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Tárgy: Dorina Vasilescu, román állampolgár által benyújtott 1283/2008. számú 
petíció a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv olaszországi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy román cég alkalmazottja, aki Olaszországban dolgozik kiküldetésben 
. Tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen munkakörülményekre vonatkozó előírások 
érvényesek rá, illetve arról, hogy a kollektív szerződések szerint mekkora összegű az egy 
másik uniós tagállamban ideiglenesen kiküldetésben dolgozó munkavállalókra érvényes 
minimálbér, a 96/71/EK irányelv, valamint az Európai Bíróság Laval- és Viking-ügyben 
hozott ítéleteinek fényében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció benyújtója egy román vállalat jogi képviselője, amely olasz vállalatokkal kötött 
szolgáltatási szerződések kapcsán román munkavállalókat küldött ki Olaszországba, akiknek 
az olasz kollektív szerződéseknek megfelelő bérezést kellett fizetnie. A petíció benyújtója a 
nemzetközi szolgáltatások nyújtására az EU területén kiküldött munkavállalókra vonatkozó 
munkakörülmények felől érdeklődik.  Különösen azt szeretné tisztázni, hogy a kollektív 
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szerződések szerint mekkora összegű az egy másik uniós tagállamban ideiglenesen 
kiküldetésben dolgozó munkavállalókra érvényes minimálbér, a 96/71/EK irányelv fényében 
és az Európai Bíróság Laval- és Viking-ügyben hozott ítéleteinek alapján.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A petíció által felvetett ügyben mindenekelőtt arra kell emlékeztetni, hogy a 96/71/EK 
irányelv (amelynek célja összeegyeztetni egyrészt a vállalkozások azon alapvető 
szabadságának gyakorlását, hogy az EK-Szerződés 49. cikke értelmében határokon átnyúló 
szolgáltatásokat nyújthatnak, másrészt pedig a szolgáltatásnyújtás érdekében ideiglenesen 
külföldre kiküldött munkavállalók jogainak megfelelő védelmét) meghatározza azokat a 
befogadó országban hatályos kötelező szabályokat, amelyeket a kiküldött munkavállalókra 
alkalmazni kell, megállapítva a munkaviszonyokra vonatkozó szabályok „kemény magját”, és 
kötelezővé téve azokat a befogadó országban a szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára. A 
betartandó szabályok kemény magja különösen az alábbiakat foglalja magában: 

 maximális munkaidő és minimális pihenőidő, 

 minimális éves fizetett szabadság, 

 minimális bérszint,

 A munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-
kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében,

 munkahelyi egészség, biztonság és higiénia,

 védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok 
munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően.

A minimális bérszintre vonatkozóan ezen felül megjegyzendő, hogy a dolgozói kiküldetési 
irányelv nem határozza meg a 3. cikk (1) bekezdésben említett minimálbér aktuális szintjét, 
hanem több lehetőséget is lehetővé tesz a kiküldött munkavállalókra vonatkozó minimálbér 
meghatározásához. Az irányelv így különböző bérszinteket is megenged a különböző iparágak 
és szakmák szerint, a jogszabályoknak és/vagy kollektív szerződéseknek megfelelően, feltéve, 
hogy ez utóbbiak összhangban vannak a dolgozói kiküldetési irányelvvel.  

A 3. cikk (8) bekezdése emellett a kollektív szerződések általános érvényesíthetőségéhez 
három lehetőséget biztosít a befogadó tagállamok számára. Az első, ha a kollektív 
szerződéseket általánosan alkalmazandónak nyilvánítják.  A kollektív szerződéseket 
általánosan alkalmazandónaknyilvánító rendszer hiányában a tagállamok – ha így kívánják –
az alábbiakat vehetik alapul:

– kollektív szerződések, amelyeket általánosan alkalmaznak az adott földrajzi térségben 
működő és az érintett szakmába vagy iparágba tartozó hasonló vállalkozásokra , és/vagy
– kollektív szerződések, amelyeket a nemzeti szinten legreprezentatívabbnak tekintett 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek kötnek és amelyek az adott ország egész területén 
érvényesek,

feltéve, hogy alkalmazásuk biztosítja az egyenlő bánásmódot.
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A minimálbért természetesen jogszabályok révén is meg lehet állapítani, amennyiben a 
tagállamok így határoznak.

Ennélfogva Olaszország mint uniós tagállam – ahol a kollektív szerződések a munkabérek 
szabályozásának legfőbb eszközei – élhet e lehetőségekkel és így elméletileg előírhatja e 
munkafeltételek tiszteletben tartását, beleértve a kollektív szerződésekben megállapított 
minimálbért, amennyiben e szerződések megfelelnek a fenti három lehetőség valamelyikének.

A petíció benyújtójának véleményével ellentétben a közelmúltbéli Viking-Line- és Laval-
ügyek ítélkezési gyakorlata nem változtatott az irányelv szellemiségén vagy a fent említett 
lehetőségeken.  Tisztázott ugyanakkor számos lényeges pontot: például a befogadó tagállam 
nem írhat elő mást, vagy nem léphet túl az irányelvben említett minimális védelmet nyújtó 
kötelező szabályok magján kívül eső kérdéseken. Ezen kívül, ami a kiküldött munkavállalók 
bérszintjét illeti, a befogadó tagállam nem írhatja elő az olyan bérszinteknek való megfelelést, 
amelyek a jogszabályokban vagy a kollektív szerződésekben meghatározott minimálbérnek 
nem minősülnek.

Az Európai Bíróság Viking-Line-ügyben (C-438/05) és a Laval- vagy Vaxholm-ügyben (C-
341/05) 2007. december 17-én hozott döntései megerősítették, hogy a szakszervezetek az 
esetleges „szociális dömpinggel” szemben továbbra is felléphetnek a befogadó államok 
munkavállalói védelmében, feltéve, hogy e fellépés az érvényes közösségi jogszabályok 
betartásával és főként a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvben megállapított 
határokon belül történik. 

A Viking-Line- és Laval-ügyekben hozott ítéletekből egyaránt következik tehát, hogy a 
munkavállalók védelmében a szakszervezetek továbbra is felléphetnek együttesen, 
amennyiben 

 e fellépéseket a Szerződéssel összeegyeztethető törvényes cél igazolja,
 e fellépések a célok eléréséhez megfelelőek és
 arányosak.

Végső soron azonban a nemzeti bíróságok illetékességébe tartozik, hogy eldöntsék, hogy az 
egyes esetekben e feltételek érvényesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben. 

Következtetés

A közelmúltbeli peres eljárás nem enged arra következtetni, hogy lehetőség nyílna a 
származási ország jogszabályai vagy kollektív szerződései szerinti bérezésnek a 
szolgáltatások transznacionális nyújtása keretében egy romániai vállalat által Olaszországba 
kiküldött munkavállalókra való alkalmazására. Az irányelv ugyanakkor nem akadályozza meg 
a származási ország munkavállalási feltételeinek alkalmazását, ha azok a munkavállalók 
számára kedvezőbbek.


