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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 
987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2016)0815 – C80521/2016 – 2016/0397(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2016)0815),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 48. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C80521/2016),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolással ellátott 
véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i1 véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. június 15-i2 véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzat 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Petíciós 
Bizottság véleményére (A80000/2017),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 345., 2017.10.3., 85. o.
2 HL C 342., 2017.10.12., 65. o.



PE612.058v02-00 6/47 PR\1139770HU.docx

HU

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel a Régiók Bizottságának 
véleményére1a,

__________________

1a HL C 342., 2017.10.12., 65. o.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális biztonsági koordináció 
modernizált rendszere vált alkalmazandóvá 
2010. május 1-jétől a 883/2004/EK 
rendelettel és a 987/2009/EK rendelettel.

(1) A szociális biztonsági koordináció 
modernizált rendszere vált alkalmazandóvá 
2010. május 1-jétől a 883/2004/EK 
rendelettel és a 987/2009/EK rendelettel, 
az illetékes hatóságokat és intézményeket 
a gyorsabb és biztonságosabb adatcsere 
terén segítő, szociális biztonságra 
vonatkozó információk elektronikus 
adatcsere (EESSI) rendszerének 
bevezetésére vonatkozó rendelkezések 
kivételével.

Or. fr
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelésekből és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjával 
foglalkozó igazgatási bizottságban 
folytatott vitákból nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tartós ápolást biztosító ellátások, a 
munkanélküli-ellátások és a családi 
ellátások területén folytatódnia kell a 
modernizációs folyamatnak.

(3) Az értékelésekből és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjával 
foglalkozó igazgatási bizottságban 
folytatott vitákból nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tartós ápolást biztosító ellátások, a 
munkanélküli-ellátások és a családi 
ellátások területén folytatódnia kell a 
modernizációs folyamatnak annak 
érdekében, hogy biztosítsák az uniós 
polgároknak az őket a rendeletek alapján 
megillető jogokat, és a koordináció, 
valamint a tapasztalatok és a legjobb 
igazgatási gyakorlatok cseréje révén, az új 
technológiák előmozdításával, elősegítsék 
az uniós jog egységes alkalmazását.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Továbbra is elengedhetetlen, hogy a 
koordinációs szabályok lépést tartsanak 
alkalmazásuk jogi és társadalmi 
környezetének folyamatos alakulásával, 
tovább könnyítve a polgárokat megillető 
jogok gyakorlását és ezzel egyidejűleg 
biztosítva a jogi helyzet egyértelműségét, a 
pénzügyi terhek érintett tagállami 
intézmények közötti tisztességes és 
igazságos elosztását, valamint az 
adminisztratív egyszerűséget és a 
szabályok végrehajthatóságát.

(4) Továbbra is elengedhetetlen, hogy a 
koordinációs szabályok lépést tartsanak 
alkalmazásuk jogi, technológiai és 
társadalmi környezetének folyamatos 
alakulásával, tovább könnyítve a 
polgárokat megillető jogok gyakorlását és 
ezzel egyidejűleg biztosítva a jogi helyzet 
egyértelműségét, a pénzügyi terhek érintett 
tagállami intézmények közötti tisztességes 
és igazságos elosztását, valamint az 
adminisztratív egyszerűséget és a 
szabályok végrehajthatóságát, különösen 
az eszközök, valamint az illetékes 
hatóságok és intézmények közötti 
elektronikus információcsere 
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optimalizálása révén.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) 2017. szeptember 13-án a Bizottság 
elnöke az Unió helyzetéről szóló 
beszédében kijelentette, hogy „az egyenlők 
Uniójában nem lehetnek másodrendű 
munkavállalók”, és „abszurdnak tűnik, 
hogy a banki előírások betartását a 
Bankhatósággal ellenőriztetjük, miközben 
az egységes piaci tisztességesség 
biztosítására még közös Munkaügyi 
Hatóságunk sincsen”. Az Európai Unión 
belüli szociális dömpingről szóló 2016. 
szeptember 14-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament ösztönzi „a 
tagállamokat, hogy adott esetben 
hozzanak létre ad hoc kétoldalú 
munkacsoportokat és szükség esetén a 
nemzeti illetékes hatóságokat és a 
munkaügyi felügyelőségeket is bevonó 
többoldalú munkacsoportot, hogy 
szociális dömping, illegális feltételekkel 
történő foglalkoztatás vagy csalás gyanúja 
esetén – valamennyi érintett tagállam 
jóváhagyására figyelemmel – határon 
átnyúló helyszíni ellenőrzéseket lehessen 
végezni az ellenőrzés helye szerinti 
tagállam nemzeti jogával összhangban, és 
kiszűrhetők legyenek a postafiókcégek, a 
munkaerő-felvétellel foglalkozó csalárd 
vállalkozások és a szabályokkal való, a 
munkavállalók kizsákmányolását 
eredményező visszaélések”.

Or. fr
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) „A hathatós munkaügyi
ellenőrzésekről: az európai 
munkakörülmények javítására irányuló 
stratégia” című 2014. január 14-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
„rámutat arra, hogy az összes érintett 
szociális hatóságot összekötő elektronikus 
hálózat, mint amilyen például a belga 
»Crossroads Bank for Social Security«, és 
az ezzel együtt járó, e hatóságok közötti 
könnyebb adatcsere hasznos eszközt jelent 
a nemzeti munkaügyi ellenőrzések 
számára, gyors hozzáférést biztosítva az 
ellenőrzésekhez szükséges adatokhoz” és 
felszólította „a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg egy nem hamisítható európai 
társadalombiztosítási kártya vagy egyéb, 
az egész Unióban érvényes elektronikus 
dokumentum bevezetésének előnyeit és 
adott esetben bocsásson is ki ilyet. Ezen a 
munkaviszony ellenőrzéséhez szükséges 
minden fontos adat – például az illető 
társadalombiztosítási státusza és a 
munkaidő – tárolható lenne, és szigorú 
adatvédelmi szabályok vonatkoznának rá, 
különösen az adatvédelmi szempontból 
érzékeny személyes adatok feldolgozását 
illetően”.

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az uniós polgárok szabad mozgása és 
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a belső piacon történő munkavállalása 
előtt álló akadályokról szóló 2017. 
március 15-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament határozott és 
hatékony lépéseket sürgetett egy olyan 
összehangolt rendszer kialakítására, 
amely Unió-szerte minden ember számára 
összesített társadalombiztosítási 
járulékokat és juttatásokat biztosít, 
például egy olyan társadalombiztosítási 
kártya révén, amely megkönnyíti a 
társadalombiztosítási járulékok és 
jogosultságok nyomon követhetőségét.

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós jog terminológiájával 
kapcsolatos világos helyzet megteremtése 
érdekében a „kiküldetés” kifejezés csak a 
munkavállalóknak a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében vett kiküldetésére 
használható. Emellett a munkavállalók és 
önálló vállalkozók következetes 
kezelésének megvalósítása érdekében 
szükséges, hogy az alkalmazandó 
jogszabályok ideiglenesen másik 
tagállamban kiküldetésen lévő vagy másik 
tagállamba küldött munkavállalók 
esetében történő meghatározására 
vonatkozó különös szabályok 
következetesen mind a munkavállalókra, 
mind az önálló vállalkozókra 
alkalmazandók legyenek.

(7) Az uniós jog terminológiájával 
kapcsolatos világos helyzet megteremtése 
érdekében a „kiküldetés” kifejezés csak a 
munkavállalóknak a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv34 értelmében vett kiküldetésére 
használható. Emellett a munkavállalók és 
önálló vállalkozók következetes 
kezelésének megvalósítása érdekében 
szükséges, hogy az alkalmazandó 
jogszabályok ideiglenesen másik 
tagállamban kiküldetésen lévő 
munkavállalók esetében történő 
meghatározására vonatkozó különös 
szabályok következetesen mind a 
munkavállalókra, mind az önálló 
vállalkozókra alkalmazandók legyenek.

__________________ __________________

34 HL L 18., 1999.1.21., 1. o. 34 HL L 18., 1999.1.21., 1. o.
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Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkanélküli-ellátások területén 
a biztosítási időszakok összesítésének 
szabályait egységesen kell alkalmaznia 
valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) 
bekezdésében említett határon túli 
munkavállalók kivételével az időszakoknak 
a munkanélküli-ellátásokra való 
jogosultság megadása céljából történő 
összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz 
a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított 
személy legutóbb legalább három hónap 
biztosítási időt szerzett az adott 
tagállamban. A korábban illetékes 
tagállamnak minden olyan biztosított 
személy tekintetében illetékessé kell 
válnia, aki nem felel meg e feltételnek. 
Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás 
szerinti tagállam foglalkoztatási 
szolgálatainál való bejelentkezésnek 
ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az 
azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál 
való bejelentkezésnek, amelyben a 
munkanélküli személy korábban biztosított 
volt.

(8) A munkanélküli-ellátások területén 
a biztosítási időszakok összesítésének 
szabályait egységesen kell alkalmaznia 
valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2) 
bekezdésében említett határon túli 
munkavállalók kivételével az időszakoknak 
a munkanélküli-ellátásokra való 
jogosultság megadása céljából történő 
összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz 
a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított 
személy legutóbb legalább egy hónap 
biztosítási időt szerzett az adott 
tagállamban. A korábban illetékes 
tagállamnak illetékessé kell válnia azon 
biztosított személyek tekintetében, akik
nem felelnek meg e feltételnek, figyelembe 
véve a biztosítási időszakok összesítésénél 
az adott személy által az utolsó 
tevékenység helye szerinti tagállamban 
megszerzett biztosítási időszakot. Ebben az 
esetben a legutóbbi biztosítás szerinti 
tagállam foglalkoztatási szolgálatainál való 
bejelentkezésnek ugyanazzal a hatással kell 
járnia, mint az azon tagállam 
foglalkoztatási szolgálatainál való 
bejelentkezésnek, amelyben a 
munkanélküli személy korábban biztosított 
volt.

Or. fr

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós polgárságról szóló 2013. 
évi jelentés35 ajánlásai alapján háromról 
hat hónapra kell kiterjeszteni a 
munkanélküli-ellátások exportálásának 
minimális időtartamát annak érdekében, 
hogy javuljanak a munkanélküli személyek 
lehetőségei arra, hogy másik tagállamba 
költözzenek munkát keresni, és esélyeik a 
munkaerőpiacra történő ismételt 
beilleszkedésre, valamint hogy kezelhetők 
legyenek a készségkereslet és -kínálat 
közti, határokon átívelő eltérések.

(9) Az uniós polgárságról szóló 2013. 
évi jelentés35 ajánlásai alapján és annak 
érdekében, hogy a foglalkoztatás aktív 
támogatása terén a szociális jogok európai 
pillére35a konkrét formát öltsön, az 
álláskereső személy által megszerzett 
jogok megszűnéséig kell kiterjeszteni a 
munkanélküli-ellátások exportálásának 
időtartamát annak érdekében, hogy 
javuljanak a munkanélküli személyek 
lehetőségei arra, hogy másik tagállamba 
költözzenek munkát keresni, és esélyeik a 
munkaerőpiacra történő ismételt 
beilleszkedésre, valamint hogy kezelhetők 
legyenek a készségkereslet és -kínálat 
közti, határokon átívelő eltérések.

__________________ __________________

35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

35a Lásd a szociális jogok európai 
pilléréről szóló 2017. január 19-i európai 
parlamenti állásfoglalást. 

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A határ menti ingázó 
munkavállalók munkanélküli ellátására 
vonatkozó új rendelkezések egyes 
esetekben a munkaerőpiacra való 
visszatérésük számára kedvező feltételek 
romlásához vezethetnek. Ezért 
elengedhetetlenül fontos, hogy a határ 
menti ingázó munkavállalók 
támogatásáért felelős, hatáskörrel 
rendelkező hatóságok közötti igazgatási 
együttműködést megerősítsék, és a 
keretszabályozás elősegítse például a 
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lakóhely szerinti tagállamban megteendő 
lépéseket a követésükért felelős állami 
foglalkoztatási szolgálat hatáskörének 
tisztázása révén, továbbá hogy az utolsó 
tevékenység helye szerinti tagállam 
illetékes intézménye és az álláskereső 
közötti kommunikációra az álláskereső 
nyelvén kerüljön sor. 

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok különbözeti 
kiegészítést vezethetnek be az utolsó 
tevékenység helye szerinti tagállam által 
és a lakóhely szerinti tagállam által 
fizetett munkanélküli ellátás közötti 
eltérés kiküszöbölése érdekében. 

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti együttműködés 
megerősítésére és az alkalmazandó 
keretszabályozás tisztázására is figyelmet 
kell fordítani annak érdekében, hogy az 
utolsó tevékenység helye szerinti, a 
korábbi tevékenység helye szerinti és/vagy 
a lakóhely szerinti tagállam ne nyilvánítsa 
magát illetéktelennek a biztosítottak 
rovására. 
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Or. fr

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A (különösen a dokumentum 
birtokosára alkalmazandó szociális 
biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos) 
dokumentumok ellenőrzésére és 
visszavonására irányuló eljárás 
meggyorsítása céljából csalás és hiba 
esetén meg kell erősíteni a kiállító 
intézmény és a visszavonást kérő 
intézmény közötti együttműködést és 
információcserét. Amennyiben a 
dokumentum érvényessége vagy a 
bizonyítékok helytállósága tekintetében 
kétség merül fel, vagy ha az alkalmazandó 
jogszabályok meghatározása tekintetében a 
tagállamok álláspontja eltér, a tagállamok 
és az érintett személyek érdeke azt diktálja, 
hogy az érintett intézmények észszerű 
határidőn belül megállapodásra jussanak 
egymással.

(15) A (különösen a dokumentum 
birtokosára alkalmazandó szociális 
biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos) 
dokumentumok ellenőrzésére, 
helyesbítésére és visszavonására irányuló 
eljárás meggyorsítása céljából csalás és 
hiba esetén meg kell erősíteni a kiállító 
intézmény és a visszavonást kérő 
intézmény közötti együttműködést és 
információcserét. Amennyiben a 
dokumentum érvényessége vagy a 
bizonyítékok helytállósága tekintetében 
kétség merül fel, vagy ha az alkalmazandó 
jogszabályok meghatározása tekintetében a 
tagállamok álláspontja eltér, a tagállamok 
és az érintett személyek érdeke azt diktálja, 
hogy az érintett intézmények észszerű 
határidőn belül megállapodásra jussanak 
egymással. Amennyiben a megadott 
határidőn belül nem érkezik válasz, a 
megkereső intézmény válik illetékessé az 
alkalmazandó jogszabályok 
meghatározása tekintetében. 

Or. fr

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A koordinációs szabályok 
eredményes és hatékony működésének 
biztosításához egyértelművé kell tenni az 
olyan munkavállalókra alkalmazandó 

(16) A koordinációs szabályok 
eredményes és hatékony működésének
biztosításához egyértelművé kell tenni az 
olyan munkavállalókra alkalmazandó 
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jogszabályok meghatározásának szabályait, 
akik két vagy több tagállamban végzik 
gazdasági tevékenységüket, hogy ily 
módon nagyobb hasonlóság legyen 
biztosítható az olyan személyekre 
alkalmazandó feltételekkel, akik egyetlen 
tagállamban vannak kiküldetésben vagy
akiket egyetlen tagállamba küldenek
gazdasági tevékenység végzése céljából. 
Ezenfelül az alkalmazandó jogszabályok 
fennmaradását előíró kiküldetési 
szabályokat csak azon személyekre kell 
alkalmazni, akiket előzőleg kapcsolat 
fűzött a származási tagállam szociális 
biztonsági rendszeréhez.

jogszabályok meghatározásának szabályait, 
akik két vagy több tagállamban végzik 
gazdasági tevékenységüket, hogy ily 
módon nagyobb hasonlóság legyen 
biztosítható az olyan személyekre 
alkalmazandó feltételekkel, akik egyetlen 
tagállamban vannak kiküldetésben 
gazdasági tevékenység végzése céljából. 
Ezenfelül az alkalmazandó jogszabályok 
fennmaradását előíró kiküldetési 
szabályokat csak azon személyekre kell 
alkalmazni, akiket előzőleg legalább hat 
hónapos jogviszonyt jelentő kapcsolat 
fűzött a származási tagállam szociális 
biztonsági rendszeréhez.

Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A 45/2001/EK rendelet 28. 
cikkének (2) bekezdése értelmében 
egyeztettek az európai adatvédelmi 
biztossal, aki véleményt adott1a.

______________________

1a. HL C 92., 2007.4.26., 15. o.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2004/EK rendelet
5 c preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A gazdaságilag inaktív személyek 
egyenlő bánásmódhoz való jogát illetően a 
2004/38/EK irányelvből vagy egyébként az 
uniós jogból eredő korlátozások ellenére e 
rendelet nem korlátozza az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert alapvető 
jogokat, különösen az emberi méltósághoz 
való jogot (1. cikk), az élethez való jogot 
(2. cikk) és az egészségvédelemhez való 
jogot (35. cikk).

(5c) A gazdaságilag inaktív személyek 
és munkavállalás céljából a szabad 
mozgáshoz való joggal rendelkező 
személyek, egyenlő bánásmódhoz való 
jogát illetően a 2004/38/EK irányelvből 
vagy egyébként az uniós jogból eredő 
korlátozások ellenére e rendelet nem 
korlátozza az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapvető jogokat, 
különösen az emberi méltósághoz való 
jogot (1. cikk), az élethez való jogot (2. 
cikk), a társadalombiztosítási ellátásokra 
és a szociális szolgáltatásokra való 
jogosultságot (34. cikk) és az 
egészségvédelemhez való jogot (35. cikk).

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
883/2004/EK rendelet
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket, különösen a 
személyes adatok védelmét (8. cikk), a 
foglalkozás megválasztásának szabadságát 
és a munkavállaláshoz való jogot (15. 
cikk), a tulajdonhoz való jogot (17. cikk), a 
megkülönböztetés tilalmához való jogot 
(21. cikk), a gyermekek jogait (24. cikk), 
az idősek jogait (25. cikk), a fogyatékkal 
élő személyek beilleszkedését (26. cikk), a 
családhoz és a munkához való jogot (33. 
cikk); a szociális biztonsághoz és a 
szociális segítségnyújtáshoz való jogot (34. 
cikk), az egészségvédelemhez való jogot 
(35. cikk), valamint a mozgás és a 

(47) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket, különösen a magán-
és családi élet tiszteletben tartását (7. 
cikk), a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a foglalkozás megválasztásának 
szabadságát és a munkavállaláshoz való 
jogot (15. cikk), a tulajdonhoz való jogot 
(17. cikk), a megkülönböztetés tilalmához 
való jogot (21. cikk), a gyermekek jogait 
(24. cikk), az idősek jogait (25. cikk), a 
fogyatékkal élő személyek beilleszkedését 
(26. cikk), a családhoz és a munkához való 
jogot (33. cikk); a szociális biztonsághoz és 
a szociális segítségnyújtáshoz való jogot 
(34. cikk), az egészségvédelemhez való 
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tartózkodás szabadságához való jogot (45. 
cikk); és azt e jogoknak és alapelveknek 
megfelelően kell alkalmazni.

jogot (35. cikk), valamint a mozgás és a 
tartózkodás szabadságához való jogot (45. 
cikk); és azt e jogoknak és alapelveknek 
megfelelően kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
883/2004/EK rendelet
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) E rendelet egyetlen rendelkezése 
sem korlátozza az Európai Szociális 
Charta által elismert független jogokat és 
kötelezettségeket, különösen a 
társadalombiztosításhoz való jogot (12. 
cikk), a szociális és orvosi ellátáshoz való 
jogot (13. cikk), a migráns munkavállalók 
és családtagjaik jogát a védelemre és 
segítségnyújtásra (19. cikk), valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni védelemhez való jogot (30. cikk). E 
rendeletet az említett jogokkal és 
kötelezettségekkel összhangban kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
883/2004/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam az ott lakóhellyel 
rendelkező, gazdaságilag inaktív személy e 
tagállam szociális biztonsági ellátásaihoz 

törölve
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való hozzáférését a jogszerű 
tartózkodáshoz való joggal való 
rendelkezésnek az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
megállapított feltételeihez kötheti44.

__________________

44 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 13 pont
883/2004/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a személy, aki egy tagállamban 
munkavállalóként végzi tevékenységét 
olyan munkáltató nevében, aki 
tevékenységét szokásosan e tagállamban 
végzi, és akit az említett munkáltató egy 
másik tagállamba küld vagy a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében 
kiküld, hogy a munkáltató nevében ott
munkát végezzen, továbbra is az elsőként 
említett tagállam jogszabályainak a hatálya 
alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen 
munkavégzés várható időtartama nem 
haladja meg a huszonnégy hónapot, és a 
szóban forgó személy másik tagállamba 
történő kiküldése vagy küldése nem egy 
másik, e cikk értelmében a másik 
tagállamba korábban kiküldött vagy 
küldött munkavállaló vagy önálló 
vállalkozó felváltása céljából történik.

(1) Az a személy, aki egy tagállamban 
munkavállalóként végzi tevékenységét 
olyan munkáltató nevében, aki 
tevékenységét szokásosan e tagállamban 
végzi, és akit az említett munkáltató egy 
másik tagállamba küld vagy a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében 
kiküld, továbbra is az elsőként említett 
tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
tartozik, feltéve, hogy:
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a) az ilyen munkavégzés várható vagy 
tényleges időtartama nem haladja meg a(z)
[XXX] hónapot, és a szóban forgó személy 
másik tagállamba történő kiküldése nem 
egy másik, e cikk értelmében a másik 
tagállamba korábban kiküldött 
munkavállaló vagy önálló vállalkozó 
felváltása céljából történik; valamint

b) a munkavállalói tevékenységének 
kezdetét közvetlenül megelőzően legalább 
hat hónapig a munkáltatója székhelye 
szerinti tagállam jogának hatálya alá 
tartozott.

__________________ __________________

46 HL L 18., 1999.1.21., 1. o. 46 HL L 18., 1999.1.21., 1. o.

Or. fr

Indokolás

A jogszabályi keret egyértelműségének és összhangjának biztosítása érdekében össze kell 
hangolni a kiküldetés tervezett és tényleges időtartama tekintetében a koordinációs 
rendeletekben és a 96/71/EK irányelvben foglalt rendelkezéseket. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 13 pont
883/2004/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyikében 
szokásosan önálló vállalkozóként 
tevékenykedő olyan személy, aki hasonló 
tevékenység végzése céljából egy másik 
tagállamba távozik, továbbra is az első 
tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység 
várható időtartama nem haladja meg a 
huszonnégy hónapot, és a szóban forgó 
személy nem a másik tagállamban 
kiküldetésben lévő munkavállalót vagy 
önálló vállalkozót vált fel.”

(2) A tagállamok egyikében 
szokásosan önálló vállalkozóként 
tevékenykedő olyan személy, aki hasonló 
tevékenység végzése céljából egy másik 
tagállamba távozik, továbbra is az első 
tagállam jogszabályainak a hatálya alá 
tartozik, feltéve, hogy:
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a) az ilyen tevékenység várható vagy 
tényleges időtartama nem haladja meg a 
hat hónapot, és a szóban forgó személy 
nem a másik tagállamban másik 
kiküldetésben lévő munkavállalót vagy 
önálló vállalkozót vált fel, és

b) a tevékenységének kezdetét 
közvetlenül megelőzően legalább hat 
hónapig azon tagállam jogának hatálya 
alá tartozott, ahol általában tevékenységét 
végzi.

Or. fr

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 13 pont 
883/2004/EK rendelet
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha egy személyt az (1) 
bekezdésnek megfelelően küldtek ki, vagy 
a (2) bekezdésnek megfelelően valamely 
tagállamban önálló vállalkozói 
tevékenységet végzett összesen [XXX] 
hónapig, folyamatosan vagy legfeljebb 
három hónapos megszakításokkal, az (1) 
vagy a (2) bekezdés értelmében ugyanazon 
munkavállaló vagy önálló vállalkozó és 
tagállam esetében nem kezdődhet új 
időszak, mielőtt az előző időszak végétől 
számítva legalább hat hónap nem telt el.

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új) 
883/2004/EK rendelet
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:

„15a. cikk

Az európai médiák másik tagállamban 
dolgozó újságíró-tudósítói

Az európai médiák másik tagállamban 
dolgozó újságíró-tudósítói választhatnak a 
munkahelyük szerinti tagállam jogának, 
az állampolgárságuk szerinti tagállam 
jogának vagy a fő munkáltatójuk 
székhelye szerinti tagállam jogának 
alkalmazása között.”

Or. fr

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)
883/2004/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

Jelenlegi szöveg Módosítás

14b. A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) Két vagy több tagállam, e 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, vagy az ilyen hatóságok által 
kijelölt testületek közös megállapodással 
meghatározott személyek vagy személyek 
csoportjai érdekében rendelkezhetnek a 
11–15. cikk alóli kivételekről.

„(1) Két vagy több tagállam, e 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai, vagy az ilyen hatóságok által 
kijelölt testületek közös megállapodással 
meghatározott személyek vagy személyek 
csoportjai érdekében rendelkezhetnek a 
11–15. cikk alóli kivételekről, valamint a 
12 és 13 cikkben említett személyek 
részére közös szociális biztosítási rendszert 
hozhatnak létre, amennyiben egy ilyen 
rendszer számukra kedvezőbb.”

Or. fr

(http://www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf)
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új) 
883/2004/EK rendelet
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14c. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„16a. cikk

Az alkalmazandó jogszabályokra 
vonatkozó dokumentum előzetes kiadása

A 987/2009/EK rendelet 11–16. és 19. 
cikkének alkalmazásában a küldő 
intézmény által a fogadó intézmény 
részére a letelepedett munkavállalóra 
alkalmazandó szociális biztonsági 
jogszabályokat igazoló dokumentum 
fogadó országba történő kiküldetés előtti 
előzetes kiadása kötelező.”

Or. fr

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 17 pont
883/2004/EK rendelet
35 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatási bizottság összeállítja 
az e rendelet 1. cikkének vb) pontjában 
foglalt kritériumoknak megfelelő tartós 
ápolást biztosító ellátások részletes 
jegyzékét meghatározva, hogy melyek a 
természetbeni, és melyek a pénzbeli 
ellátások.

(2) Az igazgatási bizottság - az érintett 
szociális partnerekkel, a 
kedvezményezettek reprezentatív 
egyesületeivel és a szakmai szervezetekkel 
való konzultációt követően - összeállítja az 
e rendelet 1. cikkének vb) pontjában foglalt 
kritériumoknak megfelelő tartós ápolást 
biztosító ellátások részletes jegyzékét
meghatározva, hogy melyek a 
természetbeni, és melyek a pénzbeli 
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ellátások.

Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 19 pont
883/2004/EK rendelet
61 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 65. cikk (2) bekezdésében 
említett esetek kivételével a 6. cikk 
alkalmazása az érintett személy által az 
ellátások igénylése szerinti 
jogszabályoknak megfelelően legutóbb 
szerzett, legalább három hónap biztosítási, 
szolgálati vagy önálló vállalkozóként 
folytatott tevékenységi időtől függ.

(1) A 65. cikk (2) bekezdésében 
említett esetek kivételével a 6. cikk 
alkalmazása az érintett személy által az 
ellátások igénylése szerinti 
jogszabályoknak megfelelően legutóbb 
szerzett, legalább egy hónap biztosítási, 
szolgálati vagy önálló vállalkozóként 
folytatott tevékenységi időtől függ.

Or. fr

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 19 pont
883/2004/EK rendelet
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy munkanélküli személy azért 
nem felel meg az időszakok összesítése (1) 
bekezdés szerinti feltételeinek, mert az 
adott tagállamban legutóbb szerzett 
biztosítási, szolgálati vagy önálló 
vállalkozóként folytatott tevékenységi 
idejének teljes időtartama kevesebb mint 
három hónap, e személy azon tagállam 
jogszabályainak megfelelően jogosult 
munkanélküli-ellátásra, amelyben 
korábban ilyen időket szerzett a 64a. 
cikkben megállapított feltételek szerint és 

(2) Ha egy munkanélküli személy azért 
nem felel meg az időszakok összesítése (1) 
bekezdés szerinti feltételeinek, mert az 
adott tagállamban legutóbb szerzett 
biztosítási, szolgálati vagy önálló 
vállalkozóként folytatott tevékenységi 
idejének teljes időtartama kevesebb mint 
egy hónap, e személy azon tagállam 
jogszabályainak megfelelően jogosult 
munkanélküli-ellátásra, amelyben 
korábban ilyen időket szerzett a 64a. 
cikkben megállapított feltételek szerint és 



PE612.058v02-00 24/47 PR\1139770HU.docx

HU

korlátozásokkal. korlátozásokkal.

Or. fr

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 albekezdés – a pont
883/2004/EK rendelet
64 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdés c) pontjában 
„három hónapig” szöveg helyébe a „hat 
hónapig” szöveg, a „három hónapos 
időszakot legfeljebb hat hónapra” szöveg 
helyébe pedig a „hat hónapos időszakot az 
érintett személy ellátásokra való 
jogosultságának lejártáig” szöveg lép;

a) Az (1) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„c) a munkanélküli ellátásokra való 
jogosultág azok megszűnéséig 
fennmarad;”

Or. fr

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 albekezdés – a a pont (új)
883/2004/EK rendelet
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdést el kell hagyni;

Or. fr

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 albekezdés – b pont
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883/2004/EK rendelet
64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdésben a „három” szó 
helyébe a „hat” szó, a „legfeljebb hat 
hónapra” szöveg helyébe pedig az „az 
ellátásokra való jogosultság lejártáig” 
szöveg lép.

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

Or. fr

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 22 pont
883/2004/EK rendelet
65 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes tagállam és a lakóhely 
szerinti tagállam hatóságai tisztázzák az 
álláskeresők követéséért felelős állami 
foglalkoztatási szolgálat hatáskörét, és 
megbizonyosodnak arról, hogy az utolsó 
tevékenység helye szerinti tagállam 
illetékes intézménye és az álláskereső 
közötti kommunikációra az álláskereső 
nyelvén kerüljön sor. 

Or. fr

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
883/2004/EK rendelet
71 cikk – 1 bekezdés

Jelenlegi szöveg Módosítás

23a. A 71. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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(1) Az Európai Közösségek Bizottsága 
mellett működő, a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjával foglalkozó 
igazgatási bizottság (a továbbiakban: az 
igazgatási bizottság) minden egyes 
tagállam részéről egy kormányzati 
képviselőből áll, akiket szükség esetén 
szakértő tanácsadók segítenek. Az 
igazgatási bizottság ülésein az Európai 
Közösségek Bizottságának képviselője 
tanácsadói minőségben vesz részt.

(1) Az Európai Közösségek Bizottsága 
mellett működő, a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjával foglalkozó 
igazgatási bizottság (a továbbiakban: az 
igazgatási bizottság) minden egyes 
tagállam részéről egy kormányzati 
képviselőből áll, akiket szükség esetén 
szakértő tanácsadók segítenek. Az 
igazgatási bizottság ülésein az Európai 
Közösségek Bizottsága, az Európai 
Parlament és adott esetben a szociális 
partnerek, a kedvezményezettek és az 
érintett szakmai szervezetek képviselője
tanácsadói minőségben vesz részt.

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883)

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 24 pont
883/2004/EK rendelet
75a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alkalmazandó jogszabályok 
helyes meghatározásának biztosítása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok elősegítik a tagállamaik 
intézményei és munkaügyi felügyelőségei 
közötti együttműködést.

(2) Az alkalmazandó jogszabályok 
helyes meghatározásának biztosítása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok elősegítik a tagállamaik érintett
intézményei, mint például munkaügyi 
felügyelőségei közötti együttműködést.

Or. fr

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 25 pont
883/2004/EK rendelet
76a cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egy olyan hordozható dokumentum 
kiállításának határidejét, formátumát és 
tartalmát, amely tanúsítja az annak 
birtokosára alkalmazandó szociális 
biztonsági jogszabályokat,

– egy olyan hordozható dokumentum 
kiállításának határidejét, 
hamisíthatatlanságát biztosító 
elektronikus formátumát és kötelező 
adatokat tartalmazó tartalmát, amely 
tanúsítja az annak birtokosára 
alkalmazandó szociális biztonsági 
jogszabályokat, valamint tartalmazza az 
egyedi európai társadalombiztosítási 
azonosító számát, 

Or. fr

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 25 pont
883/2004/EK rendelet
76a cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a dokumentum kiállítása előtt 
ellenőrizendő elemeket,

– a dokumentum kiállítása, 
helyesbítése vagy visszavonása előtt 
ellenőrizendő elemek,

Or. fr

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - 25 pont
883/2004/EK rendelet
76a cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a dokumentum visszavonását, ha 
annak pontosságát és érvényességét vitatja 
a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes 
intézménye.

– a dokumentum visszavonását:
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– ha annak pontosságát és 
érvényességét vitatja a foglalkoztatás 
szerinti tagállam illetékes intézménye,

– amennyiben a kiállító intézmény 
részéről a megadott határidőn belül nem 
érkezik válasz.

Or. fr

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)
883/2004/EK rendelet
79 cikk

Jelenlegi szöveg Módosítás

25a. A 79. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

79 cikk „79. cikk

A szociális biztonság területén végzett 
tevékenységek finanszírozása

A szociális biztonság területén végzett 
tevékenységek finanszírozása

E rendelettel és a végrehajtási rendelettel 
kapcsolatban az Európai Közösségek 
Bizottsága részben vagy egészben 
finanszírozhatja a következőket:

E rendelettel és a végrehajtási rendelettel 
kapcsolatban az Európai Közösségek 
Bizottsága:

a) részt vesz a következők 
finanszírozásában: 

i. az illetékes intézményeket 
összekötő elektronikus hálózat létrehozása 
a »Crossroads Bank for Social Security«
mintája lapján

ii. egy nem hamisítható európai 
társadalombiztosítási kártya az Unió 
egészében, amely – az adatvédelmi 
szabályok szigorú tiszteletben tartása 
mellett – tárolja a kártyabirtokos 
munkaviszonyának a foglalkoztatás 
tekintetében történő társadalombiztosítási 
jogviszonyának, munkaidejének 
ellenőrzéséhez szükséges valamennyi
adatot, és adott esetben a kiküldetéssel 
kapcsolatos különleges szabályokat, 
különös tekintettel arra, hogy ezek az
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érzékeny személyes adatok feldolgozásra 
kerülnek; valamint

b) részben vagy egészében finanszírozhatja 
a következőket: 

a) a) a tagállamok szociális biztonsági 
hatóságai és intézményei közötti 
információcsere –különösen az 
elektronikus adatcsere – javítására irányuló 
tevékenységek;

i. a tagállamok szociális biztonsági 
hatóságai és intézményei közötti 
információcsere –különösen az 
elektronikus adatcsere – javítására irányuló 
tevékenységek;

b) az e rendelet hatálya alá tartozó 
személyek és képviselőik részére az e 
rendeletből származó jogaikról és 
kötelezettségeikről szóló információ 
nyújtását célzó bármely egyéb 
tevékenység, a legmegfelelőbb eszközök 
használatával.

ii. az e rendelet hatálya alá tartozó 
személyek és képviselőik részére az e 
rendeletből származó jogaikról és 
kötelezettségeikről szóló információ 
nyújtását célzó bármely egyéb 
tevékenység, a legmegfelelőbb eszközök 
használatával.

__________________

* https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr”

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883R(01))

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
987/2009/EK rendelet 
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az érintett személyek jogainak 
védelme érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy minden 
adatkérés és -szolgáltatás szükséges legyen 
a 883/2004/EK rendelet és e rendelet 
megfelelő végrehajtásához, és arányban 
álljon azzal az európai adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően. Az ellátásra 
való jogosultság nem vonható meg 
automatikusan az adatcsere 
eredményeként, és az adatcsere alapján 
hozott minden határozatnak tiszteletben 
kell tartania az érintett egyén alapvető 

(26) Az érintett személyek jogainak 
védelme érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy minden 
adatkérés és -szolgáltatás szükséges legyen 
a 883/2004/EK rendelet és e rendelet 
megfelelő végrehajtásához, és arányban 
álljon azzal az európai adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően. A személyes 
adatok e rendelet szerinti feldolgozására a 
vonatkozó uniós adatvédelmi vívmányok, 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete*

alkalmazandó. Az ellátásra való 
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jogait és szabadságait azzal, hogy 
megfelelő bizonyítékokon alapul, és 
tisztességes jogorvoslati eljárás tárgyát 
képezheti.

jogosultság nem vonható meg 
automatikusan az adatcsere 
eredményeként, és az adatcsere alapján 
hozott minden határozatnak tiszteletben 
kell tartania az érintett egyén alapvető 
jogait és szabadságait azzal, hogy 
megfelelő bizonyítékokon alapul, és 
tisztességes jogorvoslati eljárás tárgyát 
képezheti.

_________________

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Indokolás

összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító 
javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 4 pont
987/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – e a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „csalás”: valamely tagállam jogát 
sértő bármely szándékos cselekmény vagy 
mulasztás, amelynek célja szociális 
biztonsági ellátások megszerzése vagy 
igénybevétele, vagy a szociális biztonsági 
járulékok fizetésének elkerülése;

ea) „csalás”: valamely tagállam jogát, 
az alaprendeletet vagy a végrehajtási 
rendeletet sértő bármely szándékos 
cselekmény vagy mulasztás, amelynek 
célja szociális biztonsági ellátások 
megszerzése vagy igénybevétele, vagy a 
szociális biztonsági járulékok fizetésének 
elkerülése, illetve egy tagállam szociális 
biztonsági rendszeréhez való tartozásra 
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vonatkozó szabályok megkerülése;

Or. fr

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
987/2009/EK rendelet
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha sor került valamely személy 
azon jogainak és kötelezettségeinek 
megállapítására vagy meghatározására, 
amelyekre az alap- és végrehajtási 
rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes 
intézmény az adott személyre vonatkozó 
személyes adatok átadását kérheti a 
lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti 
tagállam intézménytől. Az adatkérés és -
szolgáltatás olyan információra 
vonatkozhat, amely lehetővé teszi az 
illetékes tagállam számára azon tények 
pontatlanságának megállapítását, 
amelyeken valamely személy alap- vagy 
végrehajtási rendelet szerinti jogait és 
kötelezettségeit meghatározó dokumentum 
vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is 
sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a 
dokumentumban foglalt vagy valamely 
egyedi ügyben hozott határozat alapjául 
szolgáló információ érvényességét vagy 
pontosságát illetően. Az 
információkérésnek és -szolgáltatásnak 
szükségesnek és arányosnak kell lennie.

(5) Ha sor került valamely személy 
azon jogainak és kötelezettségeinek 
megállapítására vagy meghatározására, 
amelyekre az alap- és végrehajtási 
rendeleteket alkalmazni kell, az illetékes 
intézmény az adott személyre vonatkozó 
személyes adatok átadását kérheti a 
lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti 
tagállam intézménytől. Az adatkérés és -
szolgáltatás olyan információra 
korlátozódik, amely lehetővé teszi az 
illetékes tagállam számára azon tények 
pontatlanságának megállapítását, 
amelyeken valamely személy alap- vagy 
végrehajtási rendelet szerinti jogait és 
kötelezettségeit meghatározó dokumentum 
vagy határozat alapul. Adatkérésre akkor is 
sor kerülhet, ha nem áll fenn kétség a 
dokumentumban foglalt vagy valamely 
egyedi ügyben hozott határozat alapjául 
szolgáló információ érvényességét vagy 
pontosságát illetően. Az 
információkérésnek és -szolgáltatásnak 
szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító 
javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
987/2009/EK rendelet
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az igazgatási bizottság összeállítja 
az (5) bekezdés alapján megengedett 
adatkérések és -szolgáltatások típusainak 
részletes jegyzékét, és az Európai Bizottság 
megfelelő nyilvánosságot biztosít e 
jegyzéknek. Csak a jegyzékben szereplő 
adatkérések és -szolgáltatások 
megengedettek.

(6) Az igazgatási bizottság összeállítja 
az (5) bekezdés alapján megengedett 
adatkérések és -szolgáltatások típusainak 
részletes jegyzékét, meghatározza azokat a 
jogalanyokat, amelyek jogosultak az ilyen 
kérelmek benyújtására, és megállapítja az 
alkalmazandó eljárásokat és 
biztosítékokat. Az Európai Bizottság 
biztosítja a jegyzékhez szükséges 
nyilvánosságot. Csak a jegyzékben 
szereplő adatkérések és -szolgáltatások 
megengedettek.

Or. en

Indokolás

összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító 
javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
987/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A valamely tagállam intézménye 
által az alaprendelet és a végrehajtási 
rendelet alkalmazása céljából egy személy 
helyzetének bemutatására kiállított 
dokumentumokat, valamint a 
dokumentumok kiállításának alapjául 

(1) A valamely tagállam intézménye 
által az alaprendelet és a végrehajtási 
rendelet alkalmazása céljából egy személy 
helyzetének bemutatására kiállított 
dokumentumokat, valamint a 
dokumentumok kiállításának alapjául 
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szolgáló bizonyítékokat a többi tagállam 
intézményei mindaddig elfogadják, amíg 
azokat a kiállító tagállam vissza nem vonja 
vagy érvénytelenné nem nyilvánítja. E 
dokumentumok csak akkor érvényesek, ha 
valamennyi kötelező mező ki van töltve.

szolgáló bizonyítékokat a többi tagállam 
intézményei mindaddig elfogadják, amíg 
azokat a kiállító tagállam vissza nem vonja 
vagy érvénytelenné nem nyilvánítja. E 
dokumentumok csak akkor érvényesek, ha 
valamennyi kötelező mező ki van töltve. 
Azonban ezeket az okmányokat nem 
szükséges elfogadni, amennyiben azokat a 
kibocsátó tagállam nem vonta vissza a 
tisztességes együttműködés elvének 
megsértése miatt.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
987/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az (1) bekezdésben említett 
dokumentumnak nincs kitöltve minden, 
kötelezően kitöltendőként jelölt része, 
akkor az dokumentumot kézhez kapó 
tagállam intézmény haladéktalanul 
értesíti a kibocsátó intézményt az 
okmányban szereplő hiányosságról. A 
kibocsátó intézmény ekkor vagy a lehető 
legrövidebb időn belül helyesbíti a 
dokumentumot, vagy megerősíti, hogy a 
dokumentum kiállításának feltételei nem 
teljesülnek. Ha a hiányzó információkat a 
hiba bejelentésétől számított öt 
munkanapon belül nem nyújtják be, a 
kérelmező intézmény úgy járhat el, 
mintha a dokumentumot nem adták volna 
ki, és ebben az esetben erről tájékoztatja a 
kibocsátó intézményt.

Or. en
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
987/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ilyen kérés kézhezvétele esetén a 
kiállító intézmény felülvizsgálja a 
dokumentum kiállításának alapját képező 
indokokat és szükség esetén visszavonja 
vagy helyesbíti a dokumentumot a kérés 
kézhezvételétől számított 25 munkanapon 
belül. Cáfolhatatlan bizonyítékok vagy a 
dokumentum kérelmezője által elkövetett 
csalás feltárása esetén a kiállító intézmény 
azonnali és visszaható hatállyal 
visszavonja vagy helyesbíti a 
dokumentumot.

a) Ilyen kérés kézhezvétele esetén a 
kiállító intézmény felülvizsgálja a 
dokumentum kiállításának alapját képező 
indokokat és szükség esetén visszavonja 
vagy helyesbíti a dokumentumot a kérés 
kézhezvételétől számított 15 munkanapon 
belül. Cáfolhatatlan bizonyítékok vagy a 
dokumentum kérelmezője által elkövetett 
csalás feltárása esetén a kiállító intézmény 
azonnali és visszaható hatállyal 
visszavonja vagy helyesbíti a 
dokumentumot.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
987/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A kiállító intézmény által a 
kérelmező intézmény számára adott válasz 
hiánya az őszinte együttműködés elvének 
a kiállító tagállam általi megsértését 
jelenti.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 7 pont
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987/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a kiállító intézmény 
részéről a megadott határidőn belül nem 
érkezik válasz, a megkereső hatóság 
elutasíthatja, helyesbítheti vagy 
átminősítheti a személy helyzetét az 
alaprendelet vagy a végrehajtási rendelet 
alkalmazása érdekében az igazoló 
tagállami intézmény által kiadott 
dokumentumokat. 

Or. fr

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
987/2009/EK rendelet
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alaprendelet 12. cikkének (1) 
bekezdése alkalmazásában az »a személy, 
aki egy tagállamban munkavállalóként 
végzi tevékenységét olyan munkáltató 
nevében, aki tevékenységét szokásosan e 
tagállamban végzi, és akit az említett 
munkáltató a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv52

értelmében egy másik tagállamba küld ki 
vagy küld«, olyan személy is lehet, akivel 
egy másik tagállamba való kiküldetés vagy 
küldés céljából létesítettek munkaviszonyt, 
feltéve, hogy az érintett személy –
közvetlenül a foglalkoztatás kezdetét 
megelőzően – már a küldő tagállam 
jogszabályainak hatálya alá tartozott az
alaprendelet II. címének megfelelően.

(1) Az alaprendelet 12. cikkének (1) 
bekezdése alkalmazásában az »a személy, 
aki egy tagállamban munkavállalóként 
végzi tevékenységét olyan munkáltató 
nevében, aki tevékenységét szokásosan e 
tagállamban végzi, és akit az említett 
munkáltató a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv52

értelmében egy másik tagállamba küld ki 
vagy küld«, olyan személy is lehet, akivel 
egy másik tagállamba való kiküldetés vagy 
küldés céljából létesítettek munkaviszonyt, 
feltéve, hogy az érintett személy –
közvetlenül a foglalkoztatás kezdetét 
megelőzően – legalább hat hónapon át a 
munkaadó székhelye szerinti tagállam 
jogszabályainak hatálya alá tartozott, ezen
alaprendelet II. címének megfelelően.
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__________________ __________________

52 HL L 018., 1997.1.21., o. 1. 52 HL L 018., 1997.1.21., o. 1.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
987/2009/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(2) Az alaprendelet 12. cikke 
(1) bekezdésének alkalmazásában az „aki 
tevékenységeit szokásosan abban a 
tagállamban végzi” kifejezés olyan 
munkáltatóra utal, aki a letelepedése 
szerinti tagállam területén szokásos 
jelleggel a kizárólag belső igazgatási 
tevékenységektől eltérő érdemi 
tevékenységet folytat, figyelembe véve az 
adott vállalkozás által folytatott 
tevékenységek minden jellemző ismérvét. 
A releváns ismérveknek kapcsolódniuk 
kell az egyes munkáltatók egyedi 
jellemzőihez és a tevékenységek valódi 
jellegéhez.

„)2) Az alaprendelet 12. cikke 
(1) bekezdésének alkalmazásában az »aki 
tevékenységeit szokásosan abban a 
tagállamban végzi« kifejezés olyan 
munkáltatóra utal, aki a letelepedése 
szerinti tagállam területén szokásos 
jelleggel a kizárólag belső igazgatási 
tevékenységektől eltérő érdemi 
tevékenységet folytat, figyelembe véve az 
adott vállalkozás által folytatott 
tevékenységek minden jellemző ismérvét, 
például a kiküldetés szerinti államban 
elért forgalom, ha ez a forgalom a teljes 
éves forgalom legalább 25%-át teszi ki. A 
releváns ismérveknek kapcsolódniuk kell 
az egyes munkáltatók egyedi jellemzőihez 
és a tevékenységek valódi jellegéhez.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:hu:PDF)

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a b pont (új)
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987/2009/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ab) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) Az alaprendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének alkalmazásában a 
„szokásosan önálló vállalkozóként 
tevékenykedő olyan személy” kifejezés 
olyan személyre utal, aki a letelepedése 
szerinti tagállam területén szokásos 
jelleggel érdemi tevékenységet folytat. 
Különösen, a személynek egy bizonyos idő 
óta gyakorolnia kellett tevékenységét már 
azon nap előtt, amikor a cikk 
rendelkezéseiből számára fakadó előnyöket 
igénybe kívánja venni, és bármely, 
valamely másik tagállamban átmenetileg 
folytatott tevékenység ideje alatt a 
letelepedése szerinti tagállamban 
teljesítenie kell a tevékenysége 
gyakorlásához szükséges követelményeket, 
hogy visszatértekor folytatni tudja azt.

„)3) Az alaprendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének alkalmazásában a 
»szokásosan önálló vállalkozóként 
tevékenykedő olyan személy« kifejezés 
olyan személyre utal, aki a letelepedése 
szerinti tagállam területén szokásos 
jelleggel érdemi tevékenységet folytat. 
Különösen, hogy a személynek egy 
bizonyos idő óta gyakorolnia kellett a 
megfelelő tevékenységét már azon nap 
előtt, amikor a cikk rendelkezéseiből 
számára fakadó előnyöket igénybe kívánja 
venni, és bármely, valamely másik 
tagállamban átmenetileg folytatott 
tevékenység ideje alatt a letelepedése 
szerinti tagállamban teljesítenie kell a 
tevékenysége gyakorlásához szükséges 
követelményeket, hogy visszatértekor 
folytatni tudja azt.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:hu:PDF)

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)
987/2009/EK rendelet
14 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a (10) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(10) A (8) és (9) bekezdés szerint 
alkalmazandó jogszabályok 
meghatározásához az érintett intézmények 

„)10) Az alkalmazandó jogszabályok 
meghatározása a 883/2004/EK rendelet 
13. cikke értelmében legfeljebb 12 
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figyelembe veszik a következő 12 naptári 
hónapra előre jelzett helyzetet.

hónapig alkalmazandó. A 12 hónapos 
időszak lejártát követően a meghatározást 
a személy helyzetének megfelelően felül 
kell vizsgálni.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:hu:PDF)

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
987/2009/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a jogalkotási hatáskörök 
nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához 
szükséges, az érintett személyek szociális 
biztonsági jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó releváns információk 
kicserélhetők közvetlenül az érintett 
államok illetékes intézményei és 
munkaügyi felügyelőségei, 
idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; 
ez magában foglalhatja a személyes 
adatoknak az alaprendelet és az e rendelet 
szerinti jogok gyakorlására és 
kötelezettségek teljesítésének 
kikényszerítésére irányuló céltól eltérő 
célból történő kezelését is, különösen a 
releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, 
idegenrendészeti és adójogi 
kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében. A részletes 
szabályokat az igazgatási bizottság 
határozata állapítja meg.

(4) Ha a jogalkotási hatáskörök 
nemzeti vagy uniós szintű gyakorlásához 
szükséges, az érintett személyek szociális 
biztonsági jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó releváns információk 
kicserélhetők közvetlenül az érintett 
államok illetékes intézményei és 
munkaügyi felügyelőségei, 
idegenrendészeti vagy adóhatóságai között; 
ez magában foglalhatja a személyes 
adatoknak az alaprendelet és az e rendelet 
szerinti jogok gyakorlására és 
kötelezettségek teljesítésének 
kikényszerítésére irányuló céltól eltérő 
célból történő kezelését is, különösen a 
releváns munka-, egészségügyi, biztonsági, 
idegenrendészeti és adójogi 
kötelezettségeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében. A 
társadalombiztosítási adatokért felelős 
hatóságok tájékoztatják az érintetteket az 
ilyen adatoknak egy másik közigazgatási 
szerv számára történő átruházásáról,
valamint a további adatkezelés céljáról 
vagy céljairól a tisztességes adatkezelés 
elve szerint, a 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. 
cikkének*, valamint a (EU) 2016/679 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 
cikke (1) bekezdése a) pontjának**

megfelelően. Azok a hatóságok, 
amelyeknek a társadalombiztosítási 
adatokat átadják, tájékoztatják az 
érintetteket az adatkezelőről, az adatkezelő 
céljáról vagy céljairól, valamint a 
feldolgozott adatok kategóriáiról, a 
95/46/EK irányelv 11. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjával és a 
(EU) 2016/679 rendelet 14. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban. A részletes 
szabályokat az igazgatási bizottság 
határozata állapítja meg.

_____________

* Az Európai Parlament és a Tanács 
1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 
281., 1995.11.23., 31. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Indokolás

összhangban az európai adatvédelmi biztosnak a társadalombiztosítási rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító 
javaslatára vonatkozó észrevételeivel, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárást megállapító 987/2009/EK rendelettel

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
987/2009/EK rendelet
20 cikk – 1 bekezdés
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Jelenlegi szöveg Módosítás

11a. A 20. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A megfelelő intézmények közlik az 
alaprendelet II. címe szerint valamely 
személyre alkalmazandó jogszabályok 
szerinti tagállam illetékes intézményével az 
azon időpont megállapításához szükséges 
információt, amelytől kezdve a 
jogszabályokat alkalmazni kell, valamint 
az azon járulékok megállapításához 
szükséges információt, amelyek fizetésére 
a személy és annak munkáltatója vagy 
munkáltatói e jogszabályok alapján 
kötelezettek.

„(1) A megfelelő intézmények közlik az 
alaprendelet II. címe szerint valamely 
személyre alkalmazandó jogszabályok 
szerinti tagállam illetékes intézményével az 
azon időpont megállapításához szükséges 
információt, amelytől kezdve a 
jogszabályokat alkalmazni kell, valamint 
az azon járulékok megállapításához 
szükséges információt, amelyek fizetésére 
a személy és annak munkáltatója vagy 
munkáltatói e jogszabályok, valamint a 
kifizetett javadalmazást terhelő járulékok 
fizetése tekintetében a 96/71/EK irányelv
alapján kötelezettek.”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:hu:PDF)

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 12 pont
987/2009/EK rendelet
20a cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egy olyan hordozható dokumentum 
kiállításának határidejét, formátumát és 
tartalmát, amely tanúsítja az annak 
birtokosára alkalmazandó szociális 
biztonsági jogszabályokat,

– egy olyan hordozható dokumentum 
kiállításának határidejét, 
hamisíthatatlanságát biztosító 
elektronikus formátumát és kötelező 
adatokat tartalmazó tartalmát, amely 
tanúsítja az annak birtokosára 
alkalmazandó szociális biztonsági 
jogszabályokat, valamint tartalmazza az 
egyedi európai társadalombiztosítási 
azonosító számát,

Or. fr
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 12 pont
987/2009/EK rendelet
20a cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a dokumentum kiállítása előtt 
ellenőrizendő elemeket,

– a dokumentum kiállítása, 
helyesbítése vagy visszavonása előtt 
ellenőrizendő elemeket,

Or. fr

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 12 pont
987/2009/EK rendelet
20a cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a dokumentum visszavonását, ha 
annak pontosságát és érvényességét vitatja 
a foglalkoztatás szerinti tagállam illetékes 
intézménye.

– a dokumentum visszavonását:

– ha annak pontosságát és 
érvényességét vitatja a foglalkoztatás 
szerinti tagállam illetékes intézménye,

– amennyiben a kiállító intézmény 
részéről a megadott határidőn belül nem 
érkezik válasz.

Or. fr

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 39 pont
987/2009/EK rendelet
85a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megkereső és a megkeresett fél 
közötti megállapodás alapján, a 
megkeresett fél által megállapított 
feltételekkel összhangban a megkereső fél 
által felhatalmazott tisztviselők az e 
szakasz szerinti kölcsönös segítségnyújtás 
előmozdítása céljából:

(1) A megkereső és a megkeresett fél 
közötti megállapodás alapján, a 
megkeresett fél vagy az Európai 
Munkaügyi Hatóság által megállapított 
feltételekkel összhangban a megkereső fél 
által felhatalmazott tisztviselők és vezetők
az e szakasz szerinti kölcsönös 
segítségnyújtás előmozdítása céljából:

Or. fr

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 39 pont
987/2009/EK rendelet
85a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jelen lehetnek a megkeresett fél 
tagállamának területén végrehajtott 
közigazgatási vizsgálatoknál;

b) jelen lehetnek a megkeresett fél, 
illetve a megkereső fél tagállamának 
területén végrehajtott közigazgatási 
vizsgálatoknál;

Or. fr

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 39 pont
987/2009/EK rendelet
85a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben azt a megkeresett fél 
tagállamának hatályos jogszabályai 
lehetővé teszik, az (1) bekezdés b) 
pontjában említett megállapodásban 
előírható, hogy a megkereső fél 
tagállamának tisztviselői 

(2) Amennyiben azt a megkeresett fél 
tagállamának hatályos jogszabályai 
lehetővé teszik, az (1) bekezdés b) 
pontjában említett megállapodásban 
előírható, hogy a megkereső fél 
tagállamának tisztviselői vagy vezetői, 
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magánszemélyeket kérdezhetnek ki és a 
nyilvántartást megvizsgálhatják.

valamint, amennyiben szükséges, az 
Európai Munkaügyi Hatóság
magánszemélyeket kérdezhetnek ki és a 
nyilvántartást megvizsgálhatják.

Or. fr

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés - 39 pont
987/2009/EK rendelet
85a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkereső fél által 
felhatalmazott azon tisztviselőknek, akik 
élnek az (1) és (2) bekezdésben szereplő 
lehetőséggel, bármikor fel kell tudniuk 
mutatni a személyazonosságukat és 
hivatalos minőségüket igazoló írásbeli 
felhatalmazásukat.

(3) A megkereső fél vagy az Európai 
Munkaügyi Hatóság által felhatalmazott 
azon tisztviselőknek, akik élnek az (1) és 
(2) bekezdésben szereplő lehetőséggel, 
bármikor fel kell tudniuk mutatni a 
személyazonosságukat és hivatalos 
minőségüket igazoló írásbeli 
felhatalmazásukat.

Or. fr
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INDOKOLÁS

A Bizottság felülvizsgálatra irányuló javaslata a személyek mobilitását kívánja elősegíteni 
jogosultságaik Európán (EU, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) belüli mozgás esetén 
történő elveszítésének elkerülése és szociális védelmük folyamatosságának biztosítása 
érdekében, abban az esetben, amikor a személyek valamely tagállam jogszabályainak hatálya 
alól egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá kerülnek.

Az Európai Bizottság három ponton módosítja a munkanélküli-ellátások koordinációját:

1) A munkanélküli-ellátások exportálásának időtartamát háromról hat hónapra terjeszti ki 
azzal, hogy a tagállamok ezt az időszakot a jogosultság megszűnéséig kiterjeszthetik. Az 
előadó támogatja ezt a javaslatot, és javasolja, hogy az exportálási időszakot a munkanélküli-
ellátásra való jogosultság végéig terjesszék ki. A Bizottság részére készített tanulmány, a 
munkanélküli-ellátások hosszabb exportálási időszaka növeli a személy esélyét arra, hogy 
munkát találjon.

2) Az álláskereső utolsó tevékenységének helye szerinti tagállamnak figyelembe kell vennie a 
másutt megszerzett biztosítási időszakokat abban az esetben, ha a munkavállaló legalább 
három hónapot dolgozott ebben a tagállamban. Ellenkező esetben a korábbi tevékenység 
helye szerinti tagállamnak kell számára az ellátásokat folyósítania. A jelenlegi helyzet 
viszonylag zavarosnak tűnik a tagállami illetékes intézmények számára. Az előadó 
emlékeztetni kíván arra, hogy e jogszabály egyik alapelve az összesítés, ezért javasolja, hogy 
egy hónapra csökkentsék az összesítés előtti minimális tevékenységi időt az utolsó 
tevékenység helye szerinti tagállamban.

3) Végezetül, a határ menti ingázó munkavállalók esetében az utolsó tevékenység helye 
szerinti tagállamnak kell folyósítania a munkanélküli ellátást a határ menti ingázó 
munkavállalók részére, ha e munkavállalók legalább tizenkét hónapig folytattak 
tevékenységet e tagállamban. A jelenlegi szabályok értelmében a lakóhely szerinti tagállam 
illetékes, annak ellenére, hogy a határ menti ingázó munkavállalók a tevékenység helye 
szerinti tagállamban fizetik társadalombiztosítási járulékaikat.

Jogosnak tűnik, hogy a társadalombiztosítási járulékokat beszedő tagállam folyósítsa a 
munkanélküli-ellátásokat, az előadó ugyanakkor – annak elkerülése érdekében, hogy a 
Bizottság által javasolt változás okozzon nehézségeket gyakorlati, adminisztratív, nyelvi vagy 
képzéskínálati téren – a tervezett rendelkezések pontosítását, valamint az állami 
foglalkoztatási szolgálat illetékességének tisztázását kéri.

A Bizottság – a betegségi ellátásokra vonatkozó logika alapján – javasolja, hogy külön 
fejezetet szenteljenek a tartós ápolást biztosító ellátásoknak. Bár az előadó elvben támogatja 
ezt a kezdeményezést, kívánatosnak tartja, hogy az igazgatási bizottság szorosabban 
működjön együtt az érintett szociális partnerek, szakmai szervezetek és kedvezményezettek 
képviselőivel különösen az új fejezetben említett ellátások jegyzékének kidolgozásában. 
A javaslat integrálni kívánja az Európai Unió Bíróságának gazdasági tevékenységet nem 
végző polgárok társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz való hozzájutására vonatkozó 
legújabb ítélkezési gyakorlatát. Az előadó tudomásul veszi az ítélkezési gyakorlatot, 
mindazonáltal úgy véli, hogy az európai jogalkotóknak nem feladata a Bíróság döntéseinek 
kodifikálása.
Az előadó támogatja a Bizottság azon szándékát is, hogy szabványosítsa a szociális biztonsági 
rendszerhez való tartozást igazoló hordozható dokumentumok kibocsátásával, formájával és 
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tartalmával kapcsolatos eljárásokat, meghatározza azokat a helyzeteket, amikor e 
dokumentumokat kiadják, valamint a dokumentum visszavonására vonatkozó szabályokat 
abban az esetben, ha annak pontosságát és érvényességét a foglalkoztatás helye szerinti 
tagállam vitatja. Ennek megfelelően javasolja az illetékes hatóságok közötti együttműködés 
megerősítését, és úgy véli, hogy a jóhiszemű együttműködés elvét rövidebb válaszadási 
határidők meghatározása révén kell megerősíteni, a válasz elmulasztásának pedig a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti illetékességváltáshoz kell vezetnie. 
A hatóságok közötti információcsere és a rendeletekben említett személyek védelmének 
biztosítása érdekében az előadó támogatja új eszközök („Crossroads Bank for Social 
Security”), az illetékes intézményeket összekötő elektronikus hálózat ("európai elektronikus 
társadalombiztosítási kártya és szám)" bevezetését, és kívánatosnak tartja a rendeletekben 
említett dokumentumok digitális korszerűsítését. 
Az előadó alapvetően fontosnak tartja azt is, hogy tisztázzák a kiküldött munkavállalókra (a 
küldő tagállam szociális biztonsági rendszeréhez való tartozás kötelező minimális időtartama, 
a hordozható dokumentum előzetes, kiküldetés előtti kibocsátása), az önálló vállalkozókra és 
a több tevékenységet folytató személyekre vonatkozó keretszabályokat.
Végezetül az előadó ellenzi a családtámogatásoknak a gyermekek lakóhelyén történő 
indexálását: habár az adatok csak részlegesek, és nem fedik le a koordinációs rendelet hatálya 
alá tartozó valamennyi érintett országot, figyelembe kell venni, hogy az összes 
családtámogatás kevesebb, mint 1%-át folyósítják olyan gyermekek után, akik más 
tagállamban élnek, mint amelyben egyik vagy mindkét szülőjük dolgozik. E tekintetben a 
gyermekek lakóhelyének azonosítását és az ellátások összegének lakóhely alapján történő 
meghatározását biztosító indexálási rendszer államháztartásra gyakorolt hatása egy összetett 
és költséges rendszer létrehozásával járna.
Az előadó kívánatosnak tartaná, hogy a koordinációs rendeletekkel kapcsolatos viták 
túllépnének a „szociális turizmusra”, az „általános csalásra” vagy a „bújtatott 
protekcionizmusra” vonatkozó teátrális vádaskodásokon. A módosítás, ha sikeresen 
befejeződik, biztosítani fogja a polgárok szociális jogosultságainak folyamatosságát, és elő 
fogja segíteni a munkavállalók Európán belüli mozgásának magas színvonalát.
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MELLÉKLET: AZON EGYSÉGEK VAGY SZEMÉLYEK LISTÁJA, AKIK 
VÉLEMÉNYÜKET MEGKÜLDTÉK AZ ELŐADÓNAK

A társelőadók jelezni kívánják, hogy jelentésük készítése során többek között a következő 
érdekelt képviselők és lobbisták keresték meg őket.
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