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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2
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 vállalatokban –
különösen a kis- és 
középvállalkozásokban – rejlő 
munkahelyteremtő potenciál 
kibontakozását, egyúttal garantálja a 
kiküldött munkavállalók védelmét.
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Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóságoknak el kell 
végezniük a tényállási elemek átfogó 
értékelését annak eldöntéséhez, hogy a 
munkavállaló ténylegesen kiküldött 
munkavállaló-e. Ha ez nem bizonyítható, 
az érintett tagállamoknak – döntésüket a 
Róma I. rendeletre alapozva – egymással 
szorosan együttműködve, haladéktalanul 
ki kell választaniuk, melyik jog 
alkalmazandó a munkaszerződésre.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az IMI-rendelet következő 
felülvizsgálatánál figyelembe kell venni, 
hogy az IMI a jelenleg kétoldalú 
megállapodások keretében szabályozott 
kérdésekre is kiterjed.

Módosítás 5
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) Tovább kell pontosítani a tagállamok 
azon kötelezettségét, hogy díjmentesen
elérhetővé tegyék a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat, és díjmentesen 
hatékony hozzáférést biztosítsanak 
hozzájuk nem csupán a többi tagállam 
szolgáltatói, hanem az érintett, 
kiküldetésben lévő munkavállalók számára 
is.
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Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kiküldött munkavállalók számára 
biztosítani kell a jogaikról, 
kötelezettségeikről és alkalmazandó 
munkafeltételeikről, valamint 
foglalkoztatási feltételeikről szóló 
tájékoztatáshoz és tanácshoz fűződő 
egyéni jogot.

Módosítás 7
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 

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

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamok számára kifejezetten 
ajánlott, hogy a munkaügyi ellenőrzések 
során integráltabb megközelítést 
kövessenek. Az uniós szinten 
összehasonlítható módszerek, gyakorlatok 
és minimumszabályok kialakítása 
érdekében a közös normák kidolgozásának 
szükségességét is meg kell vizsgálni.

(22) A tagállamok számára kifejezetten 
ajánlott, hogy a munkaügyi ellenőrzések 
során integráltabb megközelítést 
kövessenek. Az uniós szinten 
összehasonlítható módszerek, gyakorlatok 
és minimumszabályok kialakítása 
érdekében a közös normák kidolgozását is 
meg kell kezdeni.

Módosítás 9
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 

(24) Tekintettel arra, hogy az építőiparban 
igen elterjedt az alvállalkozásba adás, 
valamint a kiküldetésben lévő 
munkavállalók jogainak védelme 
érdekében ajánlott, 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 



AD\936306HU.doc 7/25 PE502.130v02-00

HU

kötelezettségét. Ez utóbbi jelenthet az 
alvállalkozó által benyújtott bizonyítékkal 
kapcsolatos megelőző intézkedést, többek 
között adott esetben a tagállami 
hatóságoktól származó információk 
alapján.

utóbbi jelenthet az alvállalkozó által 
benyújtott bizonyítékkal kapcsolatos 
megelőző intézkedést, többek között adott 
esetben a tagállami hatóságoktól származó 
információk alapján.

Módosítás 10
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

Módosítás 11
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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Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) 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. A 
tagállamoknak ennek ellenére 
gondoskodniuk kell a 96/71/EK 
irányelvben és az ezen irányelvben 
foglaltaknak való megfelelést biztosító 
hatékony közigazgatási bírságok és/vagy 
büntetések bevezetéséről.

Módosítás 13
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. A 96/71/EK irányelv helyes 
végrehajtásához, valamint a vállalatok és 
a munkavállalók számára az egyenlő 
feltételek biztosításához alapvető 
fontosságú a tagállamok közötti megfelelő 
együttműködés.
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Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ezen irányelv a 96/71/EK irányelv
tagállamok általi jobb és egységesebb
végrehajtása, alkalmazása és
érvényesítése érdekében rendelkezéseket, 
intézkedéseket és ellenőrző
mechanizmusokat állapít meg, többek
között az alkalmazandó szabályokkal való 
visszaélést vagy azok kijátszását megelőző 
vagy szankcionáló intézkedéseket.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok között a 96/71/EK 
irányelv 4. cikke szerinti kapcsolattartó 
hivatalok is lehetnek.
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Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „megkereső hatóság”: egy tagállam 
illetékes hatósága, amely segítséget, 
tájékoztatást, értesítést vagy behajtást kér;

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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:

(1) 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 
transznacionális szolgáltatásnyújtás 
keretében érdemben kiküld-e 
munkavállalókat egy másik tagállam 
területére. Ilyen elemek kizárólag a 
következők:

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiküldött munkavállalók felvételének 
helye;

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

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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, amely tágabb 
időkeretben vizsgálva nem korlátozódik 
pusztán belső irányításra és/vagy 
adminisztratív tevékenységre,

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A törlés célja az új alapítású kkv-k helyzetének figyelembevétele, amelyek már a működés 
kezdetekor kaphatnak szerződést, és alkalmazhatnak kiküldött munkavállalókat. Ilyen 
helyzetben automatikusan alacsonyabb forgalmuk lenne a letelepedési helyük szerinti 
tagállamban, de ez nem befolyásolná a vállalat alapítási helyzete szerinti eredeti jellegét.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen elemek a következők: Ilyen elemek kizárólag a következők:

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy adott esetben 
szükséges módosításokra vagy 
kiigazításokra javaslatot tegyenek, 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.
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Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27
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 
legfontosabb nyelveken, lehetőség szerint 
egy olyan összefoglaló kiadványban, 
amelyben az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek szerepelnek, 
valamint kérésre a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhető formátumban;
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Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29
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. Ha a 
szolgáltatók nem adják meg a szóban 
forgó információkat, a fogadó állam 
illetékes hatóságainak – indokolt esetben 
a letelepedés helye szerinti állammal 
együttműködve – megfelelő intézkedéseket 
kell kezdeményezniük.

Indokolás

A fogadó államok illetékes hatóságainak ténylegesen érvényesíteniük kell az uniós és a 
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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 a 
vonatkozó büntetőjogi szankciókat foganatosítsák.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, illetve egy 
hónapon belül, ha a válasz helyszíni 
kivizsgálást tesz szükségessé, elektronikus 
úton továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat. Sürgős 
kérés esetén a kérelem kézhezvételétől 
számított három napon belül továbbítani 
kell az információkat. 

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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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.

törölve

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, valamint a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatoknak 
megfelelően a tagállamok gondoskodnak 
az egymásnak szolgáltatott adatok 
bizalmas kezeléséről.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére, a szolgáltató 
magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. A letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 6. cikk értelmében adják.

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére vonatkozóan. A 
letelepedés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai ezt a tájékoztatást a 6. cikk 
értelmében adják.



AD\936306HU.doc 17/25 PE502.130v02-00

HU

Módosítás 35
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, várható 
létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt egy nyilatkozatot 
tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, várható 
létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

Módosítás 36
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 
fordítására irányuló kérelem lehetősége
indokolt lehet, feltéve, hogy ezek a 
dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére

d) lehetőség arra, hogy a szolgáltatás 
nyújtásának idejére egy kapcsolattartó 
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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.

kinevezését kérjék, aki – szükség esetén –
a fogadó tagállamban, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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
tagállamokat olyan rendszer bevezetésére 
ösztönzik, amelyben 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
vonhatják az alábbiak meg nem fizetése 
esetén:

Módosítás 42
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 

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy egy olyan vállalkozó, amely 
teljesítette az átvilágítási kötelezettségét, 
nem tartozik felelősséggel az (1) bekezdés 
szerint. Az ilyen rendszereket –
bevezetésük esetén – 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 
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adóügyi kötelezettségek teljesítése és a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében tett.

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

Módosítás 43
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 fejezetben előírt 
intézkedések és eljárások vonatkoznak egy 
adott tagállamban letelepedett szolgáltatóra
azon okból kirótt közigazgatási
pénzbüntetések és/vagy pénzbírságok
határokon átnyúló végrehajtására, hogy az 
említett szolgáltató nem tartotta be a 
munkavállalók másik tagállamba történő 
kiküldésére vonatkozó szabályokat.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A megkereső hatóság a tagállamában 
hatályos törvényeknek, rendeleteknek és 
közigazgatási gyakorlatnak megfelelően 
felkérheti egy másik tagállam illetékes 
hatóságát egy bírság vagy büntetés 
behajtására, vagy bírságot vagy büntetést 
kirovó határozatról való értesítésre.
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Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az elutasítás indokai

A megkeresett tagállam illetékes 
hatóságai elutasíthatják a behajtási 
kérelmet vagy a határozat bejelentése 
iránti kérelmet, ha a kérelem hiányos, 
egyértelműen nem felel meg az alapul 
szolgáló határozatnak, vagy a 
büntetés/bírság behajtásának költségei a 
behajtandó összeghez képest aránytalanul 
magasak.

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megkeresett hatóság átutalja a 
megkereső hatóságnak az e fejezetben 
említett bírság vagy büntetés tekintetében
behajtott összegeket.

(1) Az e fejezetben említett büntetésekkel 
és/vagy bírságokkal összefüggésben
behajtott összegek a megkeresett 
hatóságnál maradnak.

Módosítás 47
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 

törölve
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megfelelően.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben azonban a behajtás 
különleges problémát okoz, vagy nagyon 
nagy összegre szól, a megkereső és a 
megkeresett hatóság az adott ügy(ek)nek 
megfelelő egyedi költségtérítési 
szabályokról állapodhatnak meg.

törölve

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés ellenére a megkereső 
tagállam illetékes hatósága továbbra is 
felelősséggel tartozik a megkeresett 
tagállamnak minden olyan költségért és 
veszteségért, amely a bírság vagy büntetés 
tárgyát vagy a megkereső hatóság által 
kiállított, végrehajtást és/vagy megelőző 
intézkedéseket engedélyező okirat 
érvényességét tekintve megalapozatlannak 
ítélt intézkedések következményeként 
merül fel.

törölve

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Felülvizsgálati záradék

Azzal a céllal, hogy adott esetben a 
szükséges kiigazításokra vagy 
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módosításokra javaslatot tegyen, a 
Bizottság a 20. cikkben említett határidőt 
követő három éven belül – a 
tagállamokkal konzultálva – felülvizsgálja 
e fejezet alkalmazását, különösen a 
közigazgatási büntetések és/vagy bírságok 
érvényesítésére létrehozott rendszerrel 
kapcsolatos tapasztalatok és e rendszer 
hatékonysága fényében.
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