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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.5.2018 A8-0319/40 

Poprawka  40 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Aby zapewnić prawidłowe 

stosowanie niniejszej dyrektywy, należy 

wzmocnić koordynację pomiędzy 

właściwymi organami lub podmiotami 

państw członkowskich i współpracę 

w dziedzinie zwalczania oszustw 

związanych z delegowaniem 

pracowników. 

Or. en 



 

AM\1154302PL.docx  PE621.616v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.5.2018 A8-0319/41 

Poprawka  41 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Zasada równego traktowania i 

zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową są 

zapisane w prawie Unii od podpisania 

traktatów założycielskich. Dlatego – w 

celu uniknięcia wszelkiej dyskryminacji i 

nadużyć – niezbędne jest, aby 

wynagrodzenie było obliczane w sposób 

przejrzysty oraz wypłacane według stawki 

godzinowej pracowników krajowych 

wykonujących tę samą pracę w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

zapewniając w ten sposób pracownikom 

odpowiednią zapłatę za ich czas pracy. 

Przepis ten stosuje się do agencji pracy 

tymczasowej mających siedzibę w 

państwie członkowskim, w którym 

wykonywana jest praca. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.5.2018 A8-0319/42 

Poprawka  42 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Wprowadzenie w życie zasady 

równego traktowania i wolnej 

konkurencji zależy od wdrożenia 

przepisów dotyczących składek na 

ubezpieczenia społeczne. Przepisy i 

wysokość składek na ubezpieczenia 

społeczne w przyjmującym państwie 

członkowskim powinny mieć zastosowanie 

do pracowników delegowanych począwszy 

od pierwszego dnia ich stosunku pracy. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Poprawka  43 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Ze względu na długi czas trwania 

niektórych przypadków delegowania 

należy określić, że w razie delegowania 

trwającego dłużej niż 24 miesiące za 

państwo, w którym świadczona jest praca, 

uważa się przyjmujące państwo 

członkowskie. Zgodnie z zasadą 

ustanowioną w rozporządzeniu Rzym I 

prawo przyjmującego państwa 

członkowskiego ma zatem zastosowanie 
do umowy o pracę takich pracowników 

delegowanych, o ile strony nie umówiły 

się co do wyboru prawa właściwego. W 

przypadku dokonania innego wyboru nie 

może to jednak prowadzić do pozbawienia 
pracownika ochrony przyznanej mu na 

podstawie przepisów, których nie można 

wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa 
przyjmującego państwa członkowskiego. 

Powinno to mieć zastosowanie od 

momentu rozpoczęcia delegowania, o ile 

oczekuje się, że okres delegowania będzie 

dłuższy niż 24 miesiące, i od pierwszego 

dnia po upływie 24 miesięcy, jeśli 

delegowanie rzeczywiście wykroczy poza 

ten okres. Zasada ta nie wpływa na prawo 

przedsiębiorstwa delegującego 

pracowników na terytorium innego 
państwa członkowskiego do powołania się 

na swobodę świadczenia usług również w 

okolicznościach, kiedy okres delegowania 

przekracza 24 miesiące. Chodzi tu jedynie 

(8) Delegowanie ma charakter 

tymczasowy, a pracownicy delegowani 

zazwyczaj wracają do kraju pochodzenia 

po zakończeniu pracy, na potrzeby której 

zostali delegowani. W przypadku 

delegowania od pierwszego dnia stosunku 

pracy do zakończenia okresu delegowania 
pracownika obowiązuje prawo pracy 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

Po powrocie do państwa członkowskiego 

pochodzenia pracownika obowiązuje 

znowu prawo pracy państwa 

członkowskiego pochodzenia. Te zmiany 

są realizowane dzięki nowym 

technologiom i ściślejszej współpracy 

między państwami członkowskimi. 
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o stworzenie pewności prawa w 

stosowaniu rozporządzenia Rzym I do 

konkretnej sytuacji, a nie zmiana w żaden 

sposób tego rozporządzenia. Pracownik 

skorzysta zwłaszcza z ochrony i korzyści 

wypływających z rozporządzenia Rzym I. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.5.2018 A8-0319/44 

Poprawka  44 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z uwagi na wysoce mobilny 

charakter pracy w międzynarodowym 

transporcie drogowym wdrożenie 
dyrektywy o delegowaniu pracowników 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne ,zwłaszcza w przypadkach, w 

których związek z danym państwem 

członkowskim jest niewystarczający. 

Najwłaściwsze byłoby, aby kwestie te 

zostały ujęte w przepisach dotyczących 

poszczególnych sektorów oraz w innych 

unijnych inicjatywach ukierunkowanych 

na funkcjonowanie wewnętrznego rynku 

transportu drogowego. 

(10) W zakres niniejszej dyrektywy 

wchodzi międzynarodowy transport 

drogowy. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Poprawka  45 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Z myślą o przeciwdziałaniu 

nadużyciom w sytuacjach 

podwykonawstwa oraz w celu ochrony 

praw pracowników delegowanych 

zainteresowane przedsiębiorstwa powinny 

wspólnie ponosić odpowiedzialność w 

przypadkach oszustw lub nadużyć. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

25.5.2018 A8-0319/46 

Poprawka  46 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wynagrodzenie wraz ze stawką za 

godziny nadliczbowe; niniejszy podpunkt 

nie ma zastosowania do uzupełniających 

zakładowych systemów emerytalnych; 

c) wynagrodzenie, obliczone według 

stawki godzinowej pracowników 

krajowych wykonujących tę samą pracę w 

przyjmującym państwie członkowskim, 
wraz ze stawką za godziny nadliczbowe; 

niniejszy podpunkt nie ma zastosowania do 

uzupełniających zakładowych systemów 

emerytalnych; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Poprawka  47 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

wynagrodzenie oznacza wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, 

układów zbiorowych lub orzeczeń 

arbitrażowych, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub, w przypadku 

braku systemu uznawania układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych za 

powszechnie stosowane, innych układów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych w 

zrozumieniu ust. 8 drugiego akapitu, w 

państwie członkowskim, na którego 

terytorium pracownik jest delegowany. 

Do celów niniejszej dyrektywy pojęcia 

wynagrodzenia i stawki godzinowej są 

określane krajowym prawem lub krajową 

praktyką państwa członkowskiego, na 

którego terytorium pracownik jest 

delegowany, i oznaczają wszystkie 

elementy wynagrodzenia obowiązkowe na 

mocy krajowych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych, umów 

zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, 

które zostały uznane w tym państwie 

członkowskim za powszechnie stosowane 

lub które normalnie miałyby zastosowanie 

zgodnie z art. 3 ust. ust. 8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Poprawka  48 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadkach oszustw i nadużyć do 

odpowiedzialności mogą zostać 

pociągnięte niektóre lub wszystkie 

zaangażowane strony, bez względu na ich 

rolę w łańcuchu podwykonawców. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Poprawka  49 

Dominique Martin 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Dyrektywa 96/71/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Jeśli zgodnie z przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi i 

administracyjnymi lub umowami 

zbiorowymi przedsiębiorstwa mające 

siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego muszą zlecać 

podwykonawstwo w kontekście 

zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie przedsiębiorstwom, które 

gwarantują określone warunki 

zatrudnienia obejmujące wynagrodzenie, 

państwo członkowskie może zapewnić – 

na zasadach niedyskryminacji i 

proporcjonalności – aby takie 

przedsiębiorstwa obowiązywały te same 

zasady odnośnie do zlecania 

podwykonawstwa przedsiębiorstwom, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, delegującym 

swoich pracowników na ich terytorium. 

1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

bez względu na to, jakie prawo ma 

zastosowanie do danego stosunku pracy, 

aby przedsiębiorstwa, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, gwarantowały 

pracownikom, którzy zostali oddelegowani 

na ich terytorium, w oparciu o zasadę 

równego traktowania, od pierwszego dnia 

stosunku pracy, poza warunkami 

zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, także wszelkie 

mające zastosowanie warunki 

zatrudnienia, które w państwie 

członkowskim, gdzie wykonywana jest 

praca, określane są przez: 

 a) przepisy prawne, wykonawcze lub 

administracyjne lub 

 b) umowy zbiorowe lub orzeczenia 

arbitrażowe, które zostały uznane za 

powszechnie stosowane lub które 

normalnie miałyby zastosowanie zgodnie 

z art. 3 ust. 8. 

 Akapit pierwszy niniejszego ustępu nie ma 

zastosowania do następujących kwestii: 
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 a) procedur, formalności i warunków 

zawierania i rozwiązywania umowy 

o pracę, w tym klauzul o zakazie 

konkurencji; 

 b) uzupełniających pracowniczych 

programów emerytalnych. 

 Państwo członkowskie, w którym 

świadczona jest usługa, na podstawie 

uzasadnionej notyfikacji przedstawionej 

przez usługodawcę przedłuża do 18 

miesięcy okres, z końcem którego 

stosowane są przepisy niniejszego ustępu. 

 W przypadku gdy przedsiębiorstwo, o 

którym mowa w art. 1 ust. 1, zastępuje 

pracownika delegowanego innym 

pracownikiem delegowanym 

wykonującym to samo zadanie w tym 

samym miejscu, okresem delegowania do 

celów niniejszego ustępu jest łączny czas 

trwania poszczególnych okresów 

delegowania danych pracowników 

indywidualnych. Do celów niniejszego 

artykułu pojęcie „tego samego zadania 

w tym samym miejscu” określa się, 

uwzględniając między innymi charakter 

usługi, która ma być świadczona, pracę, 

która ma zostać wykonana, oraz adres(y) 

miejsca pracy. 

Or. en 

 


