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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió Bíróságának a C-438/05. számú Viking-, a C-341/05. számú Laval-, a C-
346/06. számú Rüffert-ügyben és a C-319/06. számú Bizottság kontra Luxemburg ügyben 
hozott ítéletei rávilágítottak a hatályos 96/71/EK irányelv hiányosságaira. A vállalkozások az 
irányelvben foglalt jogokat és védelmi biztosítékokat többek között a nem megfelelő 
tagállami átültetésből és végrehajtásból következően a mai napig megkerülik. 

A 96/71/EK irányelv – amelynek végrehajtását elősegítendő benyújtották ezt a irányelvet –
célja, hogy a szolgáltatások szabad mozgása keretében, különösen a 96/71/EK irányelv 3. 
cikke értelmében a kiküldött munkavállalók számára garantálja a minimális védelmet a 
fogadó tagállamban érvényes minimális bérszint, munkakörülmények, biztonság és 
egészségvédelem tekintetében. Hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben – ahogy azt a 3. 
cikk (7) bekezdése kimondja – minimumkövetelményekről és nem maximumelőírásokról van 
szó, ahogy arra a Bíróság legutóbbi értelmezése utal. 

Az előadó véleménye szerint a végrehajtási irányelv célja a 96/71/EK irányelv megfelelő 
átültetésének és végrehajtásának biztosítása, a belföldi vállalkozások és az európai uniós 
versenytársak számára azonos versenyfeltételek teremtése, a 96/71/EK irányelv mindennemű 
kijátszásának megakadályozása és a munkavállalók és jogaik védelmének szavatolása, 
továbbá a helyi és a kiküldetésben lévő munkavállalókkal szembeni eltérő bánásmód, 
valamint a munkavállalók nemzetiség, illetve állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetésének felszámolása. 

Az előadó a módosításokkal elsősorban a rendelkezések átültetésének és végrehajtásának 
javítására összpontosít. Mindez csak jobb közigazgatási együttműködéssel és hatékonyabb 
nyomon követési és ellenőrzési mechanizmusokkal, valamint a felelősségre vonatkozó 
szigorú szabályokkal érhető el. 

A közigazgatási együttműködés tekintetében az előadó úgy véli, hogy a 96/71/EK és az ezen 
irányelv feladatainak végrehajtásával megbízott illetékes tagállami szervek és hatóságok 
számára biztosítani kell, hogy lehetőség szerint korlátozások nélkül végezhessék munkájukat. 
Ha a vállalkozások határok nélkül tevékenykedhetnek, a tagállamok illetékes szervei számára 
is lehetővé kell tenni, hogy a határokon átnyúlva könnyen, egyszerűen és hatékonyan 
felléphessenek, különösen a gyors és bürokráciától mentes adminisztratív segítség révén. 

A 6. és a 7. cikk kiigazításainak egyszerűsíteniük kell a kölcsönös adminisztratív 
segítségnyújtást, ugyanakkor erre kötelezniük is kell a tagállamokat. E segítségnyújtásnak ki 
kell terjednie az iratok kérelmezésére és kézbesítésére, valamint a személyek kihallgatására. A 
fizetések folyósításáért, az egészségvédelemért, illetbe a biztonságért felelős személyek 
többnyire nem tartózkodnak a fogadó tagállamban; mindez a kiküldött munkavállalókra is 
vonatkozik, mivel a fogadó tagállamban való tartózkodásuk korlátozott. Ennek következtében 
nincs mód a fogadó tagállami ellenőrző szervek révén történő kivizsgálásokra, amelyeket az 
adminisztratív segítségnyújtás útján kell lebonyolítani.
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Az előadó emellett a 2. cikkben szereplő „illetékes hatóság” tágabb meghatározását javasolja. 
A tagállamok más szerveket vagy szereplőket is kijelölhetnek az ezen irányelvben foglalt 
feladatok végrehajtására. 

Az előadó úgy véli, hogy a Jogi Bizottság feladata a többi európai jogszabályhoz fűződő 
viszony tisztázása. Ennek érdekében egy új cikk került beillesztésre. Azon munkavállalók 
védelme tekintetében, akiket az ezen irányelv és a 95/71/EK irányelv révén minimumjogok 
illetnek meg, valamely másik európai jogszabály esetleges alkalmazása esetén azt a 
rendelkezést kell alkalmazni, amely a munkavállalók szempontjából kedvezőbb. 

Az előadó üdvözli a tagállamok által meghozandó ellenőrző intézkedésekre vonatkozó 
minimumelőírásokat. E minimumelőírásoknak hatékonynak és megfelelően rugalmasnak kell 
lenniük, hogy a tagállami hatóságok fel tudjanak lépni az érvényes ellenőrző intézkedések 
kijátszása esetén. A 9. cikkben javasolt ellenőrző intézkedések mint előírt 
minimumintézkedések értendők, és a tagállamokra kell bízni, hogy hoznak-e további 
intézkedéseket.

Az előadónak meggyőződése, hogy az átfogó egyetemleges felelősség kétféle hatással jár: 
egyrészt megelőző hatása van, mivel a vállalkozások rákényszerülnek arra, hogy 
körültekintően járjanak el az alvállalkozás kiválasztása során; másrészt a munkavállalóknak 
nagyobb esélyük van követeléseik teljesítésére, és teljesül  az adók és a társadalombiztosítási 
járulékok levonása.

Összefoglalva garantálni kell a helyi munkavállalókkal és a más tagállamból érkező 
munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód alapelvét, különösen el kell kerülni a 
tisztességtelen versenyt a járandóságok és a munkakörülmények tekintetében, valamint 
biztosítani kell a nemzeti és regionális kollektív megállapodások betartását. Ennek érdekében 
ez az irányelv megfelelő eszközöket és ellenőrző intézkedéseket hoz létre a munkaügyi 
normák nyomon követéshez és végrehajtásához.

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
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 

(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 
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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.

hatékonyságát. A Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködés ezért 
alapvetően fontos, emellett pedig 
hangsúlyozni kell a munkaügyi felügyelő 
hatóságok és szociális partnerek 
jelentékeny szerepét is.

Or. en

Módosítás 2
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.

Or. en

Módosítás 3
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.

Or. en
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Módosítás 4
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 tagállamoknak 
minden szükséges ellenőrző intézkedést
vagy közigazgatási formai követelményt
alkalmazniuk kell a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások számára. a különböző 
ellenőrző intézkedések meghozatalának 
lehetősége nem korlátozható.

Or. en

Módosítás 5
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 

(24) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
jogainak védelme érdekében biztosítani 
kell a lehetőséget a szolgáltatás nyújtására 
alvállalkozót alkalmazó vállalkozás 
kötelezettségek tekintetében történő 
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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.

felelősségre vonására az alvállalkozóval 
együtt és/vagy az alvállalkozó vagy 
bármilyen más köztes szereplő helyett.

Or. en

Módosítás 6
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 7
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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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 8
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.
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Or. en

Módosítás 9
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.

Or. en

Módosítás 10
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 
érvényesítésa érdekében rendelkezéseket, 
intézkedéseket és ellenőrző 
mechanizmusokat állapít meg, többek 
között az alkalmazandó szabályokkal való 
visszaélést vagy azok kijátszását megelőző 
vagy szankcionáló intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 11
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 garantálja a 
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
céljából kiküldetésbe küldött 
munkavállalók jogainak megfelelő 
védelmét, és elősegítse a szolgáltatók 
közötti tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 12
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 bármely 
testület;

Or. en

Módosítás 13
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 

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

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Kapcsolat más uniós jogszabályokkal

(1) Ez az irányelv nem sérti a Róma 
I. rendeletet, különösen a Róma 
I. rendelet 8. cikke szerint az egyéni 
munkaszerződésekre vonatkozó 
jogszabályok alkalmazását, valamint 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.
(2) Ha ezen irányelv bármely rendelkezése 
ellentétes egy adott ágazatra vonatkozó 
másik uniós jogszabállyal, a 
munkavállalók számára magasabb szintű 
védelmet biztosító rendelkezés 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, 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. en
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Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok együttműködésébe 
beletartozik a személyek kikérdezése és a 
megkereső hatóság dokumentumainak 
megküldése és kézbesítése.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. A szemléket és az ellenőrzéseket a 
fogadó tagállam hatóságai végezik el a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő, 
amelyek legalább magukban foglalják:

Or. en

Módosítás 22
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.

Or. en

Módosítás 23
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.

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

Or. en

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 
a kiküldetésben lévő munkavállalók 
megkaphassák az őket munkaviszonyuk 
alapján kiküldött munkavállalói 
minőségükben megillető járandóságokat.
Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott.

Or. en
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Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Abban az esetben, ha a tagállamok 
által a 9. cikk (1) bekezdésénak b) pontja 
szerint megállapított követelmények nem 
teljesülnek, a munkaadónak kell 
bizonyítania, hogy az alkalmazandó 
szabályok alkalmazására nem került sor.

Or. en

Módosítás 26
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 hat 
hónapos minimális időszakot kell 
előírniuk a követelések benyújtására.

Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy működjenek azon szükséges 
mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy 

törölve



PE502.130v01-00 18/24 PA\922879HU.doc

HU

a kiküldetésben lévő munkavállalók
a) megkaphassanak minden elmaradt, a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében 
megállapított, alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
szerint járó járandóságot; valamint
b) megkaphassák a munkaadó által 
biztosított szállásért a bérből a nettó 
járandósággal vagy a szállás minőségével 
összefüggésben visszatartott vagy levont 
túlzott költség visszatérítését.
Ez a bekezdés olyan esetben is 
alkalmazandó, ha a munkavállaló már 
visszatért abból a tagállamból, amelyben 
kiküldetésben tartózkodott.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bírósági vagy közigazgatási eljárásokhoz 
folyamodó kiküldött munkavállalók 
védelemben részesüljenek a munkaadó 
által alkalmazott bármely hátrányos 
bánásmóddal szemben.

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják a lehetőséget 
a szolgáltatás nyújtására alvállalkozót 
alkalmazó vállalkozás kötelezettségek 
tekintetében történő felelősségre vonására 
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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:

az alvállalkozóval együtt és /vagy az 
alvállalkozó és bármilyen más köztes 
szereplő helyett.

a) a minimálbérnek megfelelő minden 
elmaradt nettó járandóság és/vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó, 
szociális partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek fizetendő járulékok;
b) az elmaradt járandóságok és a 
fizetésből jogtalanul visszatartott adók és 
társadalombiztosítási járulékok 
visszatérítése.
Az ezen bekezdésben említett felelősség a 
munkavállalónak a vállalkozó és 
alvállalkozója közötti szerződéses 
jogviszony keretében szerzett jogaira 
korlátozódik.
(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
egy olyan vállalkozó, amely teljesítette az 
átvilágítási kötelezettségét, nem tartozik 
felelősséggel az (1) bekezdés szerint. Az 
ilyen rendszereket átláthatóan, 
megkülönböztetéstől mentesen és 
arányosan alkalmazzák. Ezek 
jelenthetnek olyan megelőző 
intézkedéseket, amelyeket a vállalkozó az 
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 
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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 30
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ez semmiképpen sem zárja ki a 
nemzeti szinten már hatályban lévő 
szigorúbb szabályok alkalmazását, illetve 
azok bevezetését.

Or. en

Módosítás 31
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 

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

adott esetben a szükséges módosításokra 
tegyen javaslatot.

Or. en

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv értelmében elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést azok 
végrehajtásának és az azoknak való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok e 
rendelkezésekről legkésőbb [….. a nemzeti 
jogba történő átültetés időpontja]-ig 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 

A tagállamok az ezen irányelv alapján 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat vezetnek be, és megtesznek 
minden szükséges intézkedést azok 
végrehajtásának biztosítására. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok e 
rendelkezésekről legkésőbb [….. a nemzeti 
jogba történő átültetés időpontja]-ig 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az e rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is haladéktalanul értesítik a 
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az e rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is haladéktalanul értesítik a
Bizottságot.

Bizottságot.

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Csökkentést kizáró rendelkezés –

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

Or. en
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