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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatának nem az a célja, hogy új jogszabályokat hozzon létre, hanem hogy 
átalakítsa a hatályos egyezményt (az 1980. évi Róma I. egyezményt, továbbiakban az 
Egyezményt) egy közösségi aktussá. A Bizottság azonban kísérletet tett arra, hogy 
modernizálja az Egyezmény egyes rendelkezéseit, különösen a munkaszerződés tekintetében.

A javaslat előtt konzultáltak tagállamokkal és a civil szervezetekkel első sorban egy zöld 
könyv és nyilvános meghallgatások révén1. Közel 80 válasz érkezett a zöld könyvre többek 
között kormányoktól, egyetemektől és gyakorlati szakemberektől2. Az Európai Közösség az 
EK-Szerződés 61. cikkének c) pontja alapján jogilag illetékes közösségi aktusok elfogadására 
a kollíziós szabályok (illetve a nemzetközi magánjog) tekintetében.

A Bizottság a javaslatot 2005. december 15-én terjesztette elő. Az Európai Parlamentben a 
Jogi Bizottságot jelölték ki illetékes bizottságként.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy a javaslat és a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv között 
fennálló szoros kapcsolat miatt az illetékes bizottság részére véleménytervezetet készít. A 
javaslat fontos változtatásokat tartalmaz továbbá a foglakoztatási szerződésekre alkalmazandó 
jogi szabályozás tekintetében.

E véleménytervezet a rendelet javítása érdekében kezeli az egyértelműsíthető jogtechnikai 
elemeket és következetlenségeket. A fő törekvés a nagyobb jogbiztonság a foglakozatási 
szerződésekre alkalmazandó jog tekintetében.

MÓDOSÍTÁSOK

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja  a Jogi Bizottság mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(11) preambulumbekezdés

(11) Az egyéni munkaszerződések 
vonatkozásában a kollíziós szabálynak a 

(11) Az egyéni munkaszerződések 
vonatkozásában a kollíziós szabálynak a 

  
1 A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi római egyezmény közösségi aktussá való 
alakításáról és annak modernizálásáról szóló zöld könyv, COM(2002)0654, 
2 Az összes hozzászólást közzétették a Bel és Igazságügyi Főigazgatóság weblapján: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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látszaton túl lehetővé kell tennie a 
munkaviszony valódi súlypontjának 
azonosítását. E szabály nem sérti a 
kiküldetés helye szerinti ország kötelező 
rendelkezéseinek alkalmazását a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK irányelv 
értelmében.

látszaton túl lehetővé kell tennie a 
munkaviszony valódi súlypontjának 
azonosítását. E rendelet nem sérti a 
kiküldetés helye szerinti ország kötelező 
rendelkezéseinek alkalmazását a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK irányelv 
értelmében.

Indokolás

A 96/71/EK irányelvvel fennálló kapcsolatot és az arra történő hivatkozást egyértelművé kell 
tenni. Az első mondatban megállapított szabály nem az egyetlen olyan elem, amely 
tekintetében a rendelet nem sértheti az utóbbi irányelvet. _  A módosítás egyértelműsít és 
összhangot teremt a 96/71/EK irányelv tekintetében.

Módosítás: 2
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A 96/71/EK irányelv minimális 
szabályokat határoz meg azon 
munkavállalók védelme érdekében, akiket a 
rendszerinti munkavégzés helyéül szolgáló 
államtól eltérő tagállam területére 
helyeznek át, és nem tiltja meg, hogy a 
tagállamok az általánosan alkalmazandó 
kollektív szerződésekben eltérő feltételeket 
és kikötéseket állapítsanak meg vagy egyéb 
foglalkoztatási feltételeket határozzanak 
meg, amennyiben ezek a közrendet szolgáló
rendelkezések.
1 HL L 18, 1997.1.21., 1. o.

Indokolás

Ezen új preambulumbekezdés egyértelművé teszi a 96/71/EK irányelvben meghatározott 
szabályok különleges jellegét, amelyek nem tiltják meg, hogy a tagállamok nemzeti szinten 
szigorúbb védelmi intézkedéseket írjanak elő, és például a közrendet szolgáló rendelkezések
esetében egyéb foglalkoztatási feltételeket határozzanak meg.

Módosítás: 3
6. cikk (1) bekezdés

(1) A 3. cikk rendelkezései ellenére, egyéni 
munkaszerződés esetében a felek 

(1) A 3. cikk rendelkezései ellenére, egyéni 
munkaszerződés esetében a felek 
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jogválasztása nem eredményezheti azt, hogy 
a munkavállalót megfosztják az azon jog 
kötelező rendelkezései által biztosított 
védelemtől, amely jogválasztás hiányában e 
cikk alapján alkalmazandó lenne.

jogválasztása nem eredményezheti azt, hogy 
a munkavállalót megfosztják az azon jog 
kötelező rendelkezései által biztosított 
védelemtől, amely jogválasztás hiányában e 
cikk alapján alkalmazandó lenne.

Indokolás

Nem érinti a magyar változatot.

Módosítás: 4
6. cikk (2) bekezdés

(2) A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
az egyéni munkaszerződésre a következő jog 
irányadó:

(2) A 4. cikk rendelkezéseitől eltérően a 3. 
cikk szerinti jogválasztás hiányában az 
egyéni munkaszerződésre a következő jog 
irányadó:

Indokolás

Az Bizottság törölte„A 4. cikk rendelkezéseitől eltérően” részt, amely szerepelt az 
Egyezményben. A szöveget ismételten bevezették az egyértelműség és a következetesség 
érdekében.

Módosítás: 5
6. cikk (2) bekezdés a) pont

a) azon ország joga, ahol vagy ahonnan a 
munkavállaló a szerződés teljesítéseként 
rendszerint a munkáját végzi. A 
munkavégzés szokásos helyén nem változtat 
az, hogy a munkavállaló a munkáját 
ideiglenesen egy másik országban végzi.
Egy másik országban való munkavégzés 
akkor tekintendő ideiglenesnek, ha 
feladatának külföldön történő teljesítése után 
a munkavállalónak származási országában 
újból fel kell vennie a munkát. Az, hogy a 
munkavállaló az eredeti munkáltatóval 
vagy egy olyan munkáltatóval, aki 
ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozik, mint 
az eredeti munkáltató, új munkaszerződést 
köt, nem zárja ki, hogy a munkáltató 
ideiglenesen egy másik országban végezze 
munkáját;

a) azon ország joga, ahol a munkavállaló a 
szerződés teljesítéseként rendszerint a 
munkáját végzi. A munkavégzés szokásos 
helyén nem változtat az, hogy a 
munkavállaló munkáját ideiglenesen egy 
másik országban végzi. Munka- és bérezési 
feltételeire azonban azon ország joga az 
irányadó, amelyben ideiglenesen munkát 
végez. Egy másik országban való 
munkavégzés akkor tekintendő 
ideiglenesnek, ha meghatározott feladatának 
külföldön történő teljesítése után a 
munkavállalónak származási országában 
újból fel kell vennie a munkát.
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Indokolás

A „Egy másik országban való munkavégzés akkor tekintendő ideiglenesnek, ha feladatának 
külföldön történő teljesítése után a munkavállalónak származási országában újból fel kell 
vennie a munkát.„ szöveg nem szerepel az eredeti egyezményben. Fennáll a veszélye, hogy tág 
módon értelmezik a „feladat” kifejezést. Mi történik akkor, ha a dolgozó feladata többek 
között az X tagállamban székhellyel rendelkező munkáltató képviselete annak az Y 
tagállamban végzendő tevékenységei során. Mikor „végezték el” az ilyen feladatot? Adott 
esetben ez egy nagyon hosszú időszakot is jelenthet. A „meghatározott” kifejezés beillesztése 
rámutat arra, hogy a másik országban végzett ideiglenes tevékenységet szűken kell értelmezni.

A szöveg nem szerepel az Egyezményben. A helyi munkaadó és a munkavállaló közötti 
konfliktus esetén a munkavégzés egyetlen releváns helye a kiküldetés országa. Más jog 
alkalmazható, azonban kizárólag a 3. szakasz menekülési záradéka révén. Ezen kiegészítés 
kiterjeszti és ezért homályossá teszi a munkavégzés helye, mint szokványos összekötő tényező 
értelmét. E szabály ezen felül arra ösztönözhet, hogy munkaszerződéseket írjanak alá a valódi 
szerződések fedezésére. E szabályt ezért törölni kellene.

Az „ahonnan” kifejezés túlságosan kétértelmű. A módosítás célja annak elkerülése, hogy a 
kiküldetés célországáénál kevésbé fejlett munkajoggal rendelkező tagállamból rendszeres 
kiküldetésekre kerüljön sor.

Módosítás: 6
6. cikk (2) bekezdés aa) pont (új)

aa) amennyiben a munkavállaló a 
munkáját rendszerint nem ugyanazon 
országban végzi, úgy azon ország joga, 
ahonnan a munkavállaló a szerződésben 
foglaltakat végrehajtva rendszerint végzi 
munkáját;

Módosítás: 7
6. cikk (2) bekezdés második albekezdés (új)

hacsak a körülmények összessége nem utal 
arra, hogy a munkaszerződés egy másik 
országgal szorosabb kapcsolatban áll, 
amely esetben e másik ország joga 
alkalmazandó.

Módosítás: 8
6. cikk (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdés szerinti jog alkalmazása törölve
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megtagadható, ha a körülmények 
összessége arra utal, hogy a 
munkaszerződés egy másik országgal 
szorosabb kapcsolatban áll; ebben az 
esetben e másik ország joga alkalmazandó.

Indokolás
E rugalmasságot célzó záradékot az olyan rendkívüli esetekre kell fenntartani, amikor a 
munkavállalókat többek között repülőgépekre, hajókra vagy olajfúrótornyokra viszik 
dolgozni. Ezért e záradékot célszerűbb a külön e kérdéssel foglalkozó bekezdésbe illeszteni.

Módosítás: 9
8. cikk (1) bekezdés

(1) A kötelező rendelkezés olyan 
rendelkezés, melynek betartását valamely 
ország politikai, szociális vagy gazdasági 
rendjének megőrzése szempontjából döntő 
fontosságúnak ítéli, és megköveteli a 
hatálya alá eső valamennyi tényállásra 
történő alkalmazását, függetlenül attól, hogy 
e rendelet a szerződésre mely jog 
alkalmazását írja elő.

(1) E cikk alkalmazásában a kötelező 
rendelkezés olyan rendelkezés, melynek 
betartását valamely ország a munkavállalók 
védelme vagy politikai, szociális vagy 
gazdasági rendjének megőrzése 
szempontjából szükségesnek ítéli, és 
megköveteli a hatálya alá eső valamennyi 
tényállásra történő alkalmazását, függetlenül 
attól, hogy e rendelet a szerződésre mely jog 
alkalmazását írja elő.

Indokolás

Az „E cikk alkalmazásában ” szöveg az egyértelműség és a következetesség érdekében került 
be. A rendelet különböző cikkeiben szerepelnek kötelező követelmények, azonban ezek 
különböző jelentéssel rendelkeznek. Fontos ezért annak megállapítása, hogy a kötelező 
szabályok 8. cikkben szereplő meghatározása kizárólag ezen munkaszerződési cikk 
alkalmazásában alkalmazandó.

A „döntő fontosságú” kifejezést a „szükséges” kifejezés váltja fel. A munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv annak lehetőségén alapul, hogy a fogadó tagállam eltérhessen a
kiküldetés eredeti tagállamának jogától. A fogadó tagállamban alkalmazandó munkajogra 
vonatkozó „kemény mag” rendelkezések szűk értelmezése alááshatja a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő felsorolást vagy 
megakadályozhatja annak kiterjesztését a munkajogi védelem más területeire. A kötelező 
szabályok meghatározása a közrendre vonatkozó rendelkezések esetében veszélyeztetheti 
továbbá a foglalkoztatási feltételek azon ügyekben való tagállami alkalmazását, amelyek nem 
szerepelnek a 3. cikk (1) bekezdésében említettek között.

A kötelező rendelkezés fogalmát nem lehet korlátozott módon meghatározni/értelmezni; ki kell 
terjednie legalább a munkavállalók védelme szempontjából döntő fontosságú rendelkezésekre.
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