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Módosítás 122
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére, illetve 62., 151. 
és 153. cikkére, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára,

Or. en

Módosítás 123
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 
153. cikkére,

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv végrehajtása ne pusztán belső piaci eszközökön 
alapuljon.

Módosítás 124
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
53. cikke (1) bekezdésére, valamint 62.,
151. és 153. cikkére,

Or. en

Módosítás 125
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A munkavállalók szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 
belső piacának a Szerződésben foglalt 
alapvető elveit képezik. Az Unió tovább 
fejleszti ezen elvek megvalósítását azzal a 
céllal, hogy egyenlő feltételeket biztosítson 
a vállalkozásoknak, és garantálja a 
munkavállalók jogainak tiszteletben 
tartását.

(1) Az Unió és a tagállamok célkitűzése a 
foglalkozta tás, az élet- és 
munkakörülmények javítása – lehetővé 
téve ezáltal a fejlődési folyamat 
fenntartása mellett ezek összehangolását –
, a megfelelő szociális védelem, a szociális 
partnerek közötti párbeszéd és az emberi 
erőforrások fejlesztésének elősegítése a 
tartósan magas foglalkoztatás és a 
kirekesztés elleni küzdelem érdekében. A 
munkavállalók szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unió 
belső piacának a Szerződésben foglalt 
alapvető elveit képezik. Az Unió tovább 
fejleszti ezen elvek megvalósítását azzal a 
céllal, hogy egyenlő feltételeket biztosítson 
a vállalkozásoknak, és garantálja a 
munkavállalók jogainak tiszteletben 
tartását.

Or. en

Módosítás 126
Louis Grech
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaság elérése érdekében 
a szociálpolitikát kell az egységes piac 
középpontjába helyezni. Ezért az egységes 
piac olyan keretére van szükség, amely 
egyrészről biztosítja a nyílt határokkal, 
valamint az áruk, a tőke és a 
szolgáltatások szabad mozgásával 
jellemzett tisztességes versenyt, másrészről 
pedig garantálja és tiszteletben tartja a 
munkajogból, a szociális biztonságból, a 
szociális jogszabályokból és a kollektív 
szerződésekből eredő alapvető szociális 
jogokat, a Szerződésekben foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 127
Cornelis de Jong

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 
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 

(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 
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 
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munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát. 
A kiküldetést mind a vállalkozások, mind 
a munkavállalók tekintetében a 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó 
rendelkezések megsértése nélkül kell 
lebonyolítani, az EUMSZ 45. cikkének (2) 
bekezdésében és a 49. cikkében 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 128
Phil Bennion

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 
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.

(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 
munkavállalás, fizetés és egyéb 
munkafeltételek tekintetében történő 
megkülönböztetéstől. A szabad mozgáshoz 
való jog elkülönül 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.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásnyújtás szabadsága, valamint a polgárok szabad mozgáshoz való joga annak 
érdekében, hogy az Unión belül bárhol munkát vállaljanak és letelepedjenek, az egységes piac 
működésének központi elemei. Ezen irányelv alkalmazásában elengedhetetlen e jogok 
különválasztása annak biztosítása érdekében, hogy a kiküldött munkavállalókat a 
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Szerződésben foglalt mindennemű jog és védelem megilleti, egyúttal biztosítva az egységes 
piac zökkenőmentes és tisztességes működését a vállalkozások és a verseny tekintetében 
egyaránt.

Módosítás 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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 
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.

(2) A szolgáltatásnyújtás szabadsága 
magában foglalja a vállalkozások más 
tagállamban történő 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogát, amihez 
ideiglenesen odaküldhetik („kiküldhetik”) 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
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.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók kiküldetése a szolgáltatásnyújtás szabadságának keretében valósul meg, és 
azt nem szabad összetéveszteni a munkavállalók szabad mozgásával.

Módosítás 130
Louis Grech
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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 
teljesítenie kell abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul.

(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 
teljesítenie kell abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul. Ezen 
irányelvnek – a 96/71/EK irányelvvel 
egyetemben – minimumszabályokat kell 
meghatároznia. Az irányelvnek nem 
szabad akadályoznia a tagállamokat olyan 
jogi, illetve közösen megállapodott 
előírások elfogadásában vagy 
fenntartásában, amelyek túlmutatnak az 
irányelvben foglaltakon, amennyiben a 
kiküldött munkavállalók számára 
kedvezőbb feltételeket kínálnak, biztosítva 
a helyi és a külföldi társaságokkal és 
munkavállalókkal szemben alkalmazott 
egyenlő bánásmódot és a 
megkülönböztetés tilalmát.

Or. en

Módosítás 131
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok és a 
nemzetközi jog által, továbbá az ILO-
egyezményekben, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában, az Európai 
Szociális Chartában és az emberi jogok 
európai egyezményében elismert alapvető 
jogok gyakorlását.

Or. en

Módosítás 132
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv célja a 96/71/EK 
irányelv jobb végrehajtása. Ezért az 
irányelvben foglalt rendelkezések a 
96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkének 
sérelme nélkül alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 133
Emilie Turunen

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 

(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 
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szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, javulást kell elérni a 
kiküldetés fogalmának alkalmazása és 
nyomon követése terén.

szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, a kiküldetés fogalmának 
alkalmazását és nyomon követését
érvényesíteni és javítani kell, a szabályok 
kijátszását pedig szankciókkal kell sújtani, 
különös tekintettel az összes 
foglalkoztatási szabályra és feltételre.

Or. en

Módosítás 134
Evelyne Gebhardt

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. A 96/71/EK 
irányelv érvényesítéséről szóló irányelv 
nem befolyásolhatja hátrányosan a 
96/71/EK irányelvben megállapított, 
világosan megfogalmazott, alapvető 
munka- és foglalkoztatási feltételeket.

Or. de

Módosítás 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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, az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
figyelembevétele mellett.

Or. en

Módosítás 136
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolja a tagállamokban és a 
nemzetközi jogban, az ILO-
egyezményben, az emberi jogok európai 
egyezményében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert alapvető 
jogoknak – köztük a sztrájkjog vagy a 
sztrájk szabadságának vagy a 
tagállamokban fennálló konkrét 
munkaügyi kapcsolatok rendszerének 
keretébe tartozó más cselekmények 
megtételére vonatkozó jognak vagy 
szabadságnak – 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.
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Or. de

Módosítás 137
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak megállapításához, hogy egy 
kiküldetésben lévő munkavállaló a 
szokásos munkavégzési helyétől eltérő 
tagállamban munkáját ideiglenes jelleggel 
végzi, meg kell vizsgálni a munkavégzésre 
és a munkavállaló helyzetére vonatkozó 
összes elemet. Amennyiben a munkáltató 
nem szolgál szükséges bizonyítékokkal, 
úgy kell tekinteni, hogy a munkaviszony a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam 
törvényeinek és rendelkezéseinek hatálya 
alá esik.

Or. en

Indokolás

A nemzeti munkaügyi szabályozás alkalmazása nem tekinthető szankciónak.

Módosítás 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

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 –



AM\916992HU.doc 13/121 PE498.075v01-00

HU

különösen a kis- és 
középvállalkozásokban – rejlő 
munkahelyteremtő potenciál 
kibontakozását, egyúttal garantálva a 
kiküldött munkavállalók védelmét.

Or. en

Módosítás 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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.

Or. en

Indokolás

A szóban forgó elemeknek nem szabad korlátozniuk az irányelv alkalmazását, mivel ilyen 
esetben számos kiküldött munkavállaló kikerülne az irányelv hatálya alól.

Módosítás 140
Cornelis de Jong
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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 
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.

(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 
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 sértik a tagállamok 
azon rendelkezéseit, amelyek kedvezőbb 
feltételeket írnak elő és érvényesítenek a 
kiküldött munkavállalók számára.

Or. en

Módosítás 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak megállapításához, hogy egy 
kiküldetésben lévő munkavállaló a 
szokásos munkavégzése szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban munkáját 
ideiglenes jelleggel végzi, a 3. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt, a munkavállaló 
foglalkoztatási helyzetére vonatkozó 
feltételek nem kezelhetők kizárólagosan. 
A hatóságoknak ellenőrzésük során 
átfogó értékelést kell végezniük az egyes 
konkrét esetekben és a 987/2009/EK 
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rendelet 14. cikke (8) bekezdésének 
figyelembevétele mellett megfelelően 
tekintetbe kell venniük a helyzet sajátos 
jellemzőit.

Or. de

Módosítás 142
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A munkavállaló foglalkoztatási 
jogviszonyának természetét a 96/71/EK 
irányelv szerint a fogadó ország határozza 
meg, a felek kívánságától függetlenül, az 
iparág körülményeinek 
figyelembevételével. A tagállamoknak az 
„alárendeltségi viszony” kritériumát kell a 
közvetlenül foglalkoztatott és az 
önfoglalkoztatott munkavállalók közötti 
alapvető különbségtétel központi 
elemeként kezelniük. Ahhoz, hogy egy 
munkavállaló önfoglalkoztatottnak 
minősüljön, igazolni kell, hogy esetében 
nem áll fenn alárendeltségi viszony az 
adott tevékenység, a munkavégzési 
feltételek és a díjazási feltételek 
megválasztását illetően.

Or. en

Módosítás 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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. E 
jogukhoz a fent említett bérszintek 
ismertetésének és a róluk szóló 
tájékoztatásnak a feladatát is társítani 
kell.

Or. en

Módosítás 144
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
érdekében, hogy a vállalkozások részéről 
megakadályozzák a 96/71/EK irányelvvel 
és ezen irányelvvel való visszaélést és/vagy 
azok kijátszását azzal a céllal, hogy a 
kiküldött munkavállalókat jogaiktól 
megfosszák, illetve jogaik gyakorlásában 
gátolják.

Or. en

Indokolás

A visszaélések és a jogszabályok kijátszásának megakadályozása.

Módosítás 145
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Egyrészről ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv, másrészről pedig a 
2008/104/EK irányelv közötti viszonyt 
tisztázni kell annak garantálása 
érdekében, hogy azon kölcsönzött 
munkavállalókra, akik egyúttal kiküldött 
munkavállalók is, a legkedvezőbb 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 146
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Egyrészről ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv, másrészről pedig a 
2008/104/EK irányelv közötti viszonyt 
tisztázni kell annak garantálása 
érdekében, hogy azon kölcsönzött 
munkavállalókra, akik egyúttal kiküldött 
munkavállalók is, a legkedvezőbb 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

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.

Or. en

Indokolás

A fogadó országokban és a származási országokban működő illetékes hatóságoknak 
elsősorban kétoldalú együttműködést kell folytatniuk egyrészt a kellően gyors és hatékony 
jogorvoslat biztosítása érdekében, amikor a kiküldött munkavállalók jogai sérülnek, 
másrészről pedig a szabályok általános alkalmazásának garantálására. A Bizottságra fontos 
szerep hárul, a tagállami munkaügyi felügyeleti rendszerek sokféleségéből adódóan azonban 
a nemzeti, regionális és helyi szabályozóknak és szociális partnereknek kell ezen 
együttműködés középpontjában állniuk.

Módosítás 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

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 

(10) A megfelelő és hatékony végrehajtás 
és érvényesítés kulcselemek a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelmét és a vállalkozások más 
tagállamban történő 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogának 
biztosítását illetően, a nem megfelelő 
érvényesítés viszont aláaknázza az e 
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alapvetően fontos, emellett pedig nem 
hagyható figyelmen kívül a munkaügyi
felügyelő hatóságok és szociális partnerek 
jelentékeny szerepe sem.

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.

Or. en

Módosítás 149
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az illetékes hatóságoknak el kell 
végezniük valamennyi tényállási elem 
átfogó vizsgálatát annak megállapítása 
érdekében, hogy egy vállalkozás érdemi 
üzleti tevékenységet folytat-e a letelepedés 
helye szerinti tagállamban. Amennyiben 
nem áll rendelkezésre kellő bizonyíték 
annak alátámasztására, hogy valóban 
érdemi tevékenységet folytat az adott 
tagállamban, ez esetben úgy kell tekinteni, 
hogy a vállalkozás székhelye abban a 
tagállamban van, ahol szolgáltatásait 
nyújtja.

Or. en

Módosítás 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tagállam korlátozott képességgel 
rendelkezik a külföldi 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.

Or. en

Módosítás 151
Toine Manders

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) E tekintetben lényeges a kölcsönös 
bizalom, a kölcsönös együttműködés
szelleme, a szociális dömping megelőzése,
a folyamatos párbeszéd, valamint a 
kölcsönös megértés.

Or. nl

Módosítás 152
Phil Bennion

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 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti).
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használniuk kell a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI). Ez azonban nem 
akadályozza meg, hogy a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú 
megállapodásokat kössenek.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok közötti kétoldalú együttműködés a kiküldött munkavállalók jogainak 
védelmét biztosító elsődleges mechanizmus. Hangsúlyozni kell, hogy ezen irányelv elősegíti, 
nem pedig gátolja az ilyen kétoldalú és/vagy többoldalú együttműködést.

Módosítás 153
Evelyne Gebhardt

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 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.

Or. de

Módosítás 154
Cornelis de Jong
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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 a lehető leginkább 
használniuk kell a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI). Ezt azonban ki kell 
egészíteni a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú
megállapodások alkalmazásával, mivel e 
bevett együttműködési mechanizmusok az 
eddigiekben is hasznosnak bizonyultak.

Or. en

Módosítás 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 a lehető leginkább 
használniuk kell a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI).

Or. en
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Módosítás 156
Phil Bennion

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.

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

Or. en
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Módosítás 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Módosítás 159
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A kockázatértékelésnek azon 
tevékenységi ágazatok azonosítására kell 
törekednie, amelyekben a 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldetésbe 
küldött munkavállalók foglalkoztatása 
összpontosul saját területükön. 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.

Or. en

Módosítás 160
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A foglalkoztatási szabályokra és 
feltételekre vonatkozó lényeges előírások 
betartása hatékony nyomon követésének 
elősegítése érdekében a tagállamoknak 
elő kell írniuk a kiküldött munkavállalók 
számára, hogy a származási ország által 
kiállított egyéni elismerő dokumentummal 
rendelkezzenek. Az ilyen dokumentumnak 
lehetővé kell tennie legalább az érintett 
személy azonosítását és foglalkoztatási 
jogviszonyának megállapítását, valamint 
tartalmaznia kell a dokumentumot kiállító 
nemzeti hatóság elérhetőségét.

Or. en
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Módosítás 161
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A burkolt foglalkoztatás elleni 
hatékony küzdelmet támogatná egy 
megelőző és ellenőrző intézkedésekből 
álló, kellő visszatartó erővel bíró 
szankciókkal kísért átfogó rendszer a 
színlelt önfoglalkoztatás egyedi eseteinek 
feltárása és elkerülése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 162
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A burkolt foglalkoztatás elleni 
hatékony küzdelmet támogatná egy 
megelőző és ellenőrző intézkedésekből 
álló, kellő visszatartó erővel bíró 
szankciókkal kísért átfogó rendszer a 
színlelt önfoglalkoztatás egyedi eseteinek 
feltárása és elkerülése céljából.

(17) Az „önfoglalkoztatói” jogviszony 
visszaélésszerű alkalmazásának minden 
formáját meg kell tiltani a megelőző 
ellenőrzési intézkedések és az elrettentő 
szankciók átfogó rendszerének 
segítségével.

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, megfelelő, arányos és 
megkülönböztetéstől mentes
ellenőrzéseket végezzenek területükön, 
valamint hogy az ellenőrzésnek alávetett 
vállalkozások írásos tájékoztatást 
kapjanak az ellenőrzés eredményéről.

Or. en

Módosítás 164
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy elegendő erőforrás álljon 
rendelkezésre a kiküldött munkavállalók 
és az őket foglalkoztató társaságok részére 
nyújtott szükséges tájékoztatáshoz, 
valamint megelőző tevékenységek, 
helyszíni ellenőrzések és bűnüldözési 
intézkedések elvégzéséhez a kiküldetésben 
lévő munkavállalók foglalkoztatási 
szabályaira és feltételeire vonatkozó 
lényeges előírások betartásával 
összefüggésben. E célból szakosodott 
nemzeti hatóságokat kell létrehozni.

Or. en
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Módosítás 165
Louis Grech

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) A nemzeti ellenőrzési és végrehajtási 
intézkedéseket meg kell erősíteni a 
végrehajtási mechanizmusok és a nyomon 
követésre szolgáló eszközök tágabb 
alkalmazási körének a szociális partnerek 
és a tagállamok részéről történő 
támogatása révén. A szociális partnerek és 
a fogadó tagállamok számára lehetővé 
kell tenni a hatékony munkaügyi 
ellenőrzések biztosítását az alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
érvényesítése és különösen annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a 
munkavállalók szokásos foglalkoztatási 
helye valóban a származási országuk. 
Ezért e tekintetben kiemelkedően fontosak 
a nemzeti munkaügyi felügyeletek, a 
szociális partnerek és egyéb 
monitoringtestületek, amelyek továbbra is 
lényeges szerepet fognak játszani.

Or. en

Módosítás 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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.
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Or. en

Módosítás 167
Cornelis de Jong

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 
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.

törölve

Or. en

Módosítás 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 – jóváhagyásuk mellett –
kijelölt harmadik feleken, úgymint 
szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 



PE498.075v01-00 30/121 AM\916992HU.doc

HU

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

Módosítás 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Or. en
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Indokolás

A teljes jogi egyértelműség biztosítása és a jóhiszeműen eljáró vállalkozások védelme 
érdekében a felelősségnek mindenkor a közvetlen munkáltatóra kell hárulnia, az alvállalkozói 
láncon belüli pozíciójától függetlenül.

Módosítás 170
Sari Essayah

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége nem rendelkezik egyetemleges felelősségi rendszerrel. A 
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javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével. Egyúttal ésszerűtlen is, mivel az objektív 
felelősség ellentétes bizonyos általános jogi elvekkel, sőt még az uniós jog elveivel is. Ennek 
nyomán a belföldi és a nem belföldi szolgáltatók eltérő elbánás alá esnének, ami gátolná a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az egyetemleges felelősség bevezetése magas költségekkel 
járna a társaságok számára, ugyanakkor nem lenne az irányelv végrehajtásának hatékony 
módja.

Módosítás 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Or. en
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Módosítás 172
Sergio Gaetano Cofferati

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.

(24) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
jogainak védelme érdekében biztosítani 
kell, hogy azt a vállalkozót, amelynek a 
kiküldött munkavállaló munkáltatója 
közvetlen alvállalkozója, illetve minden 
köztes alvállalkozót, a munkáltatóval 
együtt vagy a munkáltató helyett
felelősségre lehessen vonni azért, hogy a 
munkáltató nem tartotta tiszteletben a
96/71/EK irányelvben és ezen irányelvben 
foglalt rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Különleges esetekben a nemzeti jog törölve
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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.

Or. en

Indokolás

A teljes jogi egyértelműség biztosítása és a jóhiszeműen eljáró vállalkozások védelme 
érdekében a felelősségnek mindenkor a közvetlen munkáltatóra kell hárulnia, az alvállalkozói 
láncon belüli pozíciójától függetlenül.

Módosítás 174
Sari Essayah

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

A tagállamok túlnyomó többsége nem rendelkezik egyetemleges felelősségi rendszerrel. A 
javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével. Egyúttal ésszerűtlen is, mivel az objektív 
felelősség ellentétes bizonyos általános jogi elvekkel, sőt még az uniós jog elveivel is. Ennek 
nyomán a belföldi és a nem belföldi szolgáltatók eltérő elbánás alá esnének, ami gátolná a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az egyetemleges felelősség bevezetése magas költségekkel 
járna a társaságok számára, ugyanakkor nem lenne az irányelv végrehajtásának hatékony 
módja.
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Módosítás 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Módosítás 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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
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Or. en

Indokolás

A teljes jogi egyértelműség biztosítása és a jóhiszeműen eljáró vállalkozások védelme 
érdekében a felelősségnek mindenkor a közvetlen munkáltatóra kell hárulnia, az alvállalkozói 
láncon belüli pozíciójától függetlenül.

Módosítás 177
Sari Essayah

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége nem rendelkezik egyetemleges felelősségi rendszerrel. A 
javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével. Egyúttal ésszerűtlen is, mivel az objektív 
felelősség ellentétes bizonyos általános jogi elvekkel, sőt még az uniós jog elveivel is. Ennek 
nyomán a belföldi és a nem belföldi szolgáltatók eltérő elbánás alá esnének, ami gátolná a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az egyetemleges felelősség bevezetése magas költségekkel 
járna a társaságok számára, ugyanakkor nem lenne az irányelv végrehajtásának hatékony 
módja.
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Módosítás 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Or. en

Módosítás 179
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(26) Amennyiben a vállalkozó 
alvállalkozója egy másik tagállamban 
letelepedett szolgáltató, amely 
munkavállalókat küld kiküldetésbe, a 
fővállalkozó és bármely köztes 
alvállalkozó felelőssége előírásának 
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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.

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

Or. en

Módosítás 180
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ez az irányelv – a 96/71/EK 
irányelvvel összhangban – a tengeri 
közlekedésben érintett közlekedési 
társaságokon kívül egyéb olyan 
társaságokra is alkalmazandó, amelyek 
más tagállamokban nyújtanak
szolgáltatásokat, különösen a kabotázs 
esetében, a 2009. október 21-i 
1072/2009/EK és az 1073/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeleteknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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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) Ezen irányelvvel és a 96/71/EK 
irányelvvel összhangban a 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.

Or. en

Módosítás 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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) Ezen irányelvvel és a 96/71/EK 
irányelvvel összhangban a 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.

Or. en
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Módosítás 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
végrehajtását.

(29) A végrehajtási intézkedésekhez 
kapcsolódó kölcsönös segítségnyújtásra és 
támogatásra, valamint az ezekkel 
összefüggő költségekre vonatkozó közös 
szabályok elfogadása, továbbá ezen
irányelvvel és a 96/71/EK irányelvvel 
összhangban a 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 garantálni 
fogja az ilyen, más tagállamban hozott 
határozatokról való hatékonyabb értesítést 
és azok eredményesebb végrehajtását.

Or. en

Módosítás 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(30) Ezen irányelvvel és a 96/71/EK 
irányelvvel összhangban a 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 
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intézkedéseket. saját jogszabályaik értelmében 
rendelkezésükre álló büntetés-, szankció-
és bírságrendszert vagy behajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 185
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamoknak az ezen irányelvben 
megállapított kötelezettségeknek való meg 
nem felelés esetén megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk – ezen belül 
közigazgatási vagy bírósági eljárásokról 
kell gondoskodniuk –, valamint az ezen 
irányelvben megállapított kötelezettségek 
megszegése tekintetében hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankciókat 
kell előírniuk.

(32) A tagállamoknak az ezen irányelvben 
megállapított kötelezettségeknek való meg 
nem felelés esetén megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk – ezen belül 
közigazgatási vagy bírósági eljárásokról 
kell gondoskodniuk –, valamint az ezen 
irányelvben megállapított kötelezettségek 
megszegése tekintetében hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankciókat 
kell előírniuk. Amennyiben a tagállamok 
elmulasztják ezen irányelv teljes körű 
betartását, a Bizottságnak jogsértési 
eljárást kell indítania.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelv megfelelő végrehajtásának elmulasztása már eddig is számos ítélethez 
vezetett az Európai Bíróság részéről, amelyeknek javarészt nem sikerült megoldást adniuk a 
meg nem felelés tágabb problémakörére. Elengedhetetlen, hogy valamennyi szereplő 
felismerje a megfelelő végrehajtás fontosságát annak érdekében, hogy megóvják a 
munkavállalók jogait, valamint biztosítsák az egységes piac zökkenőmentes működését.

Módosítás 186
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a személyes adatok 
védelmét (8. cikk), a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk), a 
kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való 
jogot (28. cikk), a tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), 
valamint a hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jogot 
(47. cikk), és az említett jogoknak és 
elveknek megfelelően kell azt alkalmazni.

(33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja az Európai 
Unió Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a személyes adatok 
védelmét (8. cikk), a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk), az 
egyenlőséghez való jogot (20. cikk), a 
megkülönböztetés tilalmát (21. cikk), a 
kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való 
jogot (28. cikk), a tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), 
valamint a hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jogot 
(47. cikk), és az említett jogoknak és 
elveknek megfelelően kell azt alkalmazni.

Or. en

Módosítás 187
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A szubszidiaritás és az arányosság elvének 
megfelelően, valamint a már meglévő 
nemzeti jogi keretek és munkaügyi 
kapcsolatrendszerek tiszteletben tartása 
érdekében ezen irányelv nem kötelezi a 
tagállamokat arra, hogy a díjazással 
kapcsolatos jogviták megoldására és 
rendezésére irányuló hatályos jogi 
eljárásaikat az egyetemleges felelősség 
elvének az alvállalkozói láncokon belüli 
kötelező alkalmazásával váltsák fel 
ágazatonként vagy általában véve ott, ahol 
ilyen hatályos eljárások megfelelő 
végrehajtására már sor került, és azokat 
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tiszteletben tartják.

Or. en

Indokolás

Az egyetemleges felelősség alvállalkozói láncokon belüli kötelező bevezetése a legtöbb 
tagállamban, ahol azt még nem érvényesítik a gyakorlatban, aláásná a meglévő hatékony 
munkaügyi kapcsolatokat és jogi kereteket. Nem áll rendelkezésre arra utaló bizonyíték, hogy 
egy ilyen, a tagállamok kis hagyomány kiterjesztése az irányelv jobb végrehajtásához vezetne, 
és az egyúttal ellentétes a hányadában gyakorolt szubszidiaritás elvével.

Módosítás 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

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.

Az irányelv célja, hogy a szolgáltatók 
számára megkönnyítse a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
gyakorlását, valamint elősegítse a 
szolgáltatók közötti tisztességes versenyt, 
egyúttal garantálva a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldetésbe 
küldött munkavállalók jogainak megfelelő
minimális védelmét.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a javaslat jogalapja az egységes piachoz kapcsolódik, a cél a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése, emellett pedig a kiküldött munkavállalók védelme.

Módosítás 189
Cornelis de Jong

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

(2a) Az irányelv célja a foglalkoztatás, a 
jobb élet- és munkakörülmények, a 
megfelelő szociális védelem, a szociális 
partnerek közötti párbeszéd, valamint az 
emberi erőforrások fejlesztésének 
előmozdítása a tartósan magas szintű 
foglalkoztatottság, valamint a kirekesztés 
elleni küzdelem érdekében, a belső piac 
működésének támogatása és a 96/71/EK 
irányelv végrehajtásának javítása révén. A 
tagállamok minden szükséges intézkedést 
meghoznak annak érdekében, hogy 
betartassák az összes fogalakoztatási 
szabályt és feltételt a szolgáltatásnyújtás 
helyén, és megszüntessék a tagállami 
munkavállalók közötti, 
állampolgárságukon alapuló 
megkülönböztetést a foglalkoztatás, a 
díjazás, valamint egyéb munka- és 
foglalkoztatási körülmények tekintetében.

Or. en

Módosítás 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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 magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „kölcsönzött munkavállaló”:
Ezen irányelv és a 96/71/EK irányelv a 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló 2008/104/EK
irányelv értelmében alkalmazandó a 
kölcsönzött munkavállalókra, kivéve ha a 
2008/104/EK irányelv e munkavállalók 
számára munka- és foglalkoztatási 
feltételek tekintetében kedvezőbb 
bánásmódot nem biztosít. 

Or. de

Módosítás 192
Cornelis de Jong

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.

Or. en

Módosítás 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „tagállamban letelepedett 
vállalkozás”: olyan vállalkozás, amely a 
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szolgáltatóhoz fűződő tényleges gazdasági 
tevékenységet folytat – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 49. cikkében 
foglaltak szerint –, határozatlan ideig, a 
szolgáltatásnyújtás tényleges helyét 
képező, állandó infrastruktúrán keresztül;

Or. en

Indokolás

A munkáltatók részéről a szabályok kijátszása, illetve az azokkal való visszaélés elkerülése 
érdekében fontos a tagállamban letelepedett vállalkozás fogalmának egyértelmű 
meghatározása, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelelően. 
Csak a ténylegesen letelepedett társaságoknak lenne szabad az érvényesítésről szóló irányelv 
és a 96/71/EK irányelv előnyeiből részesülniük.

Módosítás 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Alkalmazandó jog

(1) Amennyiben egy vállalkozás nem tudja 
igazolni, hogy a letelepedés helye szerinti 
megjelölt államban végzi a 3. cikk (1) 
bekezdése szerinti tényleges tevékenysége 
jelentős részét, fel kell tételezni, hogy 
abban a tagállamban van letelepedve, 
amelyben szolgáltatását nyújtja.
(2) Amennyiben egy munkáltató nem 
tudja igazolni, hogy egy kiküldetésben 
lévő munkavállaló a szokásos 
munkavégzése szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban munkáját ideiglenes jelleggel 
végzi, fel kell tételezni, hogy a 
munkavállaló szokásos munkavégzése 
szerinti hely megegyezik a 
szolgáltatásnyújtás helyével.

Or. de
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Módosítás 195
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A megfelelés elmulasztása

Az 96/71/EK irányelv 3. cikkének vagy 
ezen irányelv vonatkozó cikkeinek 
megsértése esetén a vállalkozás és 
munkavállalói a szolgáltatásnyújtás 
szerinti országban – mint a szokásos 
munkavégzés helyén – alkalmazandó 
megfelelő jogszabályok hatálya alá 
tartoznak, és az érintett vállalkozás által
kiküldött valamennyi személyre úgy kell 
tekinteni, mint az Unión belül a mozgás 
szabadságához fűződő jogukat gyakorló 
munkavállalókra.
A fogadó tagállam ekkor kérheti annak 
azonnali bizonyítását, hogy az érintett 
munkavállalók a fogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő bánásmódban 
részesülnek minden foglalkoztatási 
szabály és feltétel, valamint a kapcsolódó 
szociális jogok tekintetében, az EUMSZ 
45. cikkében foglaltakkal összhangban.

Or. en

Módosítás 196
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
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Az alábbi helyzetek az ezen irányelvben és 
a 96/71/EK irányelvben foglalt, 
kiküldetésről szóló szabályok 
megkerülésének minősülnek:
a) az a vállalkozás, ahova a munkavállalót 
kiküldték, a letelepedési helye szerinti 
tagállamban vagy egy másik tagállamban 
egy másik vállalkozás rendelkezésére 
bocsátja az egyént;
b) a munkavállalót egy adott tagállamban 
egy másik tagállamban letelepedett 
vállalkozás veszi fel az előbbi tagállamban 
folytatott munkavégzés céljából.

Or. en

Módosítás 197
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló irányelvvel fennálló 

viszony tisztázása
Ezen irányelv és a 96/71/EK irányelv 
alkalmazandó a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló 
2008/104/EK irányelv értelmében vett 
kölcsönzött munkavállalókra, kivéve ha 
ezen munkavállalók számára a 
2008/104/EK irányelv alapján kedvezőbb 
elbánást biztosítanak a rájuk vonatkozó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 198
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
Kiküldött munkavállalók nem 
használhatók fel sztrájkoló munkavállalók 
helyettesítésére.

Or. en

Módosítás 199
Emilie Turunen

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 a munkavállalókat kiküldő 
vállalkozás kérésre legalább az 
alábbiakról szóló bizonyítékokkal szolgál 
az illetékes hatóságoknak:

Or. en

Módosítás 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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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 elvégzik a 
vállalkozás által a letelepedési helye 
szerinti tagállamban folytatott 
tevékenységeket ténylegesen jellemző 
tényállási elemek átfogó értékelését annak 
eldöntéséhez, hogy a vállalkozás a 
kizárólag belső igazgatási és/vagy 
adminisztratív tevékenységeken kívül 
folytat-e érdemi tevékenységet. Különösen 
a következő elemeket kell figyelembe 
venni és a kiküldő vállalkozásnak adott 
esetben az illetékes hatóságoknál 
igazolnia:

Or. de

Módosítás 201
Sirpa Pietikäinen

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 magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en
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Módosítás 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Az egységes uniós megközelítés érdekében kívánatos lenne a tényállási elemek zárt listájának 
kialakítása, amelyeket aztán figyelembe vesznek annak megállapítása során, hogy egy adott 
vállalkozás ténylegesen a letelepedés helye szerinti tagállamban végzi-e tevékenységeit.

Módosítás 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 

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 
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annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás a 
kizárólag belső igazgatási és/vagy 
adminisztratív tevékenységeken kívül
folytat-e érdemi tevékenységet. Ilyen 
elemek a következők:

annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás 
folytat-e tényleges tevékenységet. Ilyen 
elemek a következők:

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Bíróságának álláspontjához való hozzáigazítás, mivel a főtanácsnok (2012. 
május 3-i véleményében) megerősítette, hogy a kiküldetés feltételei abban az esetben is 
teljesülnek, ha a munkavállalót ilyen formában kiküldő társaság nem folytat érdemi 
tevékenységet a letelepedés helye szerinti tagállamban.

Módosítás 204
Olga Sehnalová

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 elemeket veszik figyelembe 
annak eldöntéséhez, hogy a vállalkozás a 
kizárólag belső igazgatási és/vagy 
adminisztratív tevékenységeken kívül 
folytat-e érdemi tevékenységet. Ilyen 
elemek többek között a következők.

Or. cs

Indokolás

Annak megállapítására, hogy a vállalkozás a letelepedés helye szerinti államban ténylegesen 
érdemi tevékenységet végez-e, egy átfogó vizsgálat keretében kell sort keríteni, amelyben 
minden vonatkozó tényezőt figyelembe vesznek. Az említett felsorolás ezért nem tekinthető 
teljes körűnek.
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Módosítás 205
Emilie Turunen

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) a letelepedés helye szerinti ország az a 
hely, ahol a vállalkozás az érdemi, 
számszerűsíthető üzleti tevékenységét 
folytatja, valamint ahol bejegyzett 
székhelye és ügyvitele található, illetve 
ahol adót fizet és működési engedéllyel 
rendelkezik vagy kereskedelmi kamara 
vagy szakmai testület bejegyzett tagja,

Or. en

Módosítás 206
Evelyne Gebhardt

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) a letelepedés helye szerinti tagállam az 
a hely, ahol a vállalkozás megfelel a 
következő, halmozott feltételeknek: a 
vállalkozás üzleti tevékenységének 
jelentős, számszerűsíthető részét ott végzi,
ügyvitele ott található, adót és 
társadalombiztosítási hozzájárulást ott
fizet, működési engedéllyel ott rendelkezik 
vagy ott kereskedelmi kamara vagy 
szakmai testület bejegyzett tagja;

Or. de

Módosítás 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab
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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 a vállalkozás bejegyzett 
székhelye és ügyvitele található, irodai 
helyiségeket használ, adót fizet, illetve a 
nemzeti jogszabályok alapján működési 
engedéllyel rendelkezik vagy kereskedelmi 
kamara vagy szakmai testület bejegyzett 
tagja,

Or. en

Módosítás 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az a hely, ahonnan a munkavállalókat 
kiküldik,

Or. en

Módosítás 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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;

Or. de
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Módosítás 210
Emilie Turunen

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, valamint 
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
letelepedés helye szerinti ország joga
alkalmazandó a munkavállalóival kötött 
szerződésekre,

Or. en

Módosítás 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a letelepedés helye szerinti tagállam 
joga, amely a vállalkozás által a 
munkavállalóival kötött szerződésekre 
alkalmazható,

Or. de

Módosítás 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

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, és ahol adminisztratív 
személyzetet alkalmaz,
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Or. en

Módosítás 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Ez az elem nem veszi figyelembe az újonnan létrehozott kkv-kat és azok fejlődését, ezért 
ellentétes a belső piaci elvekkel.

Módosítás 214
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A kritériumok listája nem kimerítő 
jellegű. A tagállamoknak jogukban áll 
olyan további kötelező erejű elemeket 
előírni, amelyek a listán nem szerepelnek.

Or. en

Módosítás 215
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés



AM\916992HU.doc 57/121 PE498.075v01-00

HU

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. cs

Módosítás 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

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 és/vagy a 
tevékenységek időtartamát.

Or. en

Módosítás 217
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak megfelelő 
eszközökhöz kell folyamodniuk annak 
érdekében, hogy megakadályozzák az ezen 
irányelvvel való visszaélést és/vagy annak 
megkerülését olyan vállalkozások által, 
amelyek a kiküldött munkavállalókat meg 
kívánják fosztani jogaiktól vagy vissza 
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kívánják tartani e jogokat; különösen 
annak érdekében, hogy ugyanakkor 
megakadályozzák a munkavállalók
ugyanazon helyre történő folyamatos 
kiküldését, ami ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv rendelkezéseinek 
megkerülését szolgálja.

Or. de

Módosítás 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 20. cikkben említett időponttól 
számított három éven belül felülvizsgálják 
az e cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
elemek szükségességét és megfelelőségét, 
tekintettel olyan esetlegesen új elemek 
meghatározásának lehetőségére, 
amelyeket figyelembe vesznek annak 
megállapítása során, hogy a vállalkozás 
valódi-e, a kiküldött munkavállaló pedig 
ideiglenes jelleggel végzi-e munkáját,
annak érdekében, hogy adott esetben 
szükséges módosításokra vagy 
kiigazításokra tegyenek javaslatot.

Or. en

Módosítás 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindenesetre egy 
társadalombiztosítási igazolás, így például 
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az A1-es formanyomtatvány megléte 
annak jele, hogy a vállalkozás ténylegesen 
tevékenységeket folytat.

Or. en

Módosítás 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az annak megállapítására szolgáló 
elemeket, hogy egy vállalkozás 
ténylegesen tevékenységeket folytat-e a 
letelepedési helye szerinti tagállamban, 
valamint hogy a kiküldött munkavállaló a 
szokásos munkavégzési helyétől eltérő 
tagállamban ideiglenes jelleggel végzi-e 
munkáját, kiegyensúlyozott módon kell 
értelmezni, összhangban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés IV. címének 
III. fejezetében foglalt, a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó szabályokkal.

Or. en

Módosítás 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt 
valamennyi tényállási elem csupán 
jelzésértékű tényező az elvégzendő átfogó 
értékelésben, ezért azok önállóan nem 
vehetők figyelembe. A kritériumokat 
mindig az adott esetekhez kell igazítani, és 
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figyelembe kell venni a helyzet 
sajátosságait. Egy vagy több kritérium 
teljesítésének elmulasztása nem feltétlenül 
zárja ki a kiküldetést megvalósító helyzet 
fennállását, azonban segíthet a kiküldetés 
valódiságának mérlegelésében.
Az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
kritériumok arra hivatottak, hogy az 
illetékes hatóságokat segítsék olyan 
esetekben, amikor okuk van azt 
feltételezni, hogy a munkavállaló a 
96/71/EK irányelv értelmében vélhetően 
nem minősül kiküldöttnek. Ilyen esetben 
az illetékes hatóságok alkalmazhatják az 
(1) és (2) bekezdésben felsorolt azon 
kritériumokat és tényállási elemeket, 
amelyeket a vizsgált körülmények 
szempontjából lényegesnek ítélnek. Nem 
áll fenn arra irányuló kötelezettség, hogy 
minden egyes kritérium vonatkozásában 
bizonyítékot támasszanak, illetve hogy a 
kiküldetés minden egyes esetében 
valamennyi kritérium teljesüljön.

Or. en

Módosítás 222
Sergio Gaetano Cofferati

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.

A 96/71/EK irányelv 3. és 5. cikkének 
hatékonyabb végrehajtásához, valamint 
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.



AM\916992HU.doc 61/121 PE498.075v01-00

HU

Or. en

Módosítás 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen elemek a következők: A fogadó tagállam – a letelepedés helye 
szerinti tagállammal szorosan 
együttműködve – ellenőrzi legalább az 
alábbi feltételek teljesítését:

Or. en

Módosítás 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen elemek a következők: (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ugyanazon elemeket kell megvizsgálniuk annak megállapítása érdekében, 
hogy a kiküldetésben lévő munkavállaló a letelepedés helye szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban ideiglenes jelleggel végzi-e munkáját.

Módosítás 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

a) a munkát korlátozott ideig egy másik 
tagállamban végzik;

a) a munkát korlátozott ideig egy másik 
tagállamban végzik; különösen figyelembe 
kell venni a munkavállaló által a fogadó 
tagállamban eltöltött idő és a szokásos 
munkahelyén eltöltött idő arányát;

Or. de

Módosítás 226
Cornelis de Jong

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

Or. en

Módosítás 227
Anna Hedh

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 munkavállaló 
visszatér szokásos munkavégzési helyére a 
kiküldetés helye szerinti tagállamon kívül, 
vagy várhatóan folytatja ott végzett 
munkáját, miután elvégezte a munkát vagy 
befejezte a szolgáltatásnyújtást, amelyért 
kiküldetésbe küldték;
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Or. en

Módosítás 228
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az utazást, valamint a szállást és ellátást 
a munkavállalót kiküldetésbe küldő 
munkaadó biztosítja, vagy azok 
megtérítését garantálja, és ha igen, ez 
miként történik, valamint

d) az utazást, valamint a szállást és ellátást 
– a kiküldetés idejére tisztességes 
életszínvonalat garantálva – a 
munkavállalót kiküldetésbe küldő 
munkaadó biztosítja, vagy azok teljes körű 
megtérítését garantálja, és ha igen, ez 
miként történik, valamint

Or. en

Módosítás 229
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az utazást, valamint a szállást és ellátást 
a munkavállalót kiküldetésbe küldő 
munkaadó biztosítja, vagy azok 
megtérítését garantálja, és ha igen, ez 
miként történik, valamint

d) az utazást, valamint a szállást és ellátást 
a munkavállalót kiküldetésbe küldő 
munkaadó biztosítja, vagy azok 
megtérítését garantálja;

Or. en

Módosítás 230
Sergio Gaetano Cofferati

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;

Or. en

Módosítás 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kiküldött munkavállaló nem 
sztrájkoló munkavállaló helyébe lép.

Or. en

Módosítás 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Ezzel a kérdéssel a 3. cikk (2c) (új) bekezdésének módosítása foglalkozik.
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Módosítás 233
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A visszaélés és szabálykerülés megelőzése
1. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a vállalkozások részéről azzal a 
céllal alkalmazott visszaélés és 
szabálykerülés megakadályozása 
érdekében, hogy a kiküldött 
munkavállalókat megfosszák jogaiktól, 
illetve gátolják őket jogaik gyakorlásában, 
különös tekintettel az azonos pozíciókba 
történő, egymást követő kinevezések 
megakadályozására, amelyek ezen 
irányelv és a 96/71/EK irányelv 
rendelkezéseinek megkerülésére 
hivatottak. 
Kiküldött munkavállalók nem 
alkalmazhatók olyan munkavállalók 
helyettesítésére, akik a kollektív 
fellépéshez való jogukat gyakorolják.

Or. en

Módosítás 234
Olga Sehnalová

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 

(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 
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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.

információk világosak, érthetőek, 
átfogóak, valamint távolról, elektronikus 
formában, könnyen hozzáférhető módon 
általánosan és ingyenesen 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.

Or. cs

Indokolás

A foglalkoztatási szabályokról és feltételekről szóló információknak a munkavállalók számára 
érthetőnek kell lenniük, és ingyenesen kell rendelkezésükre állniuk.

Módosítás 235
Evelyne Gebhardt

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 a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken;

Or. de

Módosítás 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
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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 a 
kiküldő tagállam hivatalos 
nyelvén/nyelvein, a munkavállaló és a 
szolgáltató származási tagállamának 
nyelvén, valamint angolul, és nem csak 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;

Or. de

Módosítás 237
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
egy olyan összefoglaló kiadványban, 
amelyben az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek, valamint a 
panasztételi eljárások és a szabályok be 
nem tartása esetén alkalmazható jogi 
eljárások és szankciók szerepelnek; az 
információkat kérésre a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférhető 
formátumban rendelkezésre bocsátják;

Or. de
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Módosítás 238
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős;

e) kijelölnek egy kapcsolattartót a 9d. 
cikkben meghatározottak szerint

Or. en

Módosítás 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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, valamint pontosan 
és a teljesség igényével meghatározzák az 
országonkénti adatlapokban előírt 
információkat.

Or. en

Módosítás 240
Cristian Silviu Buşoi

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 a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
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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.

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, és azokat elérhetővé 
teszik a nemzeti illetékes hatóságok 
számára, amelyek pedig hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsátják 
azokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy megkönnyítse a kollektív szerződések tartalmához való hozzáférést a 
másik tagállamból származó szolgáltatók és kiküldött munkavállalók számára.

Módosítás 241
Anna Hedh

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 
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 

(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. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket kollektív 
szerződések írják elő az említett irányelv 
3. cikkének (1) és (8) bekezdése szerint, a 
tagállamok biztosítják, hogy a szociális 
partnerek meghatározzák ezeket, és a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
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származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

érintő információkat elérhetővé teszik. A 
foglalkoztatási szabályoknak és 
feltételeknek hozzáférhető és áttekinthető 
módon a másik tagállamból származó 
szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók 
rendelkezésére kell állniuk.

Or. en

Indokolás

A cikk szövegezésének érzékeltetnie kell a felek autonómiájának, illetve a szociális partnerek 
által a különféle munkaerő-piaci modellekben a kormányzat/hatóságok viszonylatában vállalt 
szerep teljes körű tiszteletben tartását. A bérezési feltételekkel kapcsolatos részletek 
kidolgozottsági szintje, valamint a bérszámítási módszerek jelentősen eltérnek a 
tagállamokban, egy részletes szabályozás pedig azt eredményezheti, hogy a munkavállalók 
járandóságainak bizonyos részei abból kimaradnak.

Módosítás 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 
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.

(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 
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 tagállamok számára 
elérhetővé teszik, amelyek aztán a másik 
tagállamból származó szolgáltatók és a 
kiküldött munkavállalók rendelkezésére 
bocsátják azokat.
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Or. en

Módosítás 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 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 nyilvántartásokba való felvétel 
és a hivatalos közzététel. A 96/71/EK 
irányelv 3. cikkében említett, a szóban 
forgó kollektív megállapodásokban 
rögzített foglalkoztatási szabályok és 
feltételek csak a hivatalos nyilvántartásba 
vétel és közzététel időpontjától kezdve 
alkalmazandók a munkavállalókat 
kiküldő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben két vagy több külföldi 
szolgáltató több mint 25 fős munkahelyre 
küld munkavállalókat kiküldetésbe, egy 
ideiglenes információs és konzultációs 
testületet hoznak létre. E testület – amely 
a fővállalkozás és a szolgáltatók 
vezetőségének képviselőit, illetve a 
munkavállalói szervezetek képviselőit 
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tömöríti – gondoskodik a kiküldött 
munkavállalók tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogának 
érvényesítéséről.

Or. en

Módosítás 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
„Ideiglenes tájékoztató és konzultációs 

központok a kiküldetésben dolgozó 
munkavállalók számára”

(1) Amennyiben legalább két külföldi 
szolgáltató küld ki munkavállalókat egy 
munkahelyre, a tagállamoknak a 
kiküldetésben dolgozó munkavállalók 
számára ideiglenes tájékoztató és 
konzultációs központot kell létrehozniuk a 
kiküldetés helyén.
(2) A fővállalkozó központi vagy helyi 
irodája felelős a helyi/székhellyel 
rendelkező munkavállalói képviseletek 
haladéktalan tájékoztatásáért és a 
kiküldetésben történő munkavégzéshez 
kapcsolódó ideiglenes tájékoztató és 
konzultációs központok létrehozásával 
kapcsolatos tárgyalások megkezdéséért. A 
tagállamoknak úgy kell meghatározniuk e 
központok eljárási szabályzatát, hogy az 
összhangban álljon a nemzeti 
rendelkezésekkel. 
(3) A kiküldetésben történő 
munkavégzéshez kapcsolódó ideiglenes 
tájékoztató és konzultációs központot a 
munkahely/munkaviszony fennállásának 
teljes időtartamára kell létrehozni és a 
központnak tevékenységét akkor kell 
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megkezdenie, amikor legalább két külföldi 
szolgáltató küldött ki munkavállalókat a 
munkahelyre. 
(4) A kiküldetésben történő 
munkavégzéshez kapcsolódó ideiglenes 
tájékoztató és konzultációs központ a 
fővállalkozó irodájának képviselőiből, 
valamint a munkavállalók az érintett 
munkahelyen alkalmazott képviselőiből 
áll.
(5) A kiküldetésben történő 
munkavégzéshez kapcsolódó ideiglenes 
tájékoztató és konzultációs központ célja, 
hogy javítsa a kiküldött munkavállalók 
tájékoztatáshoz és a velük való 
konzultációhoz való jogát saját 
munkahelyükön.
(6) A „tájékoztatás” és a „konzultáció” 
fogalmát a 2009. május 6-i 2009/38/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének f) és g) 
pontja határozza meg.

Or. de

Módosítás 246
Phil Bennion

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 

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen 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 az illetékes hatóságok által 
elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására, illetve a nemzeti 
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megválaszolásában áll. jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban a megfelelő intézkedések 
kezdeményezésére vonatkozó kérelmeknek 
a gyors és hatékony megválaszolásában 
áll.

Or. en

Módosítás 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak. 
Amennyiben a szolgáltatók nem 
bocsátják rendelkezésre ezeket az 
információkat, a fogadó állam illetékes 
hatóságainak megfelelő intézkedéseket 
kell kezdeményezniük, adott esetben a 
letelepedés helye szerinti állam illetékes 
hatóságaival folytatott 
együttműködésben.

Or. en

Indokolás

A fogadó államok illetékes hatóságainak hatékonyan érvényesíteniük kell az uniós és a 
nemzeti foglalkoztatási jogszabályokat. Jogsértés feltárása esetén, és amennyiben valamilyen 
okból nincs lehetőség jogi lépésekre a fogadó államban, mindkét államnak együtt kell 
működnie annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatót felelősségre vonják, továbbá hogy 
az megfelelő díjazásban részesítse a kiküldött munkavállalókat, illetve hogy ellene vonatkozó 
büntetőjogi szankciókat foganatosítsanak.
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Módosítás 248
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kért adatok rendelkezésre 
bocsátásának bármilyen jellegű tartós 
elutasítása esetén a megkereső 
tagállamnak jogában áll a nyilvánosság 
számára hozzáférhető listát létrehoznia a 
nem együttműködő hatóságokról és arról 
értesíteni az Európai Bizottságot. Az 
Európai Bizottság a nyilvánosság számára 
hozzáférhető listát vezet a hozzá 
bejelentett, nem együttműködő 
hatóságokról.

Or. de

Módosítás 249
Cristian Silviu Buşoi

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 harminc napon belül, 
elektronikus úton továbbítják a más 
tagállamok vagy a Bizottság által kért 
információkat.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben, amikor ellenőrzésekre van szükség a kért információk biztosításához, két hét 
túl rövidnek tűnik. Reálisabb határidőket kell kitűzni, lehetővé téve a tagállamok számára 
azok betartását.
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Módosítás 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 – vagy egy 
hónapon belül, amennyiben a válasz 
helyszíni ellenőrzést tesz szükségessé –, 
elektronikus úton továbbítják a más 
tagállamok vagy a Bizottság által kért 
információkat.

Or. en

Módosítás 251
Cristian Silviu Buşoi

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 3 munkanapon belül 
továbbítani kell.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy ez a sürgősségi mechanizmus mely helyzetekben lenne alkalmazandó, a 24 
óra pedig rendkívül rövidnek tűnik. 3 munkanap ésszerűbb időkeret lenne.

Módosítás 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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 2 munkanapon belül 
továbbítani kell.

Or. en

Módosítás 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 összehasonlítható
feltételek mellett betekinthessenek.

Or. en

Módosítás 254
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letelepedés helye szerinti tagállam 
szerepe

A fogadó tagállam és a letelepedés helye 
szerinti tagállam szerepe
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Or. en

Módosítás 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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

Or. en

Módosítás 256
Anna Hedh

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 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. Ez a felelősség semmilyen 
módon nem csökkentheti a kiküldetés 
helye szerinti tagállam ellenőrzésre, 
nyomon követésre, valamint a szükséges 
felügyeleti vagy végrehajtási intézkedések 
meghozatalára irányuló lehetőségeit.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a munkavégzés helye szerinti ország hatóságaira háruljon a visszaélések feletti 
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ellenőrzés feladata abban az esetben, amikor munkavállalókat egy másik országból a 
területére kiküldenek, valamint az is fontos, hogy a származási ország hatósága 
együttműködjön a munkavégzés helye szerinti ország hatóságaival. A módosítás célja annak 
tisztázása, hogy ilyen ellenőrzések a fogadó ország hatóságainak kezdeményezésére 
végezhetők.

Módosítás 257
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 96/71/EK irányelv 5. cikkével 
összhangban a fogadó tagállam a nemzeti 
jogának és/vagy gyakorlatának és a 
közigazgatási eljárásoknak megfelelően 
továbbra is ellenőrzést és nyomon követést 
végez, valamint meghozza az összes 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedést a területén kiküldetésben lévő 
munkavállalók tekintetében.

Or. en

Módosítás 258
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják az 
ellenőrzések hatékonyságához, valamint 
ezen irányelv összefüggésében a fogadó 
tagállamtól vagy a letelepedés helye 
szerinti tagállamtól beérkező, tájékoztatás 
iránti kérelmek megválaszolásához 
szükséges erőforrásokat.

Or. en
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Módosítás 259
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Abban az időszakban, amíg a 
munkavállaló egy másik tagállamban van 
kiküldetésben, a 96/71/EK irányelv 
értelmében teljesítendő munkafeltételek 
ellenőrzése a fogadó tagállam 
hatóságainak feladata. E hatóságok saját 
kezdeményezésre ténymegállapító 
szemléket és ellenőrzéseket végezhetnek, 
és nem kötik meg őket a letelepedés helye 
szerinti tagállam hatóságai által elvégzett 
szemlék és ellenőrzések eredményei.

Or. en

Módosítás 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Abban az időszakban, amíg a 
munkavállaló egy másik tagállamban van 
kiküldetésben, a 96/71/EK irányelv 
értelmében teljesítendő munkafeltételek 
ellenőrzése a fogadó tagállam 
hatóságainak feladata, a letelepedés helye 
szerinti tagállammal együttműködve.

Or. en
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Módosítás 261
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy egy másik 
tagállamban letelepedett szolgáltató vagy 
a vállalkozó köteles egy értesítési
rendszeren keresztül egyszerű 
nyilatkozatot tenni a felelős illetékes 
hatóságok felé, amelyet a vállalkozások 
távolról is könnyen, lehetőség szerint 
elektronikus úton megtehetnek, legkésőbb 
a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor, 
annak érdekében, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok számára lehetővé 
váljon a hatékony és megfelelő 
ellenőrzések elvégzése.

Or. en

Módosítás 262
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A 96/71/EK irányelv 3. és 5. cikkének 
való megfelelés javítása érdekében a 
fogadó tagállam különösen a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatja elő, 
amelyek azonban nem korlátozódnak az e 
listában felsoroltakra:

Or. de
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Módosítás 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő, az e 
cikk új (2a) bekezdése alapján azonosított 
tevékenységi ágazatokban:

Or. en

Módosítás 264
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:

Or. en

Módosítás 265
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy egy 
másik tagállamban letelepedett szolgáltató 
vagy a vállalkozó köteles egy értesítési 
rendszeren keresztül egyszerű 
nyilatkozatot tenni a felelős illetékes 
hatóságok felé, amelyet a vállalkozások 
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távolról is könnyen, lehetőség szerint 
elektronikus úton megtehetnek, legkésőbb 
a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor, 
annak érdekében, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok számára lehetővé 
váljon a hatékony és megfelelő 
ellenőrzések elvégzése.

Or. en

Módosítás 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megkülönböztetéstől 
mentesen, indokoltan és arányos módon 
érvényesítik az (1) bekezdésben említett 
szükséges közigazgatási követelményeket 
és ellenőrzési intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 267
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 

törölve
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várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

Or. en

Módosítás 268
Morten Løkkegaard

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;

törölve

Or. en

Módosítás 269
Cornelis de Jong

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 
szolgáltatásnyújtás helyén 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, a munkavállaló 
saját tagállamában a társadalombiztosítás 
meglétét igazoló A1-es 
formanyomtatványt, a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem 
szempontjából fennálló kockázatok előírt 
értékelését a 89/391/EK irányelvnek 
megfelelően, továbbá amennyiben a 
kiküldött munkavállaló harmadik 
országbeli állampolgár, a munkavállalási 
engedélyt, tartózkodási engedélyt és 
bármely egyéb szükséges dokumentumot, 
amellyel igazolható a 96/71/EK 
irányelvnek és ezen irányelvnek való 
megfelelés, 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;

Or. en

Módosítás 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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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 
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;

Or. en

Módosítás 271
Morten Løkkegaard

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;

törölve
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Or. en

Módosítás 272
Cornelis de Jong

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, amennyiben ezek 
a dokumentumok a kiküldetés jellegének 
és a 96/71/EK irányelvnek való megfelelés 
megállapítása szempontjából lényegesek;

Or. en

Módosítás 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) valamennyi lényeges dokumentum,
akár egységes, akár nem egységes 
nyomtatványok fordítása, függetlenül az 
adott dokumentum vagy nyomtatvány 
hosszától;

Or. de

Módosítás 274
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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) szükséges esetben 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. Képviselő vagy 
kapcsolattartó lehet bármely olyan 
személy, akit a munkáltató választ, vagy a 
letelepedés helye szerinti tagállamban 
működő munkáltatói szervezet, amelynek 
a munkáltató is tagja.

Or. en

Módosítás 276
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont
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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) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy jogi képviselőt, akinek a 
kiküldetés ideje alatt a fogadó 
tagállamban kell lakóhellyel rendelkeznie. 
A jogi képviselő feladatai kiterjednek a 
bírósági és közigazgatási eljárásokra, 
valamint arra is, hogy – szükség esetén –
abban a tagállamban, amelybe a kiküldetés 
irányul, a munkaadó nevében tárgyal az 
érintett szociális partnerekkel, a tagállami
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 277
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egyéb közigazgatási követelmények és 
ellenőrzési intézkedések, amelyek nélkül 
az illetékes szervek nem képesek 
hatékonyan ellátni felügyeleti feladatukat.

Or. en

Módosítás 278
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 

(2) Az értesítési rendszer keretében 
tájékoztatnak legalább a kiküldetés 
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elektronikus úton, könnyen végre tudják 
hajtani a munkavállalók kiküldetésével 
összefüggő eljárásokat, illetve teljesíteni 
tudják az alaki követelményeket.

időtartalmáról, a kiküldött munkavállalók 
munkakezdésének időpontjáról, 
személyazonosságáról és számáról,
valamint munkavégzésük helyszínéről a 
fogadó tagállamban.

Or. en

Módosítás 279
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok az általuk a 
szolgáltatók számára előírt közigazgatási 
követelményeket és ellenőrzési 
intézkedéseket hozzáférhetővé teszik a 
nyilvánosság számára.

Or. de

Módosítás 280
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kockázatértékelés 
alapján azonosítják azon tevékenységi 
ágazatokat, ahol az (1) bekezdésben 
felsorolt nemzeti ellenőrzési intézkedések 
alkalmazhatók. Ilyen kockázatértékelés 
készítése során figyelembe veszik a 
megvalósított nagy infrastruktúra-
projekteket, az egyes ágazatok különleges 
problémáit és igényeit, a korábbi 
jogsértéseket, valamint bizonyos 
munkavállalói csoportok kiszolgáltatott 
helyzetét is.

Or. en

Módosítás 282
Andreas Schwab

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 
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javasoljon annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai hatékonyan ellenőrzik a 
foglalkoztatási feltételeket.

Or. en

Módosítás 283
Morten Løkkegaard

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 hatékony és megfelelő ellenőrzések 
elvégzése érdekében a tagállamoknak 
legalább az alábbi ellenőrzési 
intézkedéseket kell bevezetniük, sőt ezeken 
felül – az uniós joggal összhangban – a 
hatékony ellenőrzéshez szükséges további 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket is 
bevezethetnek.

Or. en

Módosítás 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 285
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok évente beszámolnak a 
Bizottságnak az ellenőrzések számáról, az 
ellenőrzött szolgáltatók számáról és az 
ellenőrzés alá vont kiküldött 
munkavállalók számáról, továbbá 
áttekintést adnak a felmerülő 
problémákról, valamint az ezen 
irányelvben és a 96/71/EK irányelvben 
foglalt követelmények megkerülésének 
módozatairól, illetve alapos értékelést 
nyújtanak a tendenciákról, az elért 
eredményekről és a levont tanulságokról.

Or. en
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Módosítás 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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, 
csak 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.

Or. en

Módosítás 287
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

munkavállalók és/vagy munkaadóik 
nevében vagy érdekükben részt vehessenek 
az ezen irányelv végrehajtásáért és/vagy az 
ebből az irányelvből eredő kötelezettségek 
érvényesítéséért folytatott bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban.

Or. en

Módosítás 288
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) és (3) bekezdést a hasonló 
keresetek indítására határidőket 
meghatározó nemzeti jogszabályok, 
valamint a bíróság előtti képviseletre és 
védelemre vonatkozó eljárást érintő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni, feltéve hogy a keresetek 
indítására rendelkezésre álló idő legalább 
hat hónap.

Or. en

Módosítás 289
Phil Bennion

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A bírósági vagy közigazgatási 
eljárásokhoz folyamodó kiküldött 
munkavállalóknak védelmet kell élvezniük 
azon kedvezőtlen bánásmóddal szemben, 
amely a munkáltató részéről érheti őket a 
munkáltató ellen indított bírósági eljárás 
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eredményeként.

Or. en

Módosítás 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 291
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) megkaphassák az utazáshoz, szálláshoz 
és ellátáshoz kapcsolódó, bérből levont
költségek visszatérítését, illetve azon 
költségekét, amelyeket a munkaadó nem 
térített meg.

Or. en

Módosítás 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nettó járandóság a legtöbb európai országban nem létező fogalom. Az egyes tagállamok 
adóügyi és szociális biztonsági jogszabályai határozzák meg a munkavállalók kötelezettségeit 
az adólevonásra, a hozzájárulásokra és a jogszabályok alapján a munkavállalók 
járandóságaiból levont további összegekre vonatkozóan. Egyúttal lehetetlenség definiálni, 
mivel több különböző munkavállaló esetében, akik a 96/71/EK irányelv által garantált azonos 
bruttó díjazásban részesülnek, a nettó járandóság jelentősen eltér majd, a munkavállaló 
családi helyzetétől vagy az adózás helyétől függően.

Módosítás 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) elmaradt kifizetések teljesítése, illetve 
adók vagy szociális biztonsági 
hozzájárulások visszatérítése, amelyeket 
indokolatlanul vontak le a munkavállaló 
béréből.

Or. en

Módosítás 294
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok túlnyomó többsége nem rendelkezik egyetemleges felelősségi rendszerrel. A 12. 
cikk ellentétes a szubszidiaritás elvével. Egyúttal ésszerűtlen is, mivel az objektív felelősség 
ellentétes bizonyos általános jogi elvekkel, sőt még az uniós jog elveivel is. Ennek nyomán a 
belföldi és a nem belföldi szolgáltatók eltérő elbánás alá esnének, ami gátolná a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az egyetemleges felelősség bevezetése magas költségekkel 
járna a társaságok számára, ugyanakkor nem lenne az irányelv végrehajtásának hatékony 
módja.

Módosítás 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 

törölve
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(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.

Or. en

Módosítás 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

(1) A 96/71/EK irányelv mellékletében 
említett építőipari tevékenységek 
tekintetében, a 96/71/EK irányelv 1. cikke 
(3) bekezdésében felsorolt valamennyi 
kiküldetést megvalósító helyzet esetében a 
tagállamok a területükön letelepedett 
közvetlen alvállalkozók munkavállalóinak 
jogaival egyenértékű jogok védelme 
szempontjából megkülönböztetésmentesen 
biztosítják, hogy a 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:

törölve

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

Or. en

Módosítás 298
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96/71/EK irányelv mellékletében A 96/71/EK irányelv mellékletében 



AM\916992HU.doc 101/121 PE498.075v01-00

HU

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

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 
biztosíthatják, hogy a kiküldetésben lévő 
munkavállaló és/vagy a szociális partnerek 
közös alapjai vagy intézményei azt a 
vállalkozót, amelynek a munkáltató 
(szolgáltató vagy munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkozó vállalkozás vagy munkaerőt 
rendelkezésre bocsátó vállalkozás) 
közvetlen alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette felelősségre 
vonhassák az alábbiak meg nem fizetése 
esetén

Or. en

Módosítás 299
Phil Bennion

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) 

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

közvetlen alvállalkozója, a munkáltatóval 
együtt vagy helyette felelősségre 
vonhassák az alábbiak meg nem fizetése 
esetén:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 tagállamok az alvállalkozói láncban az 
egyetemleges felelősség rendszerét írják 
elő a 96/71/EK irányelv hatálya alá 
tartozó valamennyi kiküldetést 
megvalósító helyzet vonatkozásában.



AM\916992HU.doc 103/121 PE498.075v01-00

HU

Olyan esetekben, amikor a kiküldetésben 
lévő munkavállalók munkáltatója 
alvállalkozó, a tagállamok biztosítják,
hogy a fővállalkozó és minden köztes 
alvállalkozó a munkáltatóval együtt vagy 
helyette felelősségre vonható azért, hogy 
nem tartotta tiszteletben a 96/71/EK 
irányelvben és ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 301
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy
az a vállalkozás, amely egy másik 
vállalkozást jelöl ki szolgáltatásnyújtás 
céljából, a munkáltatóval együtt és/vagy
helyette felelősségre vonható a 
vállalkozásra vagy az alvállalkozóra vagy 
az adott vállalkozás által igénybe vett 
munkaerő-kölcsönzőre vonatkozó 
kötelezettségekért. Ez semmilyen módon 
nem akadályozhatja a már meglévő 
szigorúbb szabályok nemzeti szintű 
alkalmazását, illetve az ilyen szabályok 
bevezetését.

Or. en
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Módosítás 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 304
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 307
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 308
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 310
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 311
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 312
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 

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

Or. en

Módosítás 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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bérkifizetést igazoló dokumentumok, a 
letelepedés szerinti tagállam a 
társadalombiztosítási és/vagy adóügyi 
kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

Or. en

Módosítás 314
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 315
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 316
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
vállalkozó nem tartozik felelősséggel az (1) 
bekezdés szerint, amennyiben a 
szolgáltató vagy a vállalkozó teljes körűen 
eleget tett arra vonatkozó 
kötelezettségének, hogy a 9. cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint
nyilatkozatot tegyen az illetékes nemzeti 
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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.

hatóságoknál, illetve ha teljes körűen 
eleget tettek átvilágítási 
kötelezettségüknek olyan esetekben, 
amikor a tagállam ilyen rendszert 
alkalmaz.

Or. en

Módosítás 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 318
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 319
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ez semmilyen módon nem 
akadályozhatja a felelősségre vonatkozó 
szigorúbb szabályok nemzeti szintű 
alkalmazását.
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tagállamok ezekben az esetekben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy olyan 
vállalkozó, amely a nemzeti jog szerint 
átvilágítást végzett, nem tartozik 
felelősséggel.

Or. en

Módosítás 320
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 322
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 323
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab



AM\916992HU.doc 115/121 PE498.075v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 325
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Or. en
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Módosítás 326
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megkereső hatóság kérheti a bírság vagy 
büntetés vagy visszamenőleges hatályú 
társadalombiztosítási járulékok behajtását 
vagy a bírságot vagy büntetést kirovó 
határozatról való értesítést, ha és 
amennyiben a megkereső tagállamban 
vitatják a bírságot vagy büntetést, valamint 
az annak alapját képező követelést és/vagy
az annak végrehajtását a megkereső 
tagállamban engedélyező okiratot, a 
végrehajtás azonban a megkeresett 
tagállamban lehetséges. A megkereső 
hatóság ugyanakkor minden esetben még 
a végleges határozat meghozatala előtt 
kérheti a vagyoni eszközök 
elővigyázatosságból történő 
befagyasztását és elkobzását a 
behajthatatlanná válás kockázatának 
korlátozása érdekében, a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemnek az Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló (...) 
irányelvnek megfelelően. A fogadó 
tagállamok továbbá engedélyezhetik az 
érintett munkavállalók automatikus 
felvételét a fogadó tagállam szociális 
biztonsági rendszerébe.

Or. en

Módosítás 327
Phil Bennion

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

(3a) A büntetés vagy bírság behajtására 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni 
a nemzeti bíróságoknak a törvény alapján 
érvényesíthető határozatok részeként 
kirótt büntetéseire is.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 328
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megkereső hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a megkeresett hatóságot a 
vitatás tényéről.

A megkereső hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a megkeresett hatóságot a 
vitatás tényéről e kérdésben, kivéve ha a 
végrehajtás a megkeresett tagállamban 
lehetséges. A megkereső hatóság azonban 
még a végleges határozat meghozatala 
előtt kéri a vagyoni eszközök 
elővigyázatosságból történő 
befagyasztását és elkobzását a 
behajthatatlanná válás kockázatának 
korlátozása érdekében, a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemnek az Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló (...) 
irányelvnek megfelelően.

Or. en
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Módosítás 329
Cristian Silviu Buşoi

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 
hatályos törvényeknek, szabályoknak és 
közigazgatási eljárásoknak és 
gyakorlatoknak megfelelően.

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

Or. en

Módosítás 330
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 331
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok illetékes hatóságai 
közötti, ezen irányelv és a 96/71/EK 
irányelv vonatkozó cikkében előírt 
kölcsönös segítségnyújtás megvalósítására 
lehetőség szerint (a)z [hivatkozás az IMI-
rendeletre] által létrehozott belső piaci 
információs rendszer (IMI) 
alkalmazásával, valamint a már meglévő 
és bevett együttműködési formák, így 
például kétoldalú megállapodások útján
kerül sor.

Or. en

Módosítás 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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) Ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított 3 éven keresztül 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 
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kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 333
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
A súlyos szabálysértések uniós 

feketelistája
A 20. cikkben említett időpontot követő 
egy éven belül a Bizottság hatásvizsgálatot 
nyújt be a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez a 96/71/EK irányelvben és 
ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket 
több alkalommal súlyosan megsértő 
természetes és jogi személyek uniós 
feketelistájának megvalósíthatóságáról.

Or. en

Módosítás 334
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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