekében. Nemzeti 
szinten lehetővé kell tenni szigorúbb szabályok bevezetését vagy további alkalmazásukat is.  
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A Bizottságnak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együttműködve felül kell vizsgálnia e 
cikk alkalmazását, hogy adott esetben módosításokat javasoljon.

Az előadó úgy véli, hogy a megfelelő adminisztratív együttműködés és a kölcsönös 
segítségnyújtás a javasolt irányelv sikerének kulcstényezői.  Míg az előadó látja az IMI-
rendszerben rejlő, nyelvi akadályoktól mentes lehetőséget a gyors információcserére, néhány 
tagállam már rendelkezik nem az IMI-n alapuló rendkívül hatékony módszerekkel az 
adminisztratív együttműködés szolgálatában. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy szabadon alkalmazhassanak kétoldalú megállapodásokat az IMI-rendszeren kívül.   
Az illetékes hatóságoknak késedelem nélkül meg kall adniuk a kért információkat, és ha az 
információ nem áll rendelkezésre, hivatalosan be kell jelenteniük az adott információ hiányát.  

Annak érdekében, hogy a munkavállalók számára több információ álljon rendelkezésre, az 
illetékes hatóságok elérhetőségi adatait nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.  Emellett a 
foglalkoztatás feltételeire vonatkozó információknak is általánosan hozzáférhetőknek kell 
lenniük, díjmentesen, világos, átlátható, részletes és könnyen érthető formában.

Az adminisztratív együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás javítása érdekében a 
Bizottságnak be kell terjesztenie az EU egészében alkalmazható, a tagállamok meglévő 
rendszerein alapuló és azokkal kompatibilis értesítési és nyilvántartási rendszer 
megvalósíthatóságáról szóló hatásvizsgálat eredményeit.  Másrészt a Bizottságnak javasolnia 
kellene a súlyos szabálysértők európai nyilvántartásának („fekete lista”) bevezetését azon 
vállalatokra vonatkozóan, amelyekről bebizonyosodik, hogy semmibe veszik a 96/71/EK 
irányelvet és más vonatkozó uniós jogszabályt.

A javasolt végrehajtási irányelv és a 96/71/EK irányelv sikere nemcsak a politikai akarattól 
függ, hanem a megfelelő források hozzárendelésétől is, az előadó ezért javasolja egy olyan 
szöveg beillesztését, amely kötelezi a tagállamokat és a Bizottságot a szükséges források 
elkülönítésére, hogy ténylegesen megvalósuljon a 96/71/EK irányelv megfelelő végrehajtása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

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 is lakjon, 
továbbá védi őket – az adott tagállam 
állampolgáraival összehasonlítva – a 

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 
magában foglalja a vállalkozások ahhoz 
fűződő jogát, hogy valamely más 
tagállamban szolgáltatást nyújtsanak, és 
ennek érdekében ideiglenesen „kiküldjék” 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
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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.

elvégezzék a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges munkát. A munkavállalók
kiküldésével összefüggésben fontos 
különbséget tenni e szabadság és a 
munkavállalók szabad mozgása között, 
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.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem befolyásolhatja a 
tagállamok által és adott esetben a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
egyezményeiben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert alapvető 
jogok gyakorlását.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan munkavállalók tekintetében, 
akiket ideiglenesen külföldre küldenek, 
hogy a szokásos munkavégzésük szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban való 
szolgáltatásnyújtás céljából ott munkát 
végezzenek, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a kiküldött munkavállalók 
minimális védelme érdekében világosan 
megfogalmazott, alapvető munka- és 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
állapít meg, melyeket a szolgáltatónak 

(3) Az olyan munkavállalók tekintetében, 
akiket ideiglenesen külföldre küldenek, 
hogy a szokásos munkavégzésük szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban való 
szolgáltatásnyújtás céljából ott munkát 
végezzenek, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv a kiküldött munkavállalók 
minimális védelme érdekében világosan 
megfogalmazott, alapvető munka- és 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
állapít meg, melyeket a szolgáltatónak 
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teljesítenie kell abban a tagállamban,
amelybe a kiküldetés irányul.

teljesítenie kell abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul. Ez az 
irányelv nem akadályozhatja meg azt, 
hogy jogi előírások vagy kollektív 
megállapodásokban foglalt szabályok 
kedvezőbb feltételeket biztosítsanak a 
kiküldött munkavállalók számára, 
amennyiben garantált a helyi és a külföldi 
vállalatokkal és munkavállalókkal 
szembeni egyenlő bánásmód és 
megkülönböztetésmentesség. Ennek az 
irányelvnek a célja a 96/71/EK irányelv 
végrehajtásának javítása, teljes mértékben 
tiszteletben tartva az EUMSZ 26. cikke (2) 
bekezdésében, 45. cikke (1) és (2) 
bekezdésében, 45. cikke (1) és (2) 
bekezdésében, 53. cikke (1) bekezdésében 
és 62. cikkében foglaltakat, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ennek az irányelvnek a célja a 
96/71/EK irányelv jobb végrehajtása. 
Ezért az ebben az irányelvben foglalt 
rendelkezések a 96/71/EK irányelvben 
rögzített rendelkezések sérelme nélkül 
alkalmazandók.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 96/71/EK irányelvnek való 
megfelelés biztosítása érdekében, anélkül 
hogy felesleges adminisztratív terhek 
nehezednének a szolgáltatókra, alapvető 
fontosságú, hogy az ezen irányelv 3. 
cikkében szereplő tényállási elemek 
indikatív és nem kimerítő jellegűeknek 
tekintendők.  Nem áll fenn arra irányuló 
kötelezettség, hogy mindegyik elemnek 
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minden kiküldetés esetében teljesülnie 
kell.

Módosítás 6
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, a kiküldetés fogalmának
alkalmazását és nyomon követését 
érvényesíteni és javítani kell, figyelembe 
véve az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség elvét.  Ez az 
irányelv nem befolyásolhatja hátrányosan 
a 96/71/EK irányelvben megállapított, 
világosan megfogalmazott, alapvető 
munka- és foglalkoztatási feltételeket. E 
szabályok – különösen a foglalkoztatási 
szabályok és feltételek – kijátszásának 
szankciókat kell magával vonnia. 

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányelv által bevezetett 
valamennyi intézkedésnek indokoltnak, 
arányosnak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lennie annak érdekében, 
hogy ne jelentsen adminisztratív terhet, 
valamint ne gátolja a társaságokban –
különösen a kis- és 
középvállalkozásokban – rejlő 
munkahelyteremtő potenciál 
kibontakozását, egyúttal garantálva a 
kiküldött munkavállalók védelmét.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért további tisztázást igényelnek azon 
tényállási elemek, amelyek ténylegesen 
jellemzik a kiküldetés fogalmához 
elválaszthatatlanul kötődő ideiglenes 
jelleget – melyből következően a 
munkaadó abban a tagállamban legyen 
ténylegesen letelepedve, ahonnan a 
kiküldetés történik –, továbbá 
egyértelműsítésre szorul a 
96/71/EK irányelv és a kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló 
593/2008/EK rendelet (a továbbiakban: 
Róma I. rendelet) közötti kapcsolat.

(5) Ezért további tisztázást igényelnek azon 
tényállási elemek, amelyek ténylegesen 
jellemzik a kiküldetés fogalmához 
elválaszthatatlanul kötődő ideiglenes 
jelleget – melyből következően a 
munkaadó abban a tagállamban legyen 
ténylegesen letelepedve, ahonnan a 
kiküldetés történik –, továbbá 
egyértelműsítésre szorul a 
96/71/EK irányelv és a kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló 
593/2008/EK rendelet (a továbbiakban: 
Róma I. rendelet) közötti kapcsolat, az 
irányelv tág alkalmazásának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Szükség esetén az Európai Parlament 
és a Tanács ennek az irányelvnek a 
végrehajtásával kapcsolatosan 
támogatást, felügyeletet és visszajelzést 
nyújt a Bizottságnak.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 96/71/EK irányelvhez hasonlóan ez 
az irányelv nem érintheti a Róma 
I. rendelet 8. cikke szerint az egyéni 
munkaszerződésekre vonatkozó 
jogszabályok alkalmazását vagy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a szociális biztonsági 

(6) A 96/71/EK irányelvhez hasonlóan ez 
az irányelv nem érintheti a Róma 
I. rendelet 8. cikke szerint az egyéni 
munkaszerződésekre vonatkozó 
jogszabályok alkalmazását vagy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a szociális biztonsági 
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rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 
2009. szeptember 16-i 
987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazását.

rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 
2009. szeptember 16-i 
987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazását. Ezen irányelv 
rendelkezései nem sérthetik a tagállamok 
azon nemzeti rendelkezéseit, amelyek 
kedvezőbb feltételeket írnak elő és 
juttatnak érvényre a kiküldött 
munkavállalók számára.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják az 
ellenőrzések hatékonyságához, valamint 
ezen irányelv összefüggésében a fogadó 
tagállamtól vagy a letelepedés helye 
szerinti tagállamtól beérkező, tájékoztatás 
iránti kérelmek indokolatlan késedelem 
nélküli megválaszolásához szükséges 
erőforrásokat.

Módosítás 12
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 ők
határozhatják meg a különböző
(vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket. A 
szociális partnerek e bérszintek 
ismertetésének és a róluk szóló 
tájékoztatásnak a feladatát is ellátják.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A megfelelő és hatékony végrehajtás 
és érvényesítés kulcselemek a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelmét illetően, a nem megfelelő 
érvényesítés viszont aláaknázza az e 
területen alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát. A Bizottság és a
tagállamok közötti szoros együttműködés 
ezért alapvetően fontos, emellett pedig 
nem hagyható figyelmen kívül a
munkaügyi felügyelő hatóságok és 
szociális partnerek jelentékeny szerepe 
sem.

(10) A megfelelő és hatékony végrehajtás 
és érvényesítés kulcselemek a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelmét illetően, a nem megfelelő 
érvényesítés viszont aláaknázza az e 
területen alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát. Ezért e tekintetben 
alapvetően fontos a szoros együttműködés 
kialakítása és fenntartása a tagállamok, a
Bizottság, valamint az érintett nemzeti, 
regionális és helyi szereplők, köztük a 
munkaügyi felügyelő hatóságok és a
szociális partnerek között.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tekintettel arra, hogy a fogadó 
tagállam korlátozott képességgel 
rendelkezik másik tagállamban 
letelepedett vállalkozásokat érintő 
tényállási elemek megállapítására, 
elengedhetetlen a letelepedés helye 
szerinti tagállammal folytatott 
együttműködés, és azt még inkább el kell 
mélyíteni. E tekintetben lényeges a 
kölcsönös bizalom, a kölcsönös
segítségnyújtás szelleme, a folyamatos 
párbeszéd, valamint a kölcsönös megértés.

Módosítás 15
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 

(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 
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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.

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. Az 
elektronikus információcserének a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő gyakorlati alkalmazását felül kell 
vizsgálni annak működése szempontjából.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Aggodalommal állapítja meg, hogy 
a tagállamok még mindig sok nehézségbe 
ütköznek a határokon átnyúló 
közigazgatási bírságok és büntetések 
behajtása tekintetében, és elismeri, hogy a 
közigazgatási bírságok és szankciók 
kölcsönös elismerésének kérdésével egy 
jövőbeli jogszabályban foglalkozni kell.

Módosítás 17
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) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell
a Bizottságot arról, hogy miként kívánják 
általánosan elérhetővé, valamint a
kiküldött munkavállalók és a többi 
tagállam szolgáltatói számára 
hozzáférhetővé tenni a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(14a) Amennyiben a foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket olyan kollektív 
szerződések rögzítik, amelyeket 
általánosan alkalmazandónak 
nyilvánítottak, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell e kollektív szerződések 
hivatalos közzétételét és 
hozzáférhetőségét.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállami illetékes hatóságok 
közötti kölcsönös segítségnyújtás és 
határokon átnyúló együttműködés javítása 
és elősegítése érdekében, az egész EU-ra 
kiterjedő értesítési és nyilvántartási 
rendszert kell kifejleszteni, amely a 
tagállamok meglévő rendszerein alapul és 
azokkal kompatibilis, és amely 
összhangban áll a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos szabályokkal. 
Annak érdekében, hogy ez a rendszer 
megfeleljen a megkülönböztetésmentesség 
és a tisztességes verseny elvének, a 
Bizottság e rendszer 
megvalósíthatóságáról szóló 
hatásvizsgálatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 20
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 

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



AD\930102HU.doc 13/43 PE496.470v03-00

HU

küldő vállalkozások számára. Ilyen 
intézkedéseket és követelményeket 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.

küldő vállalkozások számára. Az ilyen 
ellenőrző intézkedéseknek vagy 
közigazgatási formai követelményeknek 
arányosnak kell lenniük, és azok nem 
jelenthetnek indokolatlan, túlzott 
adminisztratív terhet. Ilyen intézkedéseket 
és követelményeket 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.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az illetékes hatóságok által végzett 
kockázatértékelésnek azon tevékenységi 
ágazatok azonosítására kell törekednie, 
amelyekben a szolgáltatásnyújtás céljából 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatása saját területükön 
összpontosul. Ilyen kockázatértékelések 
során figyelembe kell venni az egyes 
ágazatok sajátos problémáit és igényeit, a 
múltbeli jogsértéseket, a helyszíni szociális 
partnerek által biztosított információkat, a 
kijátszási gyakorlatokat, valamint a 
munkavállalók bizonyos csoportjainak 
kiszolgáltatott helyzetét is.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(18) A 96/71/EK irányelv jobb és 
egységesebb alkalmazása és gyakorlati 
érvényesítésének biztosítása, valamint az 
alkalmazás és az érvényesítés terén uniós 
szinten mutatkozó különbségek lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy hatékony és megfelelő 
ellenőrzéseket végezzenek területükön.

(18) A 96/71/EK irányelv jobb és 
egységesebb alkalmazása és gyakorlati 
érvényesítésének biztosítása, valamint az 
alkalmazás és az érvényesítés terén uniós 
szinten mutatkozó különbségek lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy hatékony és megfelelő 
ellenőrzéseket végezzenek területükön. Az 
ilyen ellenőrzések elsősorban az illetékes 
hatóságok által végzett 
kockázatértékelésen alapulnak és 
figyelembe veszik a megvalósított nagy 
infrastruktúra-projekteket, meghatározott 
ágazatok különleges problémáit és 
igényeit, a korábbi jogsértéseket, valamint 
egyes munkavállaló-csoportok 
kiszolgáltatottságát.

Módosítás 23
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, a 
szociális partnerek és egyéb ellenőrző 
hatóságok, amelyek továbbra is lényeges 
szerepet fognak játszani.

Módosítás 24
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 
panasszal élhetnek vagy eljárást 

(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 adott esetben –
jóváhagyásuk mellett – kijelölt harmadik 
feleken, úgymint szakszervezeteken vagy 
egyéb szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
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indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

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

Módosítás 25
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

Módosítás 26
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, 

törölve
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illetve felelősségük korlátozható a nemzeti 
vagy ágazati szintű szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció eredményeként.

Módosítás 27
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 
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.

törölve

Módosítás 28
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.

(27) Az ezen irányelvben és a 96/71/EK 
irányelvben meghatározottak szerint 
kiküldetést megvalósító helyzeteket 
illetően 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.
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Amennyiben a munkaügyi bíróságok vagy 
a kollektív megállapodások által 
meghatározott foglalkoztatási feltételek be 
nem tartása miatt ilyen bírságokat és 
büntetéseket szabnak ki, azokat végre kell 
hajtani.

Módosítás 29
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) Az ezen irányelvben és a 96/71/EK 
irányelvben meghatározottak szerint 
kiküldetést megvalósító helyzeteket 
illetően 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.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A végrehajtási intézkedésekhez 
kapcsolódó kölcsönös segítségnyújtásra és 
támogatásra, valamint az ezekkel 
összefüggő költségekre vonatkozó közös 
szabályok elfogadása, továbbá a kirótt 
közigazgatási bírságokkal és büntetésekkel 
kapcsolatos határozatokról való értesítés 
egységes követelményeinek elfogadása 
várhatóan számos, határokon átnyúló 
behajtási problémát meg fog oldani, és 
garantálni fogja az ilyen, más tagállamban 
hozott határozatokról való hatékonyabb 
értesítést és azok eredményesebb 

(29) A végrehajtási intézkedésekhez 
kapcsolódó kölcsönös segítségnyújtásra és 
támogatásra, valamint az ezekkel 
összefüggő költségekre vonatkozó közös 
szabályok elfogadása, továbbá az ezen 
irányelvben és a 96/71/EK irányelvben 
meghatározottak szerint kiküldetést
megvalósító helyzeteket illetően kirótt 
közigazgatási bírságokkal és büntetésekkel 
kapcsolatos határozatokról való értesítés 
egységes követelményeinek elfogadása 
várhatóan számos, határokon átnyúló 
behajtási problémát meg fog oldani, és 
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végrehajtását. garantálni fogja az ilyen, más tagállamban 
hozott határozatokról való hatékonyabb 
értesítést és azok eredményesebb 
végrehajtását.

Módosítás 31
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) Az ezen irányelvben és a 96/71/EK 
irányelvben meghatározottak szerint 
kiküldetést megvalósító helyzeteket 
illetően 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.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv megteremti a 
96/71/EK irányelv jobb és egységesebb 
végrehajtásához, alkalmazásához és 
érvényesítéséhez szükséges megfelelő 
rendelkezések, intézkedések és ellenőrző 
mechanizmusok általános keretrendszerét,
többek között az alkalmazandó 
szabályokkal való visszaélést vagy azok 
kijátszását megelőző vagy szankcionáló 
intézkedéseket.

Ezen irányelv megteremti azokat a
rendelkezéseket, intézkedéseket és 
ellenőrző mechanizmusokat, amelyek 
segítik a tagállamokat a 96/71/EK irányelv
végrehajtásában, alkalmazásában és 
érvényesítésében, többek között az 
alkalmazandó szabályokkal való 
visszaélést vagy azok kijátszását megelőző 
vagy szankcionáló intézkedéseket.

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv célja, hogy garantálja a
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
céljából kiküldetésbe küldött 
munkavállalók jogainak megfelelő 
minimális védelmét, ugyanakkor 
megkönnyítse a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
gyakorlását, és elősegítse a szolgáltatók
közötti tisztességes versenyhez szükséges 
légkör megteremtését.

Ezen irányelv a kiküldetésben lévő 
munkavállalókkal való egyenlő 
bánásmódot biztosító végrehajtási 
intézkedéseket határoz meg a 
munkaviszonyra a 96/71/EK irányelv 3. 
cikkében meghatározott szabályok és 
feltételek tekintetében. E végrehajtási 
intézkedések célja, hogy megkönnyítsék és 
javítsák a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának gyakorlását, valamint 
elősegítsék a szolgáltatók számára a
tisztességes versenyt a belső piacon.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolja a tagállamokban és az uniós 
jogban elismert alapvető jogoknak –
beleértve a sztrájkjogot vagy a sztrájk 
szabadságát vagy a tagállamokban fennálló 
konkrét munkaügyi kapcsolatok 
rendszerének keretébe tartozó más 
cselekmények megtételének jogát vagy 
szabadságát – a nemzeti jog és gyakorlat 
szerinti gyakorlását. Nem érinti továbbá a 
nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban 
lévő, kollektív megállapodásokkal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a kollektív fellépéshez való 
jogot.

(2) Ez az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolja a tagállamokban elismert 
alapvető jogoknak – beleértve a 
sztrájkjogot vagy a sztrájk szabadságát 
vagy a tagállamokban fennálló konkrét 
munkaügyi kapcsolatok rendszerének 
keretébe tartozó más cselekmények 
megtételének jogát vagy szabadságát – a 
nemzeti jog és gyakorlat szerinti 
gyakorlását. Nem érinti továbbá a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban lévő, 
kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
kollektív fellépéshez való jogot.

Módosítás 35
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 hatóságok 
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vagy szervek;

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „fogadó tagállam”: az a tagállam, 
ahova a munkavállalót ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv értelmében 
ideiglenesen kiküldik.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/71/EK irányelv végrehajtásának, 
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:

A 96/71/EK irányelv végrehajtásának, 
alkalmazásának és érvényesítésének 
céljából az illetékes hatóságok a 
vállalkozás által a letelepedési helye 
szerinti tagállamban folytatott 
tevékenységeket ténylegesen jellemző 
tényállási elemekről átfogó értékelést 
végez annak eldöntéséhez, hogy a 
vállalkozás folytat-e érdemi tevékenységet.
Az értékelés során különösen a következő 
tényállási elemeket kell figyelembe venni 
és a kiküldő vállalkozásnak adott esetben 
az illetékes hatóságoknál igazolnia:

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a hely, ahol a vállalkozás bejegyzett 
székhelye és ügyvitele található, irodai 
helyiségeket használ, adót fizet, működési 
engedéllyel rendelkezik vagy kereskedelmi 
kamara vagy szakmai testület bejegyzett 
tagja;

a) az a hely, ahol egy vállalkozás üzleti 
tevékenységének jelentős részét végzi,
ügyvitele található, adót és 
társadalombiztosítási hozzájárulást fizet, a 
nemzeti jogszabálynak megfelelő
működési engedéllyel rendelkezik vagy 
kereskedelmi kamara vagy szakmai testület 
bejegyzett tagja;
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Módosítás 39
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;

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vállalkozás által egyrészről a 
munkavállalóival, másrészről az 
ügyfeleivel kötött szerződésekre 
alkalmazandó jog;

c) a vállalkozás által az ügyfeleivel kötött 
szerződésekre alkalmazandó jog;

Módosítás 41
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.

e) a letelepedés helye szerinti tagállamban 
meglévő szerződések és/vagy elért 
forgalom abnormálisan korlátozott száma, 
illetve nagysága, figyelembe véve az új 
alapítású vállalkozások konkrét helyzetét.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kiküldetésben lévő munkavállaló 
érvényes A1-es űrlappal rendelkezik, 
amely igazolja, hogy mely szociális 
biztonsági jogszabályok alkalmazandók rá 
nézve, és ez számos arra vonatkozó jelzés 
közül egy, hogy ez egy kiküldetést 
megvalósító helyzet;
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Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

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

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés – bevezető rész

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.

A 96/71/EK irányelv 3. és 5. cikkének jobb
végrehajtása érdekében és annak 
megállapításához, hogy egy kiküldetésben 
lévő munkavállaló egy fogadó tagállamban 
munkáját ideiglenes jelleggel végzi, meg 
kell vizsgálni a munkára és a munkavállaló 
helyzetére vonatkozó összes tényállási 
elemet.

Ilyen elemek a következők: Különösen a következő elemeket kell 
figyelembe venni,

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kiküldetésben lévő munkavállaló
visszatér abba a tagállamba, amelyből 
kiküldetésre küldték, vagy várhatóan 
folytatja ott végzett munkáját, miután 
elvégezte a munkát vagy befejezte a 
szolgáltatásnyújtást, amelyért kiküldetésbe 
küldték;

c) a kiküldetésben lévő munkavállalót 
szokásosan alkalmazzák és várhatóan
visszatér szokásos munkavégzési helyére, 
miután elvégezte a munkát vagy befejezte 
a szolgáltatásnyújtást, amelyért 
kiküldetésbe küldték;

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minden olyan ismétlődő korábbi 
időszak, amely alatt az állást ugyanazzal 
vagy másik (kiküldött) munkavállalóval 
töltötték be.

e) a kiküldetésben lévő munkavállaló nem 
egy másik kiküldött munkavállaló helyébe 
lép, a betegség vagy felmondás esetének 
kivételével;

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e a–e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kiküldött munkavállaló nem 
sztrájkoló munkavállaló helyébe lép;
eb) a munkavállaló szervezeti és pénzügyi 
szempontból a munkaadótól függ; 
ec) a munkavállaló díjazása tekintetében 
fennálló kötelezettség azt a vállalkozást 
terheli, amely a munkaszerződést 
megkötötte.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk annak érdekében, hogy 
megakadályozzák és elkerüljék azt, illetve 
fellépjenek az ellen, hogy olyan 
vállalkozások, amelyek a kiküldött 
munkavállalókat szándékosan meg 
kívánják fosztani jogaiktól, vagy e jogokat 
nem ismerik el, ezen irányelvet 
megkerülhessék és/vagy visszaélhessenek 
vele;

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. 

Az (1) és a (2) bekezdésben felsorolt 
elemek listája csupán jelzésértékű és nem 
teljes, és soha nem lehet önmagában 
figyelembe venni. A tényállási elemek 
értékelését mindig az egyes konkrét 
esetekhez kell igazítani, és figyelembe kell 
venni a helyzet egyediségét.
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Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok elérhetőségi adatait 
a tagállamok továbbítják a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak. A Bizottság 
közzéteszi és rendszeresen frissíti az 
illetékes hatóságok és a kapcsolattartó 
hivatalok listáját.

Az illetékes hatóságok elérhetőségi adatait 
a tagállamok továbbítják a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak, és a nyilvánosság 
számára is rendelkezésre állnak.. A 
Bizottság közzéteszi és rendszeresen 
frissíti az illetékes hatóságok és a 
kapcsolattartó hivatalok listáját.

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átláthatók,
átfogóak, valamint távolról, elektronikus 
formában, könnyen hozzáférhető módon, 
díjmentesen általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információkhoz való hozzáférés 
további javítása érdekében a tagállamok 

(2) Az információkhoz való hozzáférés 
további javítása érdekében a tagállamok a 
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megvalósítják a következőket: 96/71/EK irányelv 4. cikkében foglalt 
elvekkel összhangban megvalósítják a 
következőket:

Módosítás 52
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 internetes 
honlapokon és más eszközök segítségével 
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;

Módosítás 53
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 
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;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
azon tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, 
ahonnan a munkavállalót kiküldik, a 
munkavállaló és a szolgáltató származási 
tagállamának nyelvén és nem csak a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvén/nyelvein, lehetőség 
szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, és amely ismerteti a 
panasztétellel kapcsolatos eljárásokat, a 
bírósági vagy közigazgatási eljárások 
kezdeményezésének módját és az előírások 
be nem tartása esetén kiróható 
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szankciókat, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban biztosítja 
mindezt; Hozzáférhetővé kell tenni a 
többi, például a szociális partnerek által 
biztosított kapcsolattartó pontokra 
vonatkozó információkat is.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a foglalkoztatási és szociális 
feltételekről, köztük a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló 
további részletes információkat különféle 
kommunikációs csatornákon, többek 
között a kapcsolattartó pontokon keresztül 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni;

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkavállalók tájékoztatását, 
tanácsokkal való ellátását és támogatását 
szolgáló struktúrák javítása vagy 
létrehozatala; a tagállamok adott esetben 
használják a meglévő infrastruktúrákat, 
például az összekötő irodákat, az 
egyablakos kapcsolattartó pontokat és a 
tanácsadó központokat.

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiájának teljes körű tiszteletben 
tartása mellett a 96/71/EK irányelv 3. 
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irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen 
a különböző minimálbérösszegekre és 
azok alkotóelemeire, a járandóság 
kiszámítási módjára és a különböző 
bérkategóriákba való besorolásra 
vonatkozó kritériumokat érintő 
információkat hozzáférhető és áttekinthető 
módon a másik tagállamból származó 
szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók 
rendelkezésére bocsássák.

cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket kollektív 
szerződések írják elő az említett irányelv 3. 
cikkének (1) és (8) bekezdése szerint, a 
tagállamok biztosítják, hogy e szabályok és 
feltételek nyilvánosan hozzáférhető és 
áttekinthető módon rendelkezésre álljanak 
a fogadó tagállamból származó 
szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók 
számára, és e tekintetben a szociális 
partnereket is bevonhatják. A vonatkozó 
információk kitérnek különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a besorolásra vonatkozó 
kritériumokra, valamint a nemzeti 
illetékes hatóságok számára hozzáférhető 
foglalkoztatási szabályokra és feltételekre.
A tagállamok ennek érdekében hivatalos 
nyilvántartást bocsáthatnak 
rendelkezésre.

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 96/71/EK 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) 
bekezdésében említett kollektív 
megállapodások esetében megvalósuljon a 
hivatalos nyilvántartásba vétel és a 
közzététel. A 96/71/EK irányelv 3. 
cikkében említett, a szóban forgó kollektív 
megállapodásokban rögzített 
foglalkoztatási szabályok és feltételek csak 
e megállapodások hivatalos 
nyilvántartásba vétele és közzététele 
időpontjától kezdve alkalmazandók a 
munkavállalókat kiküldő vállalkozásokra.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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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 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkében 
megállapított elvekkel összhangban a
tagállamok közötti együttműködés 
különösen abból a kötelezettségből áll,
hogy indokolatlan késedelem nélkül, 
gyorsan és hatékonyan válaszoljanak , a
96/71/EK irányelv 1. cikkének (3) 
bekezdésében és az ezen irányelv 
vonatkozó cikkeiben említett, kiküldetést 
megvalósító helyzetekkel kapcsolatos, –
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaélésekkel vagy jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges
eseteivel összefüggő – az illetékes 
hatóságaik által benyújtott 
információkérésekre, valamint 
ellenőrzések, vizsgálatok és kivizsgálások
lefolytatására vonatkozó kérelmekre, 
kezdeményezve az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban álló megfelelő 
intézkedéseket.

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak.

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak és a 96/71/EK 
irányelvnek megfelelően – valamennyi, a 
tevékenységük felügyeletéhez szükséges 
információt megadjanak az illetékes 
hatóságoknak. Amennyiben a szolgáltatók 
nem adják meg ezeket az információkat, 
az illetékes hatóságoknak megfelelő 
intézkedéseket kell kezdeményezniük.
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Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kért információk rendelkezésre 
bocsátásának bármilyen jellegű tartós 
elutasítása esetén a megkereső 
tagállamnak jogában áll, hogy összeállítsa 
az együttműködést elutasító illetékes 
hatóságok jegyzékét, és arról értesítse az 
Európai Bizottságot. Az adatok 
ellenőrzése után az Európai Bizottság a 
nyilvánosság számára hozzáférhető listát 
vezet a tagállamok által hozzá bejelentett, 
az együttműködést elutasító hatóságokról.

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül – vagy 
amennyiben a válasz helyszíni ellenőrzést 
tesz szükségessé, három héten belül –
elektronikus úton továbbítják a más 
tagállamok vagy a Bizottság által kért 
információkat.

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 24 órán belül továbbítani 
kell.
Az első és második albekezdés sérelme 
nélkül a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai és/vagy felügyelőségei számára 
nem zárható ki annak lehetősége, hogy a 
csalás megelőzése, kivizsgálása és 
büntetése céljából azonnali intézkedéseket 
hozzanak.
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Módosítás 62
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 összemérhető
feltételek mellett betekinthessenek.

Módosítás 63
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 uniós jognak, valamint a 
nemzeti jognak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek azoknak a 
nehézségeknek a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(10) bekezdésének alkalmazása során 
esetlegesen felmerülnek.

(9) A 91/71/EK irányelv 4. cikkében 
megállapított elvvel összhangban a
Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek azoknak a 
nehézségeknek a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv végrehajtása során 
esetlegesen felmerülnek.

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönös segítségnyújtás és a 
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határokon átnyúló együttműködés 
megkönnyítése érdekében a Bizottság 
legkésőbb ...* -ig az Unió egészében 
alkalmazható, a tagállamok meglévő 
rendszerein alapuló és azokkal 
kompatibilis értesítési és nyilvántartási 
rendszer megvalósíthatóságáról szóló 
hatásvizsgálatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
__________

HL: kérjük, illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépését követő két évvel. 

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letelepedés helye szerinti tagállam 
szerepe

A letelepedés helye szerinti tagállam és a 
fogadó tagállam közötti együttműködés

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam továbbra is ellenőrzést, 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a másik tagállamban 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
tekintetében, a nemzeti jognak, 
gyakorlatnak és közigazgatási eljárásoknak 
megfelelően.

(1) A 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkében 
megállapított elveknek megfelelően a
szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam szintén továbbra is ellenőrzést, 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a másik tagállamba 
kiküldött munkavállalókra vonatkozó 
nemzeti jognak, gyakorlatnak és
közigazgatási eljárásoknak megfelelően. E 
feladat semmilyen módon nem csökkenti a 
fogadó tagállam arra irányuló 
lehetőségeit, hogy saját kezdeményezésre 
felügyeletet és ellenőrzést végezzen, 
valamint minden szükséges felügyeleti 
vagy végrehajtási intézkedést meghozzon, 
ideértve a munkakörülményekre 
vonatkozó ellenőrzéseket is.
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Módosítás 68
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) Az ezen irányelv 3. cikkének (1) és 
(2) bekezdésében és 9. cikkének
(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 vagy a fogadó tagállam 
kérelme alapján továbbítja a fogadó 
tagállamnak a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 9. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
valamennyi releváns információt. A 
letelepedés helye szerinti tagállam ezen 
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének 
szellemében támogatja a fogadó tagállam 
illetékes hatóságait azáltal, hogy 
megfelelő időben tájékoztatást nyújt az 
ezen irányelv 3. cikkében foglaltak 
tiszteletben tartásáról.

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére, a szolgáltató 
magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. A letelepedés helye 

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy – a 
96/71/EK és az ezen irányelvnek való 
teljes megfelelés ellenőrzése érdekében –
adjanak tájékoztatást többek között a 
szolgáltató letelepedési helyének 
jogszerűségére, a szolgáltató 
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szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 6. cikk értelmében adják.

magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. . A letelepedés 
helye szerinti tagállam illetékes hatóságai 
ezt a tájékoztatást a 6. cikk értelmében 
adják.

Módosítás 70
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) A szemléket és ellenőrzéseket, 
amennyiben szükségesek, a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a Bizottság segítségével 
kísérő intézkedéseket hoznak a szociális 
partnerek közötti kapcsolatok 
fejlesztésére, megkönnyítésére és 
ösztönzésére, valamint annak 
biztosítására, hogy a kiküldött 
munkavállalóknak tájékoztatást nyújtó 
szervezetek támogatásban részesüljenek.

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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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 
letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti 
jogának megfelelően kiállított 
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 
ésszerű időn belül rendelkezésre bocsássák 
és/vagy papíralapú vagy elektronikus 
másolatban a szolgáltató döntése alapján
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;

Módosítás 73
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 indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok jelentőséggel bírnak a 
kiküldetés jellegének és a 96/71/EK 
irányelvnek való megfelelőségnek a 
megállapítása szempontjából, nem túl 
hosszúak, és általában egységes 
nyomtatványokat használnak hozzájuk;

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamennyi közigazgatási követelmény és 
ellenőrző intézkedés nyilvánosan 
hozzáférhető a szolgáltatók számára, és 
azokat rendszeresen frissítik.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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 ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

(3) 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 ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a kiküldetés
technológiai, társadalmi és gazdasági 
fejleményeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e, megfelelőek-e 
és kellőképpen hatékonyak-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.

Módosítás 76
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 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
hatékony és megfelelő ellenőrzések és 
nyomon követési mechanizmusok legyenek 
érvényben, valamint hatékony és megfelelő 
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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.

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 elsősorban az illetékes 
hatóságok által végzett kockázatértékelésen 
alapulnak. A kockázatértékelés 
meghatározza azokat a tevékenységi 
ágazatokat, amelyekben területükön a 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldetésbe 
küldött munkavállalók foglalkoztatása 
összpontosul.

Módosítás 77
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 
ellenőrzések, valamint a 
96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
ellenőrzése ne legyenek megkülönböztető 
jellegűek és/vagy aránytalanok.
Az illetékes hatóság saját gyakorlata 
szerint a kivizsgált vagy ellenőrzött 
vállalkozás számára a vizsgálatot vagy 
ellenőrzést követő dokumentumot készít, 
amely tartalmazza a vonatkozó 
információkat.

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, amelyekben a 
munkaügyi felügyelő hatóságok 

(5) A 96/71/EK irányelv 5. cikkével 
összhangban a tagállamok jogosultak 
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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.

arra, hogy a nemzeti joguknak és 
gyakorlatuknak megfelelő szabályokat 
alkalmazzanak a 96/71/EK irányelvnek 
való megfelelés biztosítása érdekében 
azért, hogy a 96/71/EK irányelv és az ezen 
irányelv által meghatározottaknak
megfelelő mértékű védelmet
garantáljanak az érintetteknek.

Módosítás 79
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 ezen 
irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségek érvényesítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy –
függetlenül attól, hogy a vállalat 
letelepedési helye szerinti tagállamról 
vagy a fogadó tagállamról van-e szó –
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.

Módosítás 80
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, 
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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 a 96/71/EK irányelv és az 
ezen irányelv rendelkezései betartásának 
biztosítása, a kiküldött munkavállalók 
és/vagy munkaadóik nevében vagy 
érdekükben adott esetben részt vehessenek 
a 96/71/EK irányelv és az ezen irányelv 
végrehajtásáért és/vagy a 96/71/EK 
irányelvből és az ebből az irányelvből 
eredő kötelezettségek érvényesítéséért 
folytatott bírósági vagy közigazgatási 
eljárásban.

Módosítás 81
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 
működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldetésben lévő munkavállalók vagy a 
nevükben eljárók igényelhessék és a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
megkaphassák: 

Módosítás 82
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) a bérből automatikusan levont túlzott 
költségek, illetve az utazáshoz, szálláshoz 
és ellátáshoz kapcsolódó költségek
visszatérítését, amelyeket a munkaadó 
nem térített meg;

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) elmaradt kifizetéseket, illetve adók 
vagy szociális biztonsági hozzájárulások 
visszatérítését, amelyeket indokolatlanul 
vontak le a munkavállaló béréből.

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A bírósági vagy közigazgatási 
eljáráshoz folyamodó kiküldött 
munkavállalók nem részesülnek 
semmilyen kedvezőtlen bánásmódban a 
munkaadójuk részéről.

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Módosítás 86
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, a 
96/71/EK irányelvnek és az ezen 
irányelvnek megfelelően kiküldetést 
megvalósító helyzetek tekintetében.

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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 a 
987/2009/EK rendeletben foglaltaknak 
megfelelő visszamenőleges 
társadalombiztosítási járulék behajtására, 
vagy bírságot, vagy büntetést, vagy a 
987/2009/EK rendeletben foglaltaknak 
megfelelő 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.

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkeresett hatóság pénzösszegeket 
hajthat be az érintett természetes vagy jogi 
személytől és visszatarthatja a nála a 
behajtással kapcsolatosan felmerülő összes 
költséget, a hasonló követelésekre 
vonatkozó, a megkeresett fél tagállamában 

A megkeresett hatóság pénzösszegeket 
hajthat be az érintett természetes vagy jogi 
személytől és visszatarthatja a nála a 
behajtással kapcsolatosan felmerülő összes 
költséget, a hasonló követelésekre 
vonatkozó, a megkeresett fél tagállamában 
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hatályos törvényeknek, szabályoknak és 
közigazgatási eljárásoknak és 
gyakorlatoknak megfelelően.

hatályos törvényeknek, szabályoknak és 
közigazgatási eljárásoknak és 
gyakorlatoknak megfelelően. Amennyiben 
a megkeresett hatóság visszatartja a 
behajtással kapcsolatban felmerülő 
költségeket, arról tájékoztatja a megkereső
hatóságot, valamint indokolást ad e 
költségekre vonatkozóan. 

Módosítás 90
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, a 1024/2012/EU rendelet által
létrehozott  belső piaci információs 
rendszeren (IMI) keresztül történik, és 
amennyiben az érintett tagállam 
szükségesnek ítéli, ahhoz az 
együttműködés egyéb bevett formái, így 
például kétoldalú megállapodások is
társulnak.

Módosítás 91
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) Adott esetben és összhangban a 
96/71/EK irányelvben foglalt elvekkel a 
tagállamok továbbra is szabadon köthetnek 
kétoldalú megállapodásokat illetékes 
hatóságaiknak a 96/71/EK irányelv 
végrehajtása tekintetében megvalósuló 
közigazgatási együttműködéséről és a 
hatóságaik közötti kölcsönös 
segítségnyújtásról, amennyiben e 
megállapodások nem sértik az érintett 
személyek és vállalatok jogait és 
kötelezettségeit.
Az Európai Bizottság legkésőbb ...* -ig 
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értékeli az IMI és a kétoldalú 
megállapodások közötti kölcsönhatást.
__________

HL: kérjük, illessze be a dátumot: 5 évvel 
ezen irányelv hatálybalépése után.

Módosítás 92
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. Ha valamelyik érintett 
tagállamban az illetékes hatóság használta 
az IMI-t, minden további szükséges 
ellenőrzés esetében is lehetőség szerint 
használnia kell.
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