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Módosítás 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 Unióról szóló 
szerződésre és különösen annak 3. 
cikkének (3) bekezdésére, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésre és különösen annak 26. cikke 
(2) bekezdésére, 45. és 46. cikkére, 53. 
cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére,

Or. en

Módosítás 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

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., 
151. és 153. cikkére,

Or. en

Módosítás 61
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat 
1 preambulumbekezdés
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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. de

Módosítás 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió alapjogi 
chartájára, és különösen annak 15., 21. és 
28. cikkére,

Or. en

Módosítás 63
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára, és különösen annak 15. és 16. 
cikkére,

Or. fr
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Módosítás 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Or. en

Módosítás 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 EUMSZ 3. cikkének (3) bekezdése 
szerint a belső piac nem cél önmagában, 
hanem a társadalmi haladás elérésére 
szolgáló eszköz. A belső piac alapelvei a 
munkavállalók szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága. Az Unió a 
jogszabályozás és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartására, valamint a 
vállalkozások számára egyenlő feltételek 
garantálására irányuló intézkedések révén 
tökéletesíti ezen elvek alkalmazását.

Or. en

Módosítás 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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 mozgás és 
a szolgáltatásnyújtás között egyensúlyt kell 
teremteni, ideértve a vállalkozások azon 
jogát, hogy másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen 
odaküldhetik („kiküldhetik”) saját 
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 67
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 

(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 
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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.

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 
Szerződésben foglalt mindennemű jog és védelem megilleti, egyúttal biztosítva az egységes 
piac zökkenőmentes és tisztességes működését a vállalkozások és a verseny tekintetében 
egyaránt.

Módosítás 68
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalók között a mozgás 
szabadságának őket megillető joga 
tekintetében hátrányos megkülönböztetést 
tenni tilos. A szolgáltatásnyújtás 
szabadsága a vállalkozásokat feljogosítja 
arra, hogy más tagállamokban úgy 
nyújtsanak szolgáltatásokat, hogy eközben 
nem érheti őket hátrányos 
megkülönböztetés.  A munkavállalók jogai 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága alá van 
rendelve. Egyenlő elbánás helyett csak 
minimumfeltételek alkalmazandók. 

Or. de
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Módosítás 69
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A gyakorlatban a munkavállalóknak 
a jogaik védelme céljával történő 
kiküldetése az ellenkező következménnyel 
jár. A kiküldött munkavállalók 
kizsákmányolással szembeni védelme 
megszűnik. A munkavállalók 
kiküldetésének oka, hogy egyenlő fizetés 
és munkakörülmények helyett csak 
minimális haszonban részesülnek. 
Ezt számos stratégia teszi lehetővé: A 
tényleges kiküldetést a színlelt 
önfoglalkoztatással kerülik meg: a 
munkavallók szabad mozgásához való jog 
érvényesülését jogellenes, álcázott 
kiküldetések aknázhatják alá, amelyek 
során gyakran kerül sor ideiglenes 
foglalkoztatásra, harmadik országokat 
érintő transzferügyletekre és fedőcégek 
bevonására. Ugyanakkor a szakszervezeti 
alapelv – „azonos munkáért azonos bér” – 
sérül azon a helyen, ahol a kiküldött 
munkavállalók kisebb fizetésben 
részesülnek ugyanazon munka 
elvégzéséért, ami károsítja Európa jólétét, 
társadalmi harmóniáját, demokratikus 
értékeit és hitelességét.
 

Or. de

Módosítás 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

(2a) Tényleges kiküldetési helyzet 
szükségszerűen akkor áll fenn, ha a 
munkavállaló a szolgáltatásnyújtóval 
alkalmazási viszonyban állj a kiküldetés 
előtt, során és után egyaránt, és nem 
csupán a kiküldetés idejére kerül 
felvételre.

Or. en

Módosítás 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 96/71/EK irányelv 3. cikkének (6) 
bekezdése értelmében indokolt az a 
vélelmezés, hogy kiküldetés nem áll fenn, 
ha valamely kiküldött munkavállaló egy 
másik helyébe lép, illetve ha ugyanazon 
szolgáltatásnyújtók rövid időszakokra 
szólóan/gyors egymásutánban ugyanazt az 
álláshelyet ismételten kiküldött 
munkavállalókkal töltik be, amennyiben 
az egymást váltó szerződések együttes 
időtartama eléri a tizenkét hónapot.

Or. en

Módosítás 72
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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. Mivel a 
munkavállalók jogainak ezen irányelvben 
célul kitűzött védelme a hatálybalépésétől 
mindmáig nem valósult meg, és mivel a 
helyzet csak az egyazon tagállamban 
alkalmazott munkavállalók hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes kezelésével 
javítható, ezen irányelv – amelynek 
rendeltetése a 96/71/EK irányelv 
végrehajtása – csak átmeneti javulást 
érhet el.  
 

Or. de

Módosítás 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(3) Az olyan munkavállalók tekintetében, 
akiket ideiglenesen külföldre küldenek, 
hogy a szokásos munkavégzésük szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban való 
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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.

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. Sem ez az 
irányelv, sem a 96/71/EK irányelv nem 
akadályozza meg azt, hogy jogi előírások 
vagy kollektív megállapodásokban foglalt 
szabályok kedvezőbb feltételeket 
biztosítsanak a kiküldött munkavállalók 
számára, amennyiben garantált a helyi és 
a külföldi vállalatokkal és 
munkavállalókkal szembeni egyenlő 
bánásmód és megkülönböztetésmentesség. 
E végrehajtási irányelv célja s 96/71/EK 
irányelv végrehajtásának javítása, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az EUMSZ 
26. cikke (2) bekezdésében, 45. cikke (1) 
és (2) bekezdésében, 53. cikke (1) 
bekezdésében és 62. cikkében foglaltakat, 
valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját.

Or. en

Módosítás 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan munkavállalók tekintetében, 
akiket ideiglenesen külföldre küldenek, 

(3) Az olyan munkavállalók tekintetében, 
akiket ideiglenesen külföldre küldenek, 
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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.

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 
legalább teljesítenie kell abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul.

Or. en

Módosítás 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 77
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tényleges kiküldetés 
kulcsfontosságú jellemzője, hogy az 
érintett munkavállalók nem keresnek 
hozzáférést a kiküldetésük helyszínéül 
szolgáló fogadó tagállam 
munkaerőpiacához

Or. en

Módosítás 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tényleges kiküldetés 
kulcsfontosságú jellemzője, hogy az 
érintett munkavállalók nem keresnek 
állandó hozzáférést a kiküldetésük 
helyszínéül szolgáló fogadó tagállam 
munkaerőpiacához
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Or. en

Módosítás 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Meg nem felelés esetén, például 
amikor egy munkavállalóról kiderül, hogy 
ténylegesen nincs kiküldetésben, az 
érintett vállalkozásnak a kiküldetés 
megvalósulásának helye szerinti tagállam 
vonatkozó jogszabályai alá kell esnie, és 
az általa kiküldött valamennyi személyt az 
Unión belül a mozgás szabadságához való 
jogát gyakorló munkavállalónak kell 
tekintetni.

Or. en

Módosítás 80
Thomas Mann

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. E célból a 
legfontosabb segítséget a 
minimumszabályok és -feltételek 
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tiszteletben tartásának biztosítására 
irányuló ellenőrzési eljárások jelentik, 
amelyek a be nem jelentett foglalkoztatás 
megelőzésének egyik hatékony 
eszközeként van szükség; a tagállamok 
által végzett ellenőrzést semmiféleképpen 
sem szabad gátolni, ellenkező esetben 
ugyanis a 96/71/EK irányelv végrehajtása 
nem garantálható. 

Or. de

Módosítás 81
Elisabeth Schroedter, 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 
szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, javulást kell elérni a 
kiküldetés fogalmának alkalmazása és 
nyomon követése terén.

(4) Annak megelőzése, elkerülése és 
visszaszorítása érdekében, hogy a 
szolgáltatásnyújtás Szerződésben foglalt 
szabadságával és/vagy a 96/71/EK irányelv 
alkalmazásával szabálytalanul vagy csalárd 
módon élő vállalatok az alkalmazandó 
szabályokat kijátsszák és/vagy azokkal 
visszaéljenek, a kiküldetés fogalmának 
alkalmazását és nyomon követését 
érvényesíteni és javítani kell, a szabályok 
kijátszását pedig szankciókkal kell sújtani, 
különös tekintettel az összes 
foglalkoztatási szabályra és feltételre.

Or. en

Módosítás 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, 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 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

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, és csökkenteni 
kell az uniós jogszabályok egymásnak 
ellentmondó alkalmazásának kockázatát.

Or. en
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Módosítás 84
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A rendelkezések megsértése, például 
egy munkavállaló színlelt kiküldetése 
esetén a szóban forgó vállalkozásra a 
szolgáltatás nyújtása szerinti ország 
jogszabályai alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Meg nem felelés esetén, például 
amikor egy munkavállalóról kiderül, hogy 
ténylegesen nincs kiküldetésben, a 
vállalkozás a szolgáltatásnyújtás szerinti 
országban alkalmazandó megfelelő 
jogszabályok hatálya alá tartozik, és az 
érintett vállalkozás által kiküldött 
személyekre úgy kell tekinteni, mint az 
Unión belül a mozgás szabadságához 
fűződő jogukat gyakorló 
munkavállalókra.

Or. en

Módosítás 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 az EUMSZ 45., 
46. és 47. cikke, a 96/71/EK irányelv és a 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról 
szóló 593/2008/EK rendelet (a 
továbbiakban: Róma I. rendelet) közötti 
kapcsolat.

Or. en
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Módosítás 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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, 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 és a 465/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 
EUMSZ 45. és 46. cikkének alkalmazását. 
Ezen irányelv rendelkezései nem sérthetik 
a tagállamok azon rendelkezéseit, amelyek 
kedvezőbb feltételeket írnak elő a 
kiküldött munkavállalók számára.

Or. en

Módosítás 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(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 
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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.

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 vagy az EUMSZ 45. és 46. 
cikkének alkalmazását. Ezen irányelv 
rendelkezései nem sértik a tagállamok 
azon rendelkezéseit, amelyek kedvezőbb 
feltételeket írnak elő és érvényesítenek a 
kiküldött munkavállalók számára.

Or. en

Módosítás 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóságok minden 
tényállási elemet részletesen 
megvizsgálnak annak eldöntéséhez, hogy 
a munkavállaló tényleges kiküldetésben 
áll-e. Ha erre vonatkozó bizonyíték nem 
található, akkor az érintett tagállamoknak 
szorosan és haladéktalanul együtt kell 
működniük annak eldöntése érdekében, 
hogy a munkavállalói szerződésre 
melyikük jogszabályai alkalmazandók, 
amely döntésüket a Róma I. rendelet 
alapján kell meghozniuk. 

Or. en

Módosítás 91
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Szerződés kifejezetten elismeri a 
munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokszínűségének tiszteletben tartását, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiáját.

(7) A Szerződés kifejezetten elismeri a 
munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokszínűségének tiszteletben tartását, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiáját. Ezeket a rendszereket 
azonban károsítják a 96/71/EK irányelv 
rendelkezéseivel való visszaélések. A 
kialakult helyzet csak az egyenértékű 
álláshelyen végzett, „azonos munkáért 
fizetendő azonos bér” elvének 
érvényesítése révén orvosolható, kivéve, 
ha a származási országban a bérszintek 
alacsonyabbak, amely esetben ezek 
alkalmazandók, tekintettel arra, hogy a 
méltányos feltételek és a 
megkülönböztetésmentesség nemcsak a 
vállalkozásokra, hanem a 
munkavállalókra is alkalmazandó.
 

Or. de

Módosítás 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Szerződés kifejezetten elismeri a 
munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokszínűségének tiszteletben tartását, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiáját.

(7) A Szerződés kifejezetten elismeri a 
munkaügyi kapcsolatrendszerek 
sokszínűségének tiszteletben tartását, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiáját. A tiszteletben tartás 
tényének olyan rendelkezésekben kell 
megnyilvánulnia, amelyek lehetővé teszik 
a tagállamok számára, hogy nemzeti 
joguknak és gyakorlatuknak megfelelően 
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szabályok széles körét alkalmazzák a 
96/71/EK és ezen irányelvnek való 
megfelelés és e két irányelv 
végrehajtásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 
szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

(8) Ez az irányelv és a 96/71/EK irányelv 
tiszteletben tartja a különböző nemzeti 
munkaügyi kapcsolatrendszereket, és 
elismeri a kollektív tárgyalás fontos 
szerepét. Ez magában foglalja a 
szakszervezetek jogát arra, hogy a 
munkavállaló nevében bírósági vagy 
közigazgatási eljárást indítsanak, 
valamint hogy adott esetben ellenőrizzék 
és betartassák a munkakörülményeket.

Or. en

Módosítás 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 

(8) Ez az irányelv és a 96/71/EK irányelv 
nem akadályozhatja a nemzeti tiszteletben 
tartja a különböző nemzeti munkaügyi 
kapcsolatokat és a kollektív tárgyalási 
rendszereket.
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szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

Or. en

Módosítás 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 
szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

(8) A szociális partnerek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint ők 
határozhatják meg a különböző 
(vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket. E 
jogukhoz a fent említett bérszintek 
ismertetésének és a róluk szóló 
tájékoztatásnak a feladatát is társítani 
kell. 

Or. en

Módosítás 96
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 

(8) A szociális partnerek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint ők 
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szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

határozhatják meg a különböző 
(vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket. E 
jogot a minimálbér-fizetésére és az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
kötelezettségükhöz kell kötni.

Or. cs

Módosítás 97
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szakszervezetek fontos szerepet 
játszanak a munkavállalók 
szolgáltatásnyújtás céljából való 
kiküldetésének terén, mivel a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint a 
szociális partnerek határozhatják meg a 
különböző (vagylagosan vagy egyidejűleg 
alkalmazandó) minimális bérszinteket.

(8) A szakszervezetek számos tagállamban 
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.

Or. de

Módosítás 98
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 96/71/EK irányelv végrehajtásában 
a legfontosabb szerepet a tagállamok 
felügyelő hatóságai töltik be. A be nem 
jelentett munkavállalás csak a 
foglalkoztatási minimumszabályok és -
feltételek teljesülésének hathatós és 
hatékony ellenőrzése révén tartható féken. 
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A tagállamok által végzett ellenőrzést 
semmiféleképpen sem szabad gátolni. 

Or. de

Módosítás 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a kiküldetésben 
lévő munkavállaló megkapja az őt 
megillető bért, és feltéve, hogy a 
kifejezetten a kiküldetéshez kapcsolódó 
juttatások a minimálbér részének 
tekinthetők, az ilyen juttatásokat csak 
akkor lehet levonni a bérből, ha a fogadó 
tagállam nemzeti jogszabályai, kollektív 
szerződései és/vagy gyakorlata így 
rendelkezik.

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállaló megkapja 
az őt megillető bért, a kifejezetten a 
kiküldetéshez kapcsolódó juttatások a 
kiküldetés helyszíne szerint tagállam 
nemzeti jogszabályai, kollektív szerződései 
és/vagy gyakorlata szerint a minimálbér 
részének tekinthetők. A kifejezetten a 
kiküldetéshez kapcsolódó juttatásokat 
figyelembe kell venni, kivéve, ha 
órabérben és az elvégzett munka 
körülményeitől függetlenül kerülnek 
kifizetésre. A kiküldetéssel kapcsolatban 
ténylegesen viselt kiadások – úgymint 
utazási, étkezési és szállásköltségek 
visszatérítéseként kifizetett juttatások nem 
veendők figyelembe, mivel az ilyen 
kiadások visszatérítése a munkaadó 
kötelessége. 

Or. en

Módosítás 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a kiküldetésben 
lévő munkavállaló megkapja az őt 
megillető bért, és feltéve, hogy a 
kifejezetten a kiküldetéshez kapcsolódó 
juttatások a minimálbér részének 
tekinthetők, az ilyen juttatásokat csak 
akkor lehet levonni a bérből, ha a fogadó 
tagállam nemzeti jogszabályai, kollektív 
szerződései és/vagy gyakorlata így 
rendelkezik.

(9) Annak érdekében, hogy a kiküldetésben 
lévő munkavállaló megkapja az őt 
megillető bért, és feltéve, hogy a 
kifejezetten a kiküldetéshez kapcsolódó 
juttatások a minimálbér részének 
tekinthetők, az ilyen juttatásokat csak 
akkor lehet levonni a bérből, ha a fogadó 
tagállam nemzeti jogszabályai, kollektív 
szerződései és/vagy gyakorlata így 
rendelkezik.

Az, hogy az utazási, étkezési és szállás-
/elszállásolási költségeket a munkaadó 
köteles-e fedezni vagy visszatéríteni, a. 
székhely szerinti tagállam nemzeti joga 
alá esik. Az azonban, hogy ezek a 
kifizetések/visszatérítések a minimálbér 
részét képezik-e, a fogadó tagállam 
nemzeti joga alá esik.

Or. en

Módosítás 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 96/71/EK irányelvnek és a 
2008/104/EK irányelvnek garantálnia 
kell, hogy azon kölcsönzött 
munkavállalókra, akik egyúttal kiküldött 
munkavállalók is, a legkedvezőbb 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
vonatkozzanak.

Or. en
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Módosítás 102
Thomas Mann

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 
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. A Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködés ezért 
alapvetően fontos, de semmilyen 
körülmények között sem hagyható 
figyelmen kívül a munkaügyi felügyelő 
hatóságok és szociális partnerek központi 
szerepe sem. A be nem jelentett 
munkavállalás csak a foglalkoztatási 
minimumfeltételek teljesülésének 
hathatós és hatékony ellenőrzése révén 
küzdhető le. A tagállamok által végzett 
ellenőrzést semmiféleképpen sem szabad 
gátolni. 

Or. de

Módosítás 103
Phil Bennion

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 

(10) A megfelelő és hatékony végrehajtás 
és érvényesítés kulcselemek a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelmét illetően, a nem megfelelő 
érvényesítés viszont aláaknázza az e 
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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.

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 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

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 
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 és a vállalkozások más 
tagállamban történő 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogának 
biztosítását 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.
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Or. en

Módosítás 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 
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. 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 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(10) A megfelelő és hatékony végrehajtás 
és érvényesítés kulcselemek a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelmét illetően, a nem megfelelő 
érvényesítés viszont aláaknázza az e 



PE500.574v01-00 30/98 AM\919866HU.doc

HU

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.

területen alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát. A tagállamok közötti, a 
Bizottság által támogatott szoros 
együttműködés ezért alapvetően fontos, 
emellett pedig nem hagyható figyelmen 
kívül a munkaügyi felügyelő hatóságok és 
szociális partnerek jelentékeny szerepe 
sem.

Or. en

Módosítás 107
Marian Harkin

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 
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. A Bizottság és a tagállamok 
közötti szoros együttműködés alapvető.

Or. en

Módosítás 108
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamokban szigorú, 
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rendszeres és rugalmas ellenőrzési 
eljárásokra van szükség és megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
feltárhassák és felszámolhassák a 
rendelkezések megkerülését. A tagállamok 
bármilyen szükséges ellenőrzés 
elvégzésére jogosultak annak érdekében, 
hogy biztosítsák a 96/71/EK irányelv 5. 
cikkében foglalt rendelkezések 
maradéktalan tiszteletben tartását.

Or. de

Módosítás 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokban hatékony, rendszeres és 
rugalmas munkaügyi ellenőrzésekre van 
szükség, és megfelelő finanszírozást kell 
biztosítani annak biztosítása érdekében, 
hogy feltárhassák és felszámolhassák a 
rendelkezés megkerülését és az azokkal 
való visszaélést. A tagállamok számára 
jogot kell adni bármilyen szükséges 
ellenőrzés elvégzésére annak érdekében, 
hogy biztosítsák a 96/71/EK irányelv 5. 
cikkében foglalt rendelkezések 
maradéktalan tiszteletben tartását.

Or. en
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Módosítás 110
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamokban szigorú, 
rendszeres és rugalmas ellenőrzési 
eljárásokra van szükség, amelyek 
végrehajtását a nemzeti hatóságoknak 
Európában mindenütt garantálniuk kell.

Or. de

Módosítás 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk annak 
megelőzése érdekében, hogy a 
vállalkozások 96/71/EK irányelvvel és 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
visszaéljenek vagy azokat megkerüljék 
azzal a szándékkal, hogy a kiküldött 
munkavállalókat jogaiktól megfosszák 
vagy e jogok gyakorlásában gátolják.

Or. en

Módosítás 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

(10a) Kiküldött munkavállalók nem 
használhatók fel sztrájkoló munkavállalók 
helyettesítésére.

Or. en

Módosítás 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Kiküldött munkavállalókat nem 
szabad sztrájkoló munkavállalók 
helyettesítésére használni.

Or. en

Módosítás 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az illetékes hatóságok minden 
tényállási elemet részletesen 
megvizsgálnak annak eldöntéséhez, hogy 
az adott vállalkozás végez-e érdemi 
tevékenységet. Ha erre vonatkozó 
bizonyíték nem található, akkor 
vélelmezni kell, hogy a vállalkozás 
székhelye a szolgáltatás nyújtása szerinti 
országban van.

Or. en
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Módosítás 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A tagállamok bármilyen szükséges 
ellenőrzés elvégzésére jogosultak annak 
érdekében, hogy maradéktalanul 
megfeleljenek a 96/71/EK irányelv 5. 
cikkében foglaltaknak és ezen irányelv 
rendelkezéseinek. A tagállamokban 
erőteljes, rendszeres és rugalmas 
ellenőrzésekre van szükség és megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani, ahhoz, hogy 
az illetékes hatóságok feltárják a 
visszaélést és küzdjenek ellene.

Or. en

Módosítás 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Tekintettel arra, hogy a fogadó 
tagállam korlátozott képességgel 
rendelkezik 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.
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Módosítás 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 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. Különösen meg kell előzni 
kiküldött munkavállalók sztrájkoló 
munkavállalókkal való helyettesítését, 
egyazon álláshely egymást követő 
betöltését és a színlelt önfoglalkoztatást.

Or. en

Módosítás 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az illetékes hatóságoknak minden 
tényre kiterjedő vizsgálatot kell végezniük 
annak megállapítása érdekében, hogy egy 
vállalkozás ténylegesen székhellyel 
rendelkezik-e a szolgáltatásainak 
célországától eltérő tagállamban. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
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hogy a vállalkozások megadják a 
szükséges bizonyítékokat. Ha nem 
állapítható meg, hogy a vállalkozás a 
székhely szerinti tagállamban tényleges és 
érdemleges üzleti tevékenységet folytat, 
akkor e vállalkozást az ezen irányelv és a 
96/71/EK irányelv céljaira úgy kell 
tekintetni, hogy székhelye a kiküldetés 
helye szerinti tagállamban van.   

Or. en

Módosítás 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Annak megállapításához, hogy egy 
kiküldetésben lévő munkavállaló a rendes 
munkavégzési helyétől eltérő tagállamban 
munkáját ideiglenes jelleggel végzi, meg 
kell vizsgálni a munkavégzésre és a 
munkavállaló helyzetére vonatkozó összes 
elemet. A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a vállalkozások megadják 
a szükséges bizonyítékokat. Ha nem 
állapítható meg, hogy egy munkavállaló 
az ezen irányelv és a 96/71/EK irányelv 
értelmében kiküldött munkavállaló-e, 
akkor úgy kell tekintetni, hogy a 
593/2008/EK rendelet értelmében 
szokásos alkalmazásban áll abban a 
tagállamban, amelyben a kiküldetésre sor 
kerül.

Or. en

Módosítás 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) Amennyiben a székhely szerinti 
tagállam és/vagy a kiküldetés helye 
szerinti tagállam foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályai és feltételei a 
kiküldött munkavállalók szempontjából 
kedvezőbbek az ezen irányelvben és a 
96/71/EK irányelvben előírtaknál, úgy a 
kedvezőbb szabályok és feltételek 
alkalmazandók. 

Or. en

Módosítás 121
Milan Cabrnoch

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 minden esetben, amikor ez 
lehetséges, kizárólag a Belső Piaci 
Információs Rendszert (IMI) kell 
használniuk. Ez azonban nem érintheti 
kétoldalú megállapodások vagy 
közigazgatási együttműködésre vonatkozó 
megállapodások megkötését azokon a 
területeken, amelyekre az IMI-rendszer 
nem alkalmazandó.

Or. cs
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Módosítás 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 
akadályozhatja meg  a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú 
megállapodások alkalmazását, mivel az 
együttműködés e bevált mechanizmusai 
eredményesnek bizonyultak.

Or. en

Módosítás 123
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 
használniuk kell a Belső Piaci Információs 
Rendszert (IMI). Ez azonban nem 
akadályozhatja meg, hogy a közigazgatási 
együttműködésre vonatkozó kétoldalú 

(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 
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megállapodásokat kössenek. megállapodásokat kössenek.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok közötti kétoldalú együttműködés a kiküldött munkavállalók jogainak 
védelmét biztosító kulcsfontosságú mechanizmus. Hangsúlyozni kell, hogy ezen irányelv 
kétoldalú és/vagy többoldalú együttműködést tesz lehetővé, elismerve ugyanakkor az 
információátadás megkönnyítése tekintetében a Belső Piaci Információs Rendszert (IMI) 
elfogadásából származó potenciális előnyöket is.

Módosítás 124
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködésnek és kölcsönös 
segítségnyújtásnak meg kell felelnie a 
95/46/EK irányelvben megállapított, a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályoknak, a belső piaci információs 
rendszeren (IMI) keresztül folytatott 
közigazgatási együttműködés tekintetében 
pedig a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1 és a belső piaci 
információs rendszer keretében történő 
igazgatási együttműködésről szóló, xxx-i 
xx/xx/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (az IMI-rendelet). 

(13) A tagállamok közötti közigazgatási 
együttműködésnek, valamint a gyors és 
hathatós segítségnyújtásnak meg kell 
felelnie a 95/46/EK irányelvben 
megállapított, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályoknak, a 
belső piaci információs rendszeren (IMI) 
keresztül folytatott közigazgatási 
együttműködés tekintetében pedig a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek2 és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló, xxx-i xx/xx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
(az IMI-rendelet). 

1 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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Módosítás 125
Milan Cabrnoch

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) Mivel a szolgáltatásnyújtók gyakran 
a foglalkoztatással kapcsolatos 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés nehézsége 
miatt nem alkalmazzák a meglévő 
szabályokat, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy e szabályokat 
általánosan elérhetővé tegyék, és hatékony 
hozzáférést biztosítsanak azokhoz nem 
csupán a többi tagállam szolgáltatói, 
hanem a kiküldetésben lévő érintett 
munkavállalók számára is. Ezt a 
kötelezettséget tovább kell pontosítani, 
különös tekintettel az általánosan kötelező 
jogi erejű kollektív szerződésekre. 

Or. cs

Módosítás 126
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 

(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 
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számára is. kapcsolatos információkat.

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 127
Jean-Pierre Audy

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 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. A szolgáltatásnyújtó vagy a 
munkavállaló szerinti származási 
tagállam a  foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos 
információkat lefordíttatja az érintett 
szolgáltatásnyújtó vagy munkavállaló 
nyelvére.

Or. fr

Módosítás 128
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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.

A kiküldött munkavállalók saját joga, 
hogy a foglalkoztatásra vonatkozóan 
alkalmazandó szabályok és feltételek 
tekintetében tájékoztatást és tanácsadást 
kapjanak.  A tagállamok felelőssége olyan 
megfelelő szervek létrehozása, amelyeket 
a kiküldött munkavállalók 
megkereshetnek. 
 

Or. de

Módosítás 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 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. E kötelezettség 
megszegését szankcionálni kell, mivel 
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súlyosan hátráltatja a végrehajtást és 
aláássa az egységes piacon belüli 
tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 130
Martin Kastler

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. de

Módosítás 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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, 

(14) Tovább kell pontosítani a tagállamok 
azon kötelezettségét, hogy elérhetővé 
tegyék a foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályokkal és feltételekkel kapcsolatos 
információkat, és díjmentesen hatékony 
hozzáférést biztosítsanak hozzájuk nem 
csupán a többi tagállam szolgáltatói, 



PE500.574v01-00 44/98 AM\919866HU.doc

HU

kiküldetésben lévő munkavállalók számára 
is.

hanem az érintett, kiküldetésben lévő 
munkavállalók számára is.

Or. en

Módosítás 132
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kiküldött munkavállalók 
jogosultak arra, hogy a foglalkoztatásra 
vonatkozóan alkalmazandó szabályok és 
feltételek tekintetében tájékoztatást és 
tanácsadást kapjanak. A tagállamoknak 
megfelelő tájékoztatási központokról kell 
gondoskodniuk, amelyekhez a kiküldött 
munkavállalók díjmentesen fordulhatnak. 

Or. de

Módosítás 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kiküldött munkavállalókat egyedi 
jog illeti meg abban a tekintetében, hogy a 
munkára és a  foglalkoztatásra 
vonatkozóan alkalmazandó szabályok és 
feltételek tekintetében tájékoztatást és 
tanácsadást kapjanak. A tagállamok 
felelőssége olyan megfelelő szervek 
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létrehozása, amelyekhez e tekintetben a 
kiküldött munkavállalók díjmentesen 
fordulhatnak.

Or. en

Módosítás 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kiküldött munkavállalók 
jogosultak arra, hogy a vonatkozó 
munkaügyi és foglalkoztatási szabályok és 
feltételek tekintetében tájékoztatást és 
tanácsadást kapjanak. A tagállamok 
felelőssége olyan tájékoztatási és 
tanácsadó központok létrehozása és 
pénzügyi támogatása, amelyekhez a 
kiküldött munkavállalók fordulhatnak.

Or. en

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

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 
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hivatalos közzétételét és 
hozzáférhetőségét.

Or. en

Módosítás 136
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy miként teszik a 
megfelelő információkat könnyen 
hozzáférhetővé a szolgáltatók és a 
szolgáltatások igénybevevői számára, 
lehetőleg egy honlapon, a webes 
hozzáférési szabályokat követve. Az ilyen 
honlapok között főként olyan 
webhelyeknek kell szerepelniük, 
amelyeket az uniós jogszabályok 
értelmében, a vállalkozásösztönzés és/vagy 
a határokon átnyúló szolgáltatások 
fejlesztése céljából hoztak létre.

(15) A tájékoztatás jogszerűségének és 
hozzáférhetőségének biztosítása 
érdekében minden tagállamban egyetlen 
információforrást kell létrehozni  A 
tagállamoknak meg kell adniuk egyetlen 
nemzeti honlapot, amely elsősorban az 
adott tagállam területén kiküldetésben 
lévő munkavállalókra alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételekről és 
szabályokról szóló információkat 
tartalmaz, valamint hivatkozásokat olyan 
honlapokra, amelyeket az uniós 
jogszabályok értelmében, a 
vállalkozásösztönzés és/vagy a határokon 
átnyúló szolgáltatások nyújtása céljából 
hoztak létre.

Or. cs

Módosítás 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(16) Rendkívüli jelentőségű, hogy a 
fogadó tagállam folytassa az ellenőrzést és 
a nyomon követést a 96/71/EK irányelv 5. 
cikkében foglaltaknak megfelelően.  A 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok 
megfelelő ellenőrző intézkedéseket 
alkalmaznak vagy közigazgatási formai 
követelményeket írnak elő a 
szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozások számára.
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korlátozó intézkedések pedig nem 
biztosítanák a szükségesnek ítélt nemzeti 
ellenőrzési intézkedések céljainak elérését.

Or. en

Módosítás 139
Thomas Mann

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 a 
szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozások esetében mindenkor 
alkalmazniuk kell minden olyan ellenőrző 
intézkedést vagy közigazgatási formai 
követelményt, amelyet e tagállamok a 
tervezett cél szempontjából 
eredményesnek és szükségesnek tartanak. 
Semmilyen módon nem szabad 
akadályozni az eredményes és hatékony 
nyomon követési eljárásokat, mert ez 
ellehetetlenítené a be nem jelentett 
munkavállalás elleni küzdelmet.  

Or. de

Módosítás 140
Thomas Händel
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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 a 
szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozások esetében alkalmazniuk kell 
minden olyan ellenőrző intézkedést vagy 
közigazgatási formai követelményt, 
amelyet e célra eredményesnek és 
szükségesnek ítélnek.

Or. de

Módosítás 141
Sari Essayah

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 

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok az e célra 
eredményesnek és szükségesnek tartott 
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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.

bármilyen ellenőrző intézkedést vagy 
közigazgatási formai követelményt 
alkalmazhatnak a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások esetében. 

Or. en

Módosítás 142
Martin Kastler

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 

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamoknak a 
szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozások esetében alkalmazniuk kell 
minden olyan ellenőrző intézkedést vagy 
közigazgatási formai követelményt, 
amelyet e célra eredményesnek és 
szükségesnek ítélnek.
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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. de

Módosítás 143
Nadja Hirsch

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 
alkalmazniuk kell a szükséges ellenőrző 
intézkedéseket vagy közigazgatási formai 
követelményeket a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások esetében. 

Or. de
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Módosítás 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gaetano 
Cofferati

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, valamint a csalás és a 
tisztességtelen verseny eredményes 
leküzdése érdekében a tagállamoknak 
alkalmazniuk kell a szükséges ellenőrző 
intézkedéseket és közigazgatási formai 
követelményeket a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások esetében.

Or. en

Módosítás 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók (16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
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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.

foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok a 
szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozásokra vonatkozóan minden 
olyan ellenőrző intézkedést vagy 
közigazgatási formai követelményt 
bevezethetnek, amelyet megfelelőnek és 
szükségesnek tartanak.

Or. fr

Módosítás 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében garantálni kell az 
ellenőrző intézkedések vagy közigazgatási 
formai követelmények meghatározott 
szintű harmonizálását. E 
minimumkövetelményen túl a tagállamok 
bármilyen intézkedést meghozhatnak, 
amelyet a területükön szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások tevékenységére vonatkozó 
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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.

feltételek, illetve a kiküldetésben lévő 
munkavállalók foglalkoztatási szabályai 
és feltételei teljesítésének nyomon 
követéséhez megfelelőnek tartanak. Ilyen 
ellenőrző 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. fr

Módosítás 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(16) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
foglalkoztatási feltételeire vonatkozó 
lényeges szabályok helyes alkalmazásának 
biztosítása és betartásának nyomon 
követése érdekében a tagállamok az e célra 
eredményesnek és szükségesnek tartott 
bármilyen ellenőrző intézkedést vagy 
közigazgatási formai követelményt 
alkalmazhatnak a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások számára.  Ilyen 
intézkedéseket és követelményeket akkor 
lehet bevezetni, illetve megállapítani, ha a 
kért információ nélkül az illetékes 
hatóságok nem tudják hatékonyan 
elvégezni felügyeleti feladataikat.
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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 148
Csaba Őry

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 
bizonyos ellenőrző intézkedéseket vagy 
közigazgatási formai követelményeket 
alkalmazhatnak a szolgáltatásnyújtás 
céljából munkavállalókat kiküldetésbe 
küldő vállalkozások számára. Az ellenőrző 
intézkedéseknek és követelményeknek 
uniós szinten egységesnek kell lenniük, és 
azokat 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. hu

Módosítás 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour
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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 150
Elisabeth Schroedter, 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 kiküldetésben 
lévő 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 151
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 egy megelőző 
ellenőrző intézkedésekből és elrettentő 
szankciókból álló, átfogó rendszer 
segítségével.

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.
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Módosítás 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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) A burkolt foglalkoztatás elleni 
hatékony küzdelmet támogatná egy 
megelőző és ellenőrző intézkedésekből 
álló, kellő visszatartó erővel bíró 
szankciókkal kísért átfogó és eredményes 
rendszer a színlelt önfoglalkoztatás egyedi 
eseteinek feltárása és elkerülése céljából. 
Ezzel összefüggésben elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságai 
rendelkezzenek eszközökkel annak 
ellenőrzésére, hogy fennáll-e függőség az 
állítólagos „önfoglalkoztató” személy és 
munkaadója között. 

Or. en

Módosítás 153
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A foglakoztatási szabályok és 
feltételek hatékony betartása érdekében 
fel kell lépni a színlelt önfoglalkoztatás 
ellen is. Ez döntő fontosságú a lehetséges 
visszaélések megelőzéséhez.  Az illetékes 
hatóságnak rendelkeznie kell a szükséges 
erőforrásokkal annak megállapításához, 
hogy a látszólag önfoglalkoztató 
munkavállalók nagymértékben inkább 
ugyanazon munkaadók részére 
dolgoznak--e inkább nagymértékben 
ugyanazon munkaadók részére dolgoznak 
ismétlődő jelleggel vagy valamilyen 
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hierarchikus viszonyban hozzájuk 
kötődnek.  

Or. de

Módosítás 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A színlelt önfoglalkoztatás és a 
hatályos jogszabályok egyéb megsértése 
elleni küzdelem érdekében egy európai 
nyilvántartást kell létrehozni azokról a 
vállalatokról, amelyek több alkalommal 
megsértették az ezen irányelvben és a 
96/71/EK irányelvben foglalt szabályokat. 
E nyilvántartás a vállalatok közötti 
egyenlő feltételeket és tisztességes versenyt 
is hivatott biztosítani.

Or. en

Módosítás 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A jogszabályok kijátszása és a 
színlelt önfoglalkoztatás elleni küzdelem 
érdekében a Bizottság megvizsgálja, hogy 
lehetséges-e egy európai nyilvántartás 
(„feketelista”) összeállítása azokról a 
vállalatokról, amelyek több alkalommal 
megsértették az ezen irányelvben és a 
96/71/EK irányelvben foglalt szabályokat. 
E feketelista a vállalatok közötti 
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tisztességes versenyt hivatott biztosítani.

Or. en

Módosítás 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

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 érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket 
végezzenek területükön

Or. en

Módosítás 157
Thomas Mann

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 és megfelelő 
ellenőrzéseket végezzenek területükön. 
Ezért a tagállamokat mindenkor fel kell 
hatalmazni minden olyan ellenőrző 
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intézkedés vagy közigazgatási formai 
követelmény végrehajtására, amelyet e 
tagállamok a szolgáltatásnyújtás céljából 
munkavállalókat kiküldetésbe küldő 
vállalkozások esetében e célra 
eredményesnek és szükségesnek tartanak. 
Ez a be nem jelentett munkavállalás 
megelőzését is elősegíti. 

Or. de

Módosítás 158
Thomas Mann

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 
monitoringtestületek, amelyek továbbra is 
lényeges szerepet fognak játszani. A 
felügyelő hatóság tevékenységét 
semmilyen módon nem szabad 
akadályozni.

Or. de

Módosítás 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Sergio Gaetano Cofferati, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

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 

törölve
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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 
megkülönböztetésmentesen és objektív 
módon végzik.

Or. en

Módosítás 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 
megkülönböztetésmentesen és objektív 
módon végzik.

(20) A munkaerőpiacok és a munkaügyi 
kapcsolatrendszerek sokféleségének 
tiszteletben tartása érdekében a 
tagállamok jogában áll, hogy nemzeti 
joguknak és gyakorlatuknak megfelelően 
más szereplőket és/vagy testületeket 
bízzanak meg a kiküldetésben lévő 
munkavállalók bizonyos foglalkoztatási 
szabályainak és feltételeinek nyomon 
követésével, feltéve, hogy ezen szereplők 
vagy testületek azonos mértékű védelmet 
biztosítanak az érintett személyeknek, 
valamint ellenőrzési tevékenységüket 
megkülönböztetésmentesen és objektív 
módon végzik.

Or. en

Módosítás 161
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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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 kidolgozásának 
szükségességét is meg kell vizsgálni. E 
közös normák kidolgozása ugyanakkor 
nem gátolhatja meg a tagállamokat 
abban, hogy hatékonyan fellépjenek a be 
nem jelentett munkavállalás ellen. 

Or. de

Módosítás 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 96/71/EK irányelv érvényesítésének 
megkönnyítése és hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
hatékony panasztételi mechanizmusoknak 
kell rendelkezésre állniuk, melyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken, 
úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

(23) A 96/71/EK irányelv érvényesítésének 
megkönnyítése és hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
hatékony panasztételi mechanizmusoknak 
kell rendelkezésre állniuk, melyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken, 
úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Azon egyesületek, szervezetek 
és más jogi személyek, amelyek jogosan 
érdekeltek a 96/71/EK irányelv 
végrehajtásában, a munkavállaló nevében 
bármilyen bírósági és közigazgatási 
eljárást elindíthatnak. Ez nem sértheti a 
bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó eljárás nemzeti szabályait.
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Or. en

Módosítás 163
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 96/71/EK irányelv érvényesítésének 
megkönnyítése és hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
hatékony panasztételi mechanizmusoknak 
kell rendelkezésre állniuk, melyek révén a 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken, 
úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

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

Or. cs

Módosítás 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

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, 

(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, 
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úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait.

úgymint szakszervezeteken vagy egyéb 
szervezeteken, valamint a szociális 
partnerek közös intézményein keresztül 
panasszal élhetnek vagy eljárást 
indíthatnak. Ez nem sértheti a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályait. A 
szakszervezeteknek jogukban áll 
kollektívan fellépni, és meg kell adni 
számukra a képviseleti kereset lehetőségét. 

Or. en

Módosítás 165
Milan Cabrnoch

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 

törölve
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alapján.

Or. en

Módosítás 166
Phil Bennion

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

Módosítás 167
Csaba Őry

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. hu

Módosítás 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion
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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

Módosítás 169
Marek Henryk Migalski

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 170
Nadja Hirsch

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 

(24) Az alvállalkozásba adással való 
visszaélés visszaszorítása és a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelme érdekében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy valamennyi 
ágazatban felelősségre lehessen vonni a 
vállalkozókat azért, hogy a kiküldetésben 
lévő munkavállalónak megfizették-e az őt 
illető járandóságot.
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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.

Or. de

Módosítás 171
Thomas Händel

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 

(24) Tekintettel arra, hogy az építőiparban 
és más ágazatokban is igen elterjedt az 
alvállalkozásba adás, valamint a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelme érdekében biztosítani kell, hogy 
valamennyi érintett vállalkozót 
felelősségre lehessen vonni azért, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállalónak 
kifizették-e a neki járó valamennyi 
összeget.
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kapcsolatos megelőző intézkedést, többek 
között adott esetben a tagállami 
hatóságoktól származó információk 
alapján.

Or. de

Módosítás 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, 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) Az alvállalkozásba adás helyzeteivel 
való visszaélések csökkentése és a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelme érdekében biztosítani kell, hogy a 
legfelsőbb láncszemig minden vállalkozót 
felelősségre lehessen vonni azért, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállalónak 
megfizették-e az őt illető összes 
jogosultságot.

Or. en
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Módosítás 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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) Az alvállalkozásba adás helyzeteivel 
való visszaélések csökkentése és a 
kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak 
védelme érdekében biztosítani kell, hogy 
minden ágazatban a lánc legaljáig minden 
vállalkozót felelősségre lehessen vonni 
azért, hogy a kiküldetésben lévő 
munkavállalónak megfizették-e az őt illető 
összes jogosultságot.

Or. en

Módosítás 174
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés



AM\919866HU.doc 73/98 PE500.574v01-00

HU

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) Tekintettel arra, hogy az építőiparban 
igen elterjedt az alvállalkozásba adás, 
valamint a kiküldetésben lévő 
munkavállalók jogainak védelme 
érdekében biztosítani kell, hogy 
ágazatspecifikus szabályokat fogadjanak 
el.

Or. fr

Módosítás 175
Jean-Luc Bennahmias

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, 

(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, 
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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.

amelynek a munkáltató közvetlen vagy 
közvetett 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.

Or. fr

Módosítás 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Tekintettel arra, hogy egyes 
ágazatokban 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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Tekintettel arra, hogy a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtással 
összefüggésben egyre inkább terjed 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 
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hatóságoktól származó információk 
alapján.

között adott esetben a tagállami 
hatóságoktól származó információk 
alapján.

Or. fr

Módosítás 178
Milan Cabrnoch

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 179
Phil Bennion

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
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Indokolás

A kiküldetésben lévő munkavállalók számára 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 180
Csaba Őry

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. hu

Módosítás 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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
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Módosítás 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, 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 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 184
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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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 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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. fr

Módosítás 186
Nadja Hirsch

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 

(25) A kiküldetésben lévő munkavállalók 
jogosultságait illetően a tagállamok 
szigorúbb szabályokat is bevezethetnek 
vagy folytathatják ezek alkalmazását.



PE500.574v01-00 80/98 AM\919866HU.doc

HU

vagy ágazati szintű szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció eredményeként.

Or. de

Módosítás 187
Thomas Händel

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.

(25) Különleges esetekben – a nemzeti 
vagy ágazati szintű szociális partnerekkel 
folytatott konzultáció eredményeként – a 
nemzeti jog és gyakorlat szerint más 
vállalkozók is felelősségre vonhatók az 
ezen irányelvből fakadó kötelezettségek 
nem teljesítéséért.

 

Or. de

Módosítás 188
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A fővállalkozók felelősségét illetően 
a tagállamok szigorúbb szabályokat is 
bevezethetnek vagy folytathatják ezek 
alkalmazását. 

Or. de

Módosítás 189
Nadja Hirsch
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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. de

Módosítás 190
Milan Cabrnoch

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 

törölve
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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 191
Csaba Őry

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. hu

Módosítás 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

törölve
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munkavállalók, abból a szempontból, 
hogy tudják-e követelni a jogtalanul 
visszatartott elmaradt bért vagy adó-
visszatérítést vagy társadalombiztosítási 
járulékot.

Or. en

Módosítás 194
Phil Bennion

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 kiküldetésben lévő munkavállalók számára 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 195
Marek Henryk Migalski
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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 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(26) Az ellátási lánc betartását szolgáló, a 
tagállamokban már bevezetett 
rendszereket – amelyek jobb feltételeket 
biztosítanak, és nagyobb védelmet 
nyújtanak a munkavállalók számára – 
semmilyen módon nem korlátozhatják 
ezen irányelv rendelkezései.
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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.

Or. en

Módosítás 197
Jean-Luc Bennahmias

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.

(26) Amennyiben a vállalkozó közvetlen 
vagy közvetett 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 alvállalkozó által 
alkalmazott munkavállalók, abból a 
szempontból, hogy tudják-e követelni a 
jogtalanul visszatartott elmaradt bért vagy 
adó-visszatérítést vagy 
társadalombiztosítási járulékot.

Or. fr

Módosítás 198
Jean-Pierre Audy

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.

(26) Amennyiben a vállalkozó közvetlen 
alvállalkozója egy másik tagállamban 
letelepedett szolgáltató, amely 
munkavállalókat küld kiküldetésbe, a 
vállalkozóra vonatkozó egyedi szabályok 
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.

Or. fr

Módosítás 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ezen irányelv, valamint a 96/71/EK 
irányelv a tengeri közlekedésben érintett 
közlekedési társaságokon kívül olyan 
társaságokra – többek között a légi 
közlekedési és áruszállítási, illetve a 
nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz 
való hozzáférés közös szabályairól szóló 
1072/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 17. 
preambulumbekezdésében elismert 
kabotázsműveletet végző vállalatokra – is 
alkalmazandó, amelyek más tagállamokba 
küldenek ki munkavállalókat. 
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Or. en

Módosítás 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A köz- és magánszféra végső 
ügyfeleinek emellett körültekintően kell 
eljárniuk, és szerepük van annak 
biztosításában, hogy a kiküldött 
munkavállalók jogait tiszteletben tartsák, 
amennyiben e munkavállalókat 
közvetlenül a vállalkozó alkalmazza.  A 
kiküldetésben lévő munkavállalóit 
alvállalkozón keresztül alkalmazó 
vállalkozókra vonatkozóan megállapított 
egyetemleges felelősség ugyanúgy 
vonatkozik azokra az ügyfelekre is, 
akiknek a kiküldetésben lévő 
munkavállalóit a vállalkozó alkalmazza, 
hiszen lehetséges, hogy a vállalkozó által 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
ugyanabban a helyzetben vannak – abból 
a szempontból, hogy tudják-e követelni a 
jogtalanul visszatartott elmaradt bért vagy 
adó-visszatérítést vagy 
társadalombiztosítási járulékot –, mint az 
ügyfél letelepedésének helye szerinti 
tagállamban letelepedett vállalkozás által 
alkalmazott munkavállalók.  E 
rendelkezés ugyanakkor nem 
alkalmazható magánszemélyekre, akik 
nincsenek abban a helyzetben, hogy 
ugyanazokat az ellenőrzéseket 
elvégezhessék, mint az üzleti végső 
ügyfelek.

Or. fr

Módosítás 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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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. 
Amennyiben a munkaügyi bíróságok vagy 
a kollektív megállapodások által 
meghatározott foglalkoztatási feltételek be 
nem tartása miatt ilyen bírságokat és 
büntetéseket szabnak ki, azokat végre kell 
hajtani.

Or. en

Módosítás 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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) 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.
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Or. en

Módosítás 203
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

Módosítás 204
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 

(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 
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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.

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 205
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 
intézkedéseket.

(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 
saját jogszabályaik értelmében 
rendelkezésükre álló büntetés-, szankció- 
és bírságrendszert vagy behajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 206
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A büntetések és bírságok határokon (30) (A magyar nyelvű változatot nem 
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átnyúló behajtására vonatkozó egységesebb 
szabályok megállapítása, valamint az ezek 
meg nem fizetése esetén követendő 
nyomon követési eljárásokra vonatkozó 
egységesebb kritériumok szükségessége 
ellenére ezek nem érintik a tagállamok 
azon hatáskörét, hogy meghatározzák a 
saját jogszabályaik értelmében 
rendelkezésükre álló büntetés-, szankció- 
és bírságrendszert vagy behajtási 
intézkedéseket.

érinti.)

Or. pl

Indokolás

Nyelvi módosítás (csak a lengyel változatot érinti).

Módosítás 207
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
harmonizált szabályokat hozzon létre az 
igazságügyi együttműködés, a joghatóság, 
a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott 
határozatok elismerése és végrehajtása 
terén, vagy hogy hatályos jogszabályokkal 
foglalkozzon.

(31) Ennek az irányelvnek nem célja, hogy 
harmonizált szabályokat hozzon létre az 
igazságügyi együttműködés, a joghatóság, 
a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott 
határozatok elismerése és végrehajtása 
terén, vagy hogy hatályos jogszabályokkal 
foglalkozzon, vagy hogy korlátozza a 
tagállamok által alkalmazott ellenőrző 
mechanizmusokat.

Or. de

Módosítás 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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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 tagállamok közötti 
hiányos együttműködés a 96/71/EK 
irányelv végrehajtása tekintetében 
továbbra is problémát jelent. Ez 
hátráltatja a vállalatok előtti egyenlő 
versenyfeltételek biztosítását, valamint a 
munkavállalók védelmét. Amennyiben a 
tagállamok elmulasztják az ezen 
irányelvben és a 96/71/EK irányelvben 
foglalt rendelkezések betartását, a 
Bizottság az Európai Unióról szóló 
szerződésnek megfelelően jogi eljárást 
köteles indítani ellenük.

Or. en

Módosítás 209
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 
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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 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 tagállamok közötti 
hiányos együttműködés a 96/71/EK 
irányelv végrehajtása tekintetében 
sajnálatos módon továbbra is problémát 
jelent, ami hátráltatja az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítását a vállalatok 
számára, valamint a munkavállalók 
védelmét.

Or. en
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Módosítás 211
Danuta Jazłowiecka

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 magyar nyelvű változatot nem 
érinti.)

Or. pl

Indokolás

Nyelvi módosítás (csak a lengyel változatot érinti).

Módosítás 212
Marian Harkin

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.
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Módosítás 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

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 és a 96/71/EK irányelv 
tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és 
betartja az emberi jogok európai 
egyezménye, az ILO-egyezmény és 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 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az (33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
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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.

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 a vonatkozó ILO-
egyezményeket, és az említett jogoknak és 
elveknek megfelelően kell azt alkalmazni.

Or. en

Módosítás 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az alapvető szociális jogokat nem 
szabad a gazdasági szabadságjogok 
alapján megkérdőjelezni. Ezért ezen 
irányelvnek meg kell erősítenie a 
96/71/EK irányelv érvényesítését, 
különösen 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 ítéleteiből eredő jogi 
bizonytalanságok fényében.

Or. en

Módosítás 216
Thomas Mann
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Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mivel ezen irányelv célkitűzését, 
nevezetesen a 96/71/EK irányelv jobb és 
egységesebb végrehajtásához, 
alkalmazásához és gyakorlati 
érvényesítéséhez szükséges megfelelő 
rendelkezések, intézkedések és ellenőrző 
mechanizmusok közös általános keretének 
megteremtését a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért a 
fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket,

(34) Mivel ezen irányelv célkitűzését, 
nevezetesen a tagállamok által 
alkalmazott ellenőrző mechanizmusok és 
intézkedések átfogó megerősítését és a 
96/71/EK irányelv jobb és egységesebb 
végrehajtásához, alkalmazásához és 
gyakorlati érvényesítéséhez szükséges 
megfelelő rendelkezések, intézkedések és 
ellenőrző mechanizmusok közös általános 
keretének megteremtését a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a 
fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket,

Or. de


