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Poprawka 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola biur łącznikowych Rola właściwych organów i biur 
łącznikowych

Or. en

Poprawka 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE państwa 
członkowskie pozostają ostatecznie 
odpowiedzialne za zagwarantowanie 
ochrony danych i zabezpieczenie praw 
osób, których może to dotyczyć, oraz 
wdrażają w tym zakresie odpowiednie 
mechanizmy.

Or. en

Poprawka 410
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie wyznaczają, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem lub praktyką, 
jeden właściwy organ lub większą ich 

Dla celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie wyznaczają, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem lub praktyką, 
jeden właściwy organ lub większą ich 
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liczbę, do których to organów mogą 
zaliczać się biura łącznikowe, o których w 
mowa w art. 4 dyrektywy 96/71/WE. 

liczbę, do których to organów mogą 
zaliczać się biura łącznikowe, o których w 
mowa w art. 4 dyrektywy 96/71/WE.

Głównym zadaniem biura łącznikowego 
jest dostarczanie informacji o warunkach 
zatrudnienia i przepisach prawa pracy. 
Monitorowanie stosowania powyższych 
zasad może być prowadzone przez biura 
łącznikowe lub inne organy
monitorowania.

Or. hu

Poprawka 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane kontaktowe właściwych organów 
przekazuje się Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim. Komisja 
publikuje i regularnie uaktualnia wykaz 
właściwych organów i biur łącznikowych.

Dane kontaktowe właściwych organów 
przekazuje się Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim oraz podaje do 
wiadomości publicznej. Komisja publikuje 
i regularnie uaktualnia wykaz właściwych 
organów i biur łącznikowych. Pozostałe 
państwa członkowskie i instytucje UE
szanują decyzje poszczególnych państw 
członkowskich dotyczących wyboru 
właściwych organów.

Or. en

Poprawka 412
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
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aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania. 
Państwo członkowskie pochodzenia 
usługodawcy lub pracownika zapewnia 
tłumaczenie wspomnianych informacji o 
warunkach zatrudnienia na swój język.

Or. fr

Poprawka 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia,
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
które muszą być stosowane i przestrzegane 
przez usługodawców, były bezpłatnie i
łatwo dostępne w sposób jasny, przejrzysty 
i kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.
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efektywnie wykonywać swoje zadania.

Or. en

Poprawka 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były
bezpłatnie i łatwo dostępne w sposób
jasny, przejrzysty i kompleksowy na 
odległość oraz przy pomocy środków 
elektronicznych, w formacie 
zapewniającym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

Or. en

Poprawka 415
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby informacje o warunkach zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
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96/71/WE, i które muszą być stosowane i 
przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, w 
formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

96/71/WE i które muszą być stosowane 
i przestrzegane przez usługodawców, były 
łatwo dostępne w sposób jasny, przejrzysty 
i kompleksowy na odległość oraz przy 
pomocy środków elektronicznych, 
w formacie zapewniającym dostępność dla 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

Or. de

Poprawka 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja i państwa członkowskie 
wspierają finansowo wspólne inicjatywy 
odpowiednich partnerów społecznych na 
szczeblu europejskim i krajowym mające 
na celu stworzenie wspólnych 
instrumentów, których zadaniem jest 
informowanie przedsiębiorstw i 
pracowników o obowiązujących 
warunkach, których należy przestrzegać 
zgodnie z dyrektywą 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 417
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zagwarantować pełną dostępność 
i pewność prawną informacji, za wiążące 
w odniesieniu do zakresu delegowania 
pracowników należy uznać jedynie 
podane do wiadomości publicznej 
warunki zatrudnienia, o których mowa w 
art. 3 dyrektywy 96/71/WE.
Te warunki zatrudnienia należy umieścić 
na jednej oficjalnej krajowej stronie 
internetowej.

Or. en

Poprawka 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby bardziej udoskonalić dostęp do 
informacji, państwa członkowskie:

2. Aby bardziej udoskonalić dostęp do 
informacji, państwa członkowskie, zgodnie 
z zasadami ustanowionymi w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE:

Or. en

Poprawka 419
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na krajowych stronach internetowych 
wskazują, w jasny, szczegółowy i 
przyjazny dla użytkownika sposób oraz w 
dostępnej formie, warunki zatrudnienia lub 
części prawodawstwa (krajowego lub 

a) na krajowych stronach internetowych, a 
także za pośrednictwem wyznaczonych 
agencji pośrednictwa pracy lub punktów 
kontaktowych, wskazują, w jasny, 
szczegółowy i przyjazny dla użytkownika 
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regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

sposób oraz w dostępnej formie, warunki 
zatrudnienia lub części prawodawstwa
(krajowego lub regionalnego), które muszą 
być stosowane do pracowników 
delegowanych na ich terytorium;

Or. en

Poprawka 420
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na krajowych stronach internetowych 
wskazują, w jasny, szczegółowy i 
przyjazny dla użytkownika sposób oraz w 
dostępnej formie, warunki zatrudnienia lub 
części prawodawstwa (krajowego lub 
regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

a) na krajowych stronach internetowych 
oraz w stosownych przypadkach przy 
użyciu innych, odpowiednich kanałów 
komunikacyjnych wskazują, w jasny, 
szczegółowy i przyjazny dla użytkownika 
sposób oraz w dostępnej formie, warunki 
zatrudnienia lub części prawodawstwa 
(krajowego lub regionalnego), które muszą 
być stosowane do pracowników 
delegowanych na ich terytorium;

Or. de

Poprawka 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na krajowych stronach internetowych 
wskazują, w jasny, szczegółowy i 
przyjazny dla użytkownika sposób oraz w 
dostępnej formie, warunki zatrudnienia lub 
części prawodawstwa (krajowego lub 

a) na krajowych stronach internetowych 
oraz za pomocą innych środków wskazują, 
w jasny, szczegółowy i przyjazny dla 
użytkownika sposób oraz w dostępnej 
formie, warunki zatrudnienia lub części 
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regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

prawodawstwa (krajowego lub 
regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

Or. en

Poprawka 422
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na krajowych stronach internetowych 
wskazują, w jasny, szczegółowy i 
przyjazny dla użytkownika sposób oraz w 
dostępnej formie, warunki zatrudnienia lub 
części prawodawstwa (krajowego lub 
regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

a) na krajowych stronach internetowych 
oraz za pomocą innych środków wskazują, 
w jasny, szczegółowy i przyjazny dla 
użytkownika sposób oraz w dostępnej 
formie, warunki zatrudnienia lub części 
prawodawstwa (krajowego lub 
regionalnego), które muszą być stosowane 
do pracowników delegowanych na ich 
terytorium;

Or. de

Poprawka 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dbają o to, by organy otrzymały od 
państwa członkowskiego zadanie 
przekazania przedsiębiorstwom 
delegującym pracowników i delegowanym 
pracownikom wszystkich wymaganych 
informacji dotyczących ich praw i 
obowiązków na mocy dyrektywy 
96/71/WE; w zależności od tradycji 
krajowych można to zadanie powierzyć 



AM\924423PL.doc 11/118 PE504.078v01-00

PL

również w całości lub części partnerom 
społecznym lub też partnerzy społeczni 
mogą wspierać organy, którym 
powierzono to zadanie; 

Or. en

Poprawka 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność na 
stronach internetowych informacji na temat 
tego, które układy zbiorowe mają 
zastosowanie (i do kogo mają one 
zastosowanie) oraz których warunków 
zatrudnienia muszą przestrzegać 
usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, łącza do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność – na 
stronach internetowych oraz za pomocą 
innych środków – informacji na temat 
tego, które układy zbiorowe mają 
zastosowanie (i do kogo mają one 
zastosowanie) oraz, w miarę możliwości,
linków do istniejących stron internetowych 
i innych punktów kontaktowych, w 
szczególności odpowiednich partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 425
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność na 
stronach internetowych informacji na temat 
tego, które układy zbiorowe mają 
zastosowanie (i do kogo mają one 

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność na 
stronach internetowych oraz za pomocą 
innych środków informacji na temat tego, 
które układy zbiorowe mają zastosowanie
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zastosowanie) oraz których warunków 
zatrudnienia muszą przestrzegać 
usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, łącza do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

(i do kogo mają one zastosowanie) oraz 
których warunków zatrudnienia muszą 
przestrzegać usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, łącza do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

Or. de

Poprawka 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność na 
stronach internetowych informacji na temat 
tego, które układy zbiorowe mają 
zastosowanie (i do kogo mają one 
zastosowanie) oraz których warunków 
zatrudnienia muszą przestrzegać 
usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, łącza do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

b) przedsiębiorą niezbędne środki, aby 
zapewnić powszechną dostępność na 
stronach internetowych – oraz za pomocą 
innych środków – informacji na temat 
tego, które układy zbiorowe mają 
zastosowanie (i do kogo mają one 
zastosowanie) oraz których warunków 
zatrudnienia muszą przestrzegać 
usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, linki do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 427
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w wybranym przez nich 
języku urzędowym UE w formie zwięzłej 
ulotki przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych; należy zapewnić 
pracownikom za pomocą różnych 
kanałów komunikacyjnych oraz punktów 
kontaktowych łatwy dostęp do 
szczegółowych informacji na temat 
warunków pracy i warunków socjalnych, 
w tym na temat bezpieczeństwa i zdrowia 
w miejscu pracy;

Or. de

Poprawka 428
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w wymaganym języku 
urzędowym UE, w miarę możliwości 
w formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;
dalsze szczegółowe informacje na temat 
warunków pracy i warunków socjalnych, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, 
udostępnia się bezpłatnie i w łatwy sposób 
za pomocą różnych środków komunikacji, 
w tym punktów kontaktowych;

Or. en
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Poprawka 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w wymaganym języku 
urzędowym UE, w miarę możliwości 
w formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;
dalsze szczegółowe informacje na temat 
warunków pracy i warunków socjalnych, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, 
udostępnia się w łatwy sposób za pomocą 
różnych środków komunikacji, w tym 
punktów kontaktowych;

Or. en

Poprawka 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w najodpowiedniejszych
językach (których wybór pozostawia się 
przyjmującemu państwu 
członkowskiemu), w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia, a także procedury składania 
skarg oraz postępowanie sądowe i sankcje 
mające zastosowanie w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów, oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;



AM\924423PL.doc 15/118 PE504.078v01-00

PL

Or. en

Poprawka 431
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w języku(-ach) państwa 
członkowskiego, z którego delegowani są 
pracownicy, w języku państwa 
członkowskiego pochodzenia pracownika i 
usługodawcy oraz w języku angielskim, a 
nie jedynie w języku(-ach) państwa, w 
którym świadczone są odnośne usługi, w 
miarę możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 432
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w języku angielskim i 
innych najodpowiedniejszych językach 
innych niż języki państwa, w którym 
świadczone są odnośne usługi, w miarę 
możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych; wskazują również 
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organ, do którego delegowany pracownik 
może złożyć skargę w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów;

Or. en

Poprawka 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w języku angielskim i 
innych najodpowiedniejszych językach 
innych niż języki państwa, w którym 
świadczone są odnośne usługi, w miarę 
możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych; wskazują również 
organ, do którego delegowany pracownik 
może złożyć skargę w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów;

Or. en

Poprawka 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 

c) bezpłatnie udostępniają te informacje 
pracownikom i usługodawcom w języku 
angielskim i innych najodpowiedniejszych
językach innych niż języki państwa, w 
którym świadczone są odnośne usługi, w 
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główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

miarę możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych, i 
wskazują właściwy organ, do którego 
pracownik delegowany może się zwrócić w 
razie nieprzestrzegania przepisów;

Or. fr

Poprawka 436
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
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zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

zatrudnienia oraz w formie dostępnej dla 
osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 437
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi, w miarę możliwości w 
formie zwięzłej ulotki przedstawiającej 
główne mające zastosowanie warunki 
zatrudnienia oraz, na żądanie, w formie 
dostępnej dla osób niepełnosprawnych;

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w głównych językach 
innych niż języki państwa, w którym 
świadczone są odnośne usługi, w miarę 
możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. hu

Poprawka 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dalsze szczegółowe informacje na 
temat warunków pracy i warunków 
socjalnych, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy, udostępnia się w łatwo 
dostępny sposób za pomocą różnych 
środków komunikacji, w tym punktów 
kontaktowych;

Or. en
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Poprawka 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawiają dostępność informacji oraz 
czytelność informacji zamieszczonych na 
krajowych stronach internetowych;

d) poprawiają adekwatność, dostępność 
oraz czytelność informacji zamieszczonych 
na krajowych stronach internetowych;

Or. en

Poprawka 440
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w miarę możliwości wskazują w biurze 
łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji;

e) w miarę możliwości wskazują w biurze 
łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji; dbają również o to, aby 
udostępniono wszelkie niezbędne 
informacje przedsiębiorstwu 
delegującemu i delegowanym 
pracownikom;

Or. en

Poprawka 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w miarę możliwości wskazują w biurze e) w miarę możliwości wskazują w biurze 
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łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji;

łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji; dbają również o to, aby 
udostępniono wszelkie niezbędne 
informacje przedsiębiorstwu 
delegującemu i delegowanym 
pracownikom;

Or. en

Poprawka 442
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w miarę możliwości wskazują w biurze 
łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji;

e) wskazują w biurze łącznikowym osobę 
wyznaczoną do kontaktów, 
odpowiedzialną za odpowiadanie na 
wnioski o udzielenie informacji;

Or. de

Poprawka 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w miarę możliwości wskazują w biurze 
łącznikowym osobę wyznaczoną do 
kontaktów, odpowiedzialną za 
odpowiadanie na wnioski o udzielenie 
informacji;

e) wskazują w biurze łącznikowym osobę 
wyznaczoną do kontaktów, 
odpowiedzialną za odpowiadanie na 
wnioski o udzielenie informacji;

Or. en
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Poprawka 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) informują o innych punktach 
kontaktowych, takich jak punkty 
kontaktowe prowadzone przez partnerów 
społecznych, a także zapewniają zasoby 
takim punktom;

Or. en

Poprawka 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja Europejska nadal wspiera 
państwa członkowskie w tej dziedzinie.

3. Komisja Europejska, pod nadzorem 
Rady i Parlamentu Europejskiego, nadal 
wspiera państwa członkowskie w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 446
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja Europejska nadal wspiera 
państwa członkowskie w tej dziedzinie.

3. Komisja Europejska nadal wspiera 
państwa członkowskie w tej dziedzinie, 
zwłaszcza finansowo.
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Or. fr

Poprawka 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i 
udostępnili usługodawcom z innych 
państw członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste
informacje, w szczególności te dotyczące
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i
kryteriów klasyfikacji do różnych 
kategorii płacowych.

4. W przypadkach, w których zgodnie 
z krajowym prawem, tradycjami 
i praktykami oraz przy pełnym 
poszanowaniu autonomii partnerów 
społecznych warunki zatrudnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie
dopilnowują, by usługodawcy z innych 
państw członkowskich oraz pracownicy 
delegowani uzyskiwali bez przeszkód 
i w przejrzysty sposób dostęp do tych 
warunków, a także mogą współpracować 
z partnerami społecznym w tym zakresie. 
Odpowiednie informacje powinny w 
szczególności dotyczyć minimalnych 
stawek płacy oraz dostępnej właściwym 
organom metody stosowanej do 
wyliczania lub zaklasyfikowania
należnego wynagrodzenia. Informacje na 
temat warunków zatrudnienia należy 
przekazywać w sposób przystępny i
przejrzysty.

Or. en

Poprawka 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych 
kategorii płacowych.

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami oraz przy pełnym 
poszanowaniu autonomii partnerów 
społecznych warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili 
odpowiednie informacje dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz metody 
stosowanej do wyliczania należnego 
wynagrodzenia i kryteriów. Informacje na 
temat warunków zatrudnienia powinny 
być łatwo dostępne i przejrzyste.

Or. en

Poprawka 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i
udostępnili usługodawcom z innych 
państw członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące
minimalnych stawek płacy oraz ich części 

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by zasady te były w 
sposób dostępny i przejrzysty podawane do 
wiadomości świadczących usługi 
przedsiębiorstw z pozostałych państw 
członkowskich oraz pracowników 
delegowanych; państwa członkowskie 
mogą do tych działań włączyć partnerów 
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składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

społecznych. Informacje te dotyczą w 
szczególności minimalnych stawek płacy 
oraz ich części składowych, metody 
stosowanej do wyliczania należnego 
wynagrodzenia i kryteriów klasyfikacji do 
różnych kategorii płacowych.

Or. fr

Poprawka 450
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami oraz przy pełnym 
poszanowaniu niezależności partnerów 
społecznych warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

Or. de

Poprawka 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie
dopilnowują, by partnerzy społeczni 
wskazali te warunki i udostępnili
państwom członkowskim – a za ich 
pośrednictwem usługodawcom z innych 
państw członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym – odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych..

Or. en

Poprawka 452
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni wskazali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny dopilnować, by partnerzy 
społeczni znali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
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delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

delegowanym odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych. Każde państwo członkowskie 
upewnia się, czy pracownicy delegowani 
zapoznali się z tymi informacjami w 
swoim języku.

Or. fr

Poprawka 453
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dostęp do informacji oraz doradztwo 
dla pracowników
a) Pracownicy delegowani mają prawo do 
informacji i porady na temat warunków 
pracy i zatrudnienia obowiązujących 
w przyjmującym państwie członkowskim 
w wybranym języku urzędowym UE.
b) Państwa członkowskie udostępniają 
odpowiednie jednostki i instytucje, do 
których mogą zwrócić się pracownicy 
w celu uzyskania informacji, porady oraz 
wsparcia przy dochodzeniu swoich praw. 
Dotyczy to zarówno przyjmujących państw 
członkowskich, jak i państw 
członkowskich prowadzenia działalności.
c) Zadanie udzielania porad i informacji 
pracownikom mogą również przejąć 
odpowiednie związki zawodowe, o ile 
państwa członkowskie zapewnią 
niezbędne środki.

Or. de
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Poprawka 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają wystarczające wsparcie dla 
wspólnych inicjatyw odpowiednich 
partnerów społecznych na szczeblu 
europejskim i krajowym mających na celu 
informowanie przedsiębiorstw i 
pracowników o obowiązujących 
warunkach określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywie 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by układy zbiorowe, o który mowa w art. 3 
ust. 1 i 8 dyrektywy 96/71, podlegały 
rejestracji w oficjalnych rejestrach i były 
publikowane. Warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 96/71, 
ustanowione w tych układach zbiorowych, 
muszą być stosowane w odniesieniu do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników dopiero od momentu 
oficjalnej rejestracji i publikacji.

Or. en



PE504.078v01-00 28/118 AM\924423PL.doc

PL

Poprawka 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przedsiębiorstwo informuje swoich 
pracowników na piśmie o ich prawach w 
okresie oddelegowania.
Analogicznie, wykonawca obecny w 
przyjmującym państwie członkowskim 
informuje swoich zagranicznych 
podwykonawców na piśmie o warunkach 
zatrudnienia obowiązujących w 
przyjmującym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 457
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp pracowników do informacji i 

porad
1. Delegowani pracownicy mają 
niezależne prawo do uzyskania od 
przyjmującego państwa członkowskiego 
informacji i porad na temat 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia w wybranym języku 
urzędowym UE.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność odpowiednich punktów 
kontaktowych i organów, do których 
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pracownicy mogą się zwracać o 
informacje, porady i wsparcie w 
odniesieniu do ich praw. Dotyczy to 
zarówno przyjmujących, jak i 
wysyłających państw członkowskich.
3. Zadanie to mogą przejąć właściwe 
związki zawodowe.
4. Jeżeli dane państwo członkowskie 
powierzy to zadanie stronie trzeciej, należy 
zagwarantować odpowiednie 
finansowanie.

Or. en

Poprawka 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp pracowników do informacji i 

porad
1. Delegowani pracownicy mają 
niezależne prawo do uzyskania od 
przyjmującego państwa członkowskiego 
informacji i porad na temat 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia w wybranym języku 
urzędowym UE.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność odpowiednich punktów 
kontaktowych i organów, do których 
pracownicy mogą się zwracać o 
informacje, porady i wsparcie w 
odniesieniu do ich praw. Dotyczy to 
zarówno przyjmujących, jak i 
wysyłających państw członkowskich.
3. Jeżeli dane państwo członkowskie 
powierzy to zadanie stronie trzeciej, należy 
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zagwarantować odpowiednie 
finansowanie.

Or. en

Poprawka 459
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Komisja Europejska oraz państwa 
członkowskie wspierają wspólne 
inicjatywy odpowiednich partnerów 
społecznych na szczeblu europejskim 
i krajowym z myślą o stworzeniu 
wspólnych instrumentów, które mają na 
celu informowanie przedsiębiorstw 
i pracowników o obowiązujących 
warunkach i przepisach zgodnie 
z dyrektywą 96/71/WE.

Or. de

Poprawka 460
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Dostęp do informacji oraz doradztwo dla 
pracowników i zakładów
1. Pracownicy delegowani i delegujące 
zakłady mają prawo do informacji i 
porady na temat warunków pracy i 
zatrudnienia obowiązujących 
w przyjmującym państwie członkowskim 
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w wybranym języku urzędowym UE.
2. Państwa członkowskie udostępniają –
we współpracy z siecią EURES lub innymi 
niezależnymi organizacjami zawodowymi 
– odpowiednie jednostki i instytucje, do 
których mogą zwrócić się pracownicy 
i zakłady w celu uzyskania informacji, 
porady oraz wsparcia przy dochodzeniu 
swoich praw. Dotyczy to zarówno krajów 
przyjmujących, jak i wysyłających. 
Komisja Europejska wspiera państwa 
członkowskie, tworząc ogólnoeuropejską 
sieć poradni oraz zapewniając im 
odpowiednie informacje.

Or. de

Poprawka 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Tymczasowy organ informacyjno-
konsultacyjny ds. międzynarodowego 
środowiska pracy
1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie tymczasowego organu 
informacyjno-konsultacyjnego ds. 
międzynarodowego środowiska pracyw 
przypadku, gdy co najmniej dwóch 
zagranicznych dostawców usług 
oddelegowuje pracowników do danego 
miejsca pracy, aby pracownicy mogli 
zasięgnąć informacji i porad na temat 
swoich praw.
2. Centralne lub lokalne kierownictwo 
głównego wykonawcy odpowiada za 
natychmiastowe poinformowanie 
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organów reprezentujących pracowników 
lokalnych oraz rozpoczyna negocjacje w 
sprawie utworzenia tymczasowego organu 
informacyjno-konsultacyjnego ds. 
międzynarodowego środowiska pracy. 
Państwa członkowskie określają 
regulamin zgodnie z praktykami 
krajowymi.
3. Tymczasowy organ informacyjno-
konsultacyjny ds. międzynarodowego 
środowiska pracy ustanawia się na cały 
okres istnienia danego miejsca pracy od 
momentu, kiedy co najmniej dwóch 
zagranicznych dostawców usług 
oddelegowało pracowników do tego 
miejsca.
4. Tymczasowy organ informacyjno-
konsultacyjny ds. międzynarodowego 
środowiska pracy składa się z 
przedstawicieli kierownictwa głównego 
wykonawcy oraz przedstawicieli 
pracowników.

Or. en

Poprawka 462
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ściśle 
współpracują i udzielają sobie wzajemnej 
pomocy w celu ułatwienia wdrażania, 
stosowania i egzekwowania niniejszej 
dyrektywy w praktyce.

1. Państwa członkowskie ściśle 
współpracują i udzielają sobie wzajemnej 
pomocy w jak najszybszym trybie w celu 
ułatwienia wdrażania, stosowania i 
egzekwowania niniejszej dyrektywy w 
praktyce.

Or. de
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Poprawka 463
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu w 
szybki i skuteczny sposób na uzasadnione 
wnioski ich właściwych organów o 
udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej
oraz inicjowania odpowiednich działań 
zgodnie z krajowym prawodawstwem i 
praktyką.

Or. en

Poprawka 464
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na zobowiązaniu 
do bezzwłocznego odpowiadania na
wnioski właściwych organów o udzielenie 
informacji oraz o przeprowadzenie kontroli 
i dochodzeń odnośnie do przypadków 
delegowania, o których mowa w art. 1 ust. 
3 dyrektywy 96/71/WE oraz w odnośnych 
artykułach niniejszej dyrektywy, w tym 
dochodzeń dotyczących nadużyć
przepisów mających zastosowanie do 
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nielegalnej działalności transnarodowej. delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

Or. de

Poprawka 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na niezwłocznym
odpowiadaniu na wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE oraz odnośnych artykułach 
niniejszej dyrektywy, w tym dochodzeń 
dotyczących nadużyć przepisów mających 
zastosowanie do delegowania 
pracowników lub dotyczących możliwych 
przypadków nielegalnej działalności 
transnarodowej.

Or. en

Poprawka 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
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przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników.

Or. en

Poprawka 467
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na niezwłocznym
odpowiadaniu na uzasadnione wnioski 
właściwych organów o udzielenie 
informacji oraz o przeprowadzenie kontroli 
i dochodzeń odnośnie do przypadków 
delegowania, o których mowa w art. 1 ust. 
3 dyrektywy 96/71/WE, w tym dochodzeń 
dotyczących nadużyć przepisów mających 
zastosowanie do delegowania 
pracowników lub dotyczących możliwych 
przypadków nielegalnej działalności 
transnarodowej.

Or. de

Poprawka 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na uzasadnione wnioski właściwych 
organów o udzielenie informacji oraz o 
przeprowadzenie kontroli i dochodzeń 
odnośnie do przypadków delegowania, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 
96/71/WE, w tym dochodzeń dotyczących 
nadużyć przepisów mających zastosowanie 
do delegowania pracowników lub 
dotyczących możliwych przypadków 
nielegalnej działalności transnarodowej.

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na niezwłocznym
odpowiadaniu na uzasadnione wnioski 
właściwych organów o udzielenie 
informacji oraz o przeprowadzenie kontroli 
i dochodzeń odnośnie do przypadków 
delegowania, o których mowa w art. 1 ust. 
3 dyrektywy 96/71/WE, w tym dochodzeń 
dotyczących nadużyć przepisów mających 
zastosowanie do delegowania 
pracowników lub dotyczących możliwych 
przypadków nielegalnej działalności 
transnarodowej.

Or. en

Poprawka 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Współpraca państw członkowskich 
może obejmować również przesyłanie i 
doręczanie dokumentów organu 
wnioskującego.

Or. en

Poprawka 470
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 
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w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie zapewniają dostarczenie 
przez usługodawców prowadzących 
działalność na ich terytorium ich 
właściwym organom wszelkich informacji 
potrzebnych do nadzoru nad działalnością 
tych usługodawców zgodnie z ich 
przepisami krajowymi.

w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie zapewniają dostarczenie 
przez usługodawców prowadzących 
działalność na ich terytorium ich 
właściwym organom wszelkich informacji 
potrzebnych do nadzoru nad działalnością 
tych usługodawców zgodnie z ich 
przepisami krajowymi. W przypadku gdy 
usługodawcy nie dostarczą takich 
informacji, właściwe organy w państwie 
przyjmującym muszą zainicjować 
odpowiednie działania, w stosownych 
przypadkach we współpracy z właściwymi 
organami państwa prowadzenia 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy państwa przyjmującego muszą skutecznie egzekwować unijne i krajowe 
przepisy dotyczące zatrudnienia. Jeżeli stwierdzono naruszenie, a z jakiegokolwiek powodu 
działania prawne nie są możliwe w państwie przyjmującym, oba państwa muszą 
współpracować w celu dopilnowania, by usługodawca został pociągnięty do 
odpowiedzialności, zapewnił odpowiednie wynagrodzenie delegowanym pracownikom i 
stanął w obliczu stosownych sankcji o charakterze karnym.

Poprawka 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 
w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie zapewniają dostarczenie 
przez usługodawców prowadzących 
działalność na ich terytorium ich
właściwym organom wszelkich informacji 
potrzebnych do nadzoru nad działalnością 
tych usługodawców zgodnie z ich 
przepisami krajowymi.

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 
w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie zapewniają dostarczenie 
przez usługodawców prowadzących 
działalność na ich terytorium właściwym 
organom wszelkich informacji potrzebnych 
do nadzoru nad działalnością tych 
usługodawców zgodnie z ich przepisami 
krajowymi oraz dyrektywą 96/71/WE.
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Or. en

Poprawka 472
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 
w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie zapewniają dostarczenie 
przez usługodawców prowadzących 
działalność na ich terytorium ich 
właściwym organom wszelkich informacji 
potrzebnych do nadzoru nad działalnością 
tych usługodawców zgodnie z ich 
przepisami krajowymi.

3. W celu udzielenia odpowiedzi na 
wniosek o pomoc od właściwych organów 
w innym państwie członkowskim państwa 
członkowskie niezwłocznie zapewniają 
dostarczenie przez usługodawców 
prowadzących działalność na ich 
terytorium ich właściwym organom 
wszelkich informacji potrzebnych do 
nadzoru nad działalnością tych 
usługodawców zgodnie z ich przepisami 
krajowymi.

Or. de

Poprawka 473
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania.

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania. W razie jakichkolwiek 
utrzymujących się problemów z wymianą 
informacji Komisja dokłada starań, by 
pomóc państwu członkowskiemu w 
rozwiązaniu danego problemu.
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Or. cs

Poprawka 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania.

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu jak 
najszybszego znalezienia rozwiązania.
Każdą permanentną odmowę przekazania 
żądanych informacji uznaje się za 
naruszenie prawa UE określone w art. 
258 i następnych TFUE.

Or. en

Poprawka 475
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania.

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania. Każda trwała odmowa 
udostępnienia żądanych informacji 
stanowi naruszenie prawa UE 
w rozumieniu art. 258 i następnych 
TFUE.
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Or. de

Poprawka 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania.

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania. Każda permanentna odmowa 
przekazania żądanych informacji stanowi 
naruszenie prawa UE określone w art. 
258 i następnych TFUE.

Or. en

Poprawka 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każda długotrwała odmowa 
przekazania żądanych informacji 
uprawnia wnioskujące państwo 
członkowskie do sporządzenia publicznie 
dostępnego wykazu niewspółpracujących 
organów i do powiadomienia o tym 
Komisji Europejskiej. Komisja 
Europejska stworzy publicznie dostępny 
wykaz zgłoszonych jej 
niewspółpracujących organów.

Or. en
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Poprawka 478
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 
elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania wniosku.

1. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 
elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania wniosku lub w ciągu miesiąca, 
jeśli odpowiedź wymaga przeprowadzenia 
kontroli na miejscu. Aby uniknąć 
konieczności wprowadzenia kalendarza 
kontroli w przypadku wniosków, które 
mogłyby być składane w weekendy lub w 
dni świąteczne, terminy określa się w 
dniach roboczych.

Or. hu

Poprawka 479
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 
elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania wniosku.

1. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 
elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania wniosku lub w ciągu miesiąca, 
jeżeli odpowiedź wymaga przeprowadzenia 
kontroli na miejscu.

Or. cs
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Poprawka 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja rejestruje przypadki, w których 
państwa członkowskie odmawiają 
przekazania żądanych informacji, wraz z 
informacjami dotyczącymi 
odpowiedzialnych organów.

Or. en

Poprawka 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 24 godzin.

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 24 godzin. 
Ten mechanizm szybkiego reagowania 
stosuje się w przypadku, gdy na podstawie 
kryteriów określonych w art. 3 nasuwa się 
podejrzenie, że oddelegowany pracownik 
jest zatrudniony przez nieprawdziwe 
przedsiębiorstwo, nie jest pracownikiem 
lub też nie jest rzeczywiście oddelegowany. 
Nie stanowi to przeszkody dla krajowych 
organów lub inspekcji państwa 
przyjmującego w podjęciu 
natychmiastowych kroków w celu 
zapobieżenia nadużyciom socjalnym oraz 
ich ścigania i karania.
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Or. en

Poprawka 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 24 godzin.

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 24 godzin. 
Ten mechanizm szybkiego reagowania 
stosuje się w przypadku podejrzenia, że 
przedsiębiorstwo nie prowadzi w 
rzeczywistości znacznej części swej 
działalności w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności, czego wymaga 
art. 3 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 483
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 24 godzin.

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 5 dni 
roboczych.
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Or. hu

Poprawka 484
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten mechanizm szybkiego reagowania 
stosuje się również w przypadku, gdy 
kryteria określone w art. 3 budzą 
podejrzenie, że delegowany pracownik jest 
zatrudniony przez fikcyjne 
przedsiębiorstwo lub nie jest rzeczywiście 
oddelegowany. Nie wyklucza to 
podejmowania przez krajowe organy i/lub 
inspekcję pracy przyjmującego państwa 
członkowskiego natychmiastowych
kroków w celu zapobieżenia nadużyciom 
socjalnym oraz ich zbadania 
i sankcjonowania.

Or. de

Poprawka 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody 
dla właściwych organów przyjmującego 
państwa członkowskiego w podjęciu 
natychmiastowych kroków w celu 
zapobieżenia nadużyciom socjalnym oraz 
ich ścigania i karania.

Or. en
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Poprawka 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja i państwa członkowskie 
wspierają finansowo wspólne inicjatywy 
zainteresowanych partnerów społecznych 
na szczeblu europejskim i krajowym, by 
wprowadzić wspólne instrumenty mające 
na celu informowanie przedsiębiorstw i 
pracowników o przepisach i warunkach, 
których należy przestrzegać zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE.

Or. fr

Poprawka 487
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji. 
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji. 
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku i w 
ścisłej zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych.

Or. cs

Poprawka 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji, 
zgodnie z przepisami i praktykami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 
zagadnień określonych we wniosku.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji, 
zgodnie z prawem europejskim oraz 
przepisami i praktykami krajowymi.

Or. en

Poprawka 490
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają
również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są tylko w odniesieniu do 

7. Państwa członkowskie zapewniają 
zachowanie absolutnej poufności 
wymienianych przez nie informacji.
Informacje podlegające wymianie 
wykorzystywane są wyłącznie
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zagadnień określonych we wniosku. w odniesieniu do zagadnień określonych 
we wniosku.

Or. de

Poprawka 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i właściwe organy ściśle 
współpracują w celu analizowania 
wszelkich trudności mogących wyniknąć 
ze stosowania art. 3 ust. 10 dyrektywy 
96/71/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i właściwe organy ściśle 
współpracują w celu analizowania 
wszelkich trudności mogących wyniknąć 
ze stosowania art. 3 ust. 10 dyrektywy 
96/71/WE.

9. Zgodnie z zasadą ustanowioną w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE Komisja i właściwe 
organy ściśle współpracują w celu 
analizowania wszelkich trudności
pojawiających się przy wdrażaniu
dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i właściwe organy ściśle 
współpracują w celu analizowania 
wszelkich trudności mogących wyniknąć 
ze stosowania art. 3 ust. 10 dyrektywy 
96/71/WE.

9. Komisja i właściwe organy ściśle 
współpracują w celu analizowania 
wszelkich trudności związanych z 
wdrożeniem art. 3 ust. 10 dyrektywy 
96/71/WE.

Or. en

Poprawka 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Aby ułatwić wzajemną pomoc i 
współpracę transgraniczną, Komisja w 
ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ocenę skutków w 
zakresie wykonalności ogólnounijnego 
systemu powiadamiania lub rejestracji 
opartego na systemach istniejących w 
państwach członkowskich i zgodnego z 
tymi systemami.

Or. en

Poprawka 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola państwa członkowskiego Współpraca pomiędzy państwem 
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prowadzenia działalności członkowskim prowadzenia działalności i 
przyjmującym państwem członkowskim

Or. en

Poprawka 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności

Rola państw członkowskich

Or. en

Poprawka 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności

Rola państw członkowskich

Or. en

Poprawka 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Zgodnie z art. 4 i 5 dyrektywy 
96/71/WE kontrola warunków pracy, jakie 
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należy zapewnić, leży w gestii organów 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
w związku z tym to państwo członkowskie 
nadal kontroluje, monitoruje i podejmuje 
wszystkie niezbędne środki nadzoru lub 
środki egzekucji, zgodnie ze swoim 
prawem krajowym i/lub krajowymi 
praktykami i procedurami 
administracyjnymi, odnośnie do 
pracowników delegowanych na jego 
terytorium.
Właściwe organy mogą przeprowadzać 
kontrole rzeczowe z własnej inicjatywy i 
nie są związane żadnymi wynikami 
kontroli prowadzonych przez organy 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności.

Or. en

Poprawka 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, nadal 
kontroluje, monitoruje i przedsiębierze 
niezbędne środki nadzoru lub środki 
egzekucji zgodnie ze swym krajowym 
prawem, praktyką i procedurami 
administracyjnymi, odnośnie do 
pracowników delegowanych do innego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 500
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, nadal 
kontroluje, monitoruje i przedsiębierze
niezbędne środki nadzoru lub środki
egzekucji zgodnie ze swym krajowym 
prawem, praktyką i procedurami 
administracyjnymi, odnośnie do 
pracowników delegowanych do innego 
państwa członkowskiego.

1. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 96/71/WE 
przyjmujące państwo członkowskie
prowadzi działania w zakresie kontroli 
i monitorowania oraz podejmuje
niezbędne środki nadzoru i egzekucji
w odniesieniu do pracowników 
delegowanych na jego terytorium, zgodnie 
z krajowymi przepisami, praktyką 
i procedurami administracyjnymi.

Zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w art. 4 i 5 dyrektywy 96/71/WE również 
państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, nadal 
prowadzi działania w zakresie kontroli 
i monitorowania oraz podejmuje 
niezbędne środki nadzoru i egzekucji 
zgodnie z krajowymi przepisami, praktyką 
i procedurami administracyjnymi. W celu 
lepszego egzekwowania państwo to 
wspiera właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego, przekazując mu 
niezwłocznie informacje na temat tego, 
czy przedsiębiorstwa delegujące spełniają 
minimalne kryteria określone w art. 3 
niniejszej dyrektywy i w dyrektywie 
96/71/WE lub są uprawnione do 
delegowania.
Państwa członkowskie, które uzyskają 
informacje, że pracownicy w ich kraju są 
rekrutowani przez usługodawców 
wyłącznie w celu bezpośredniego 
oddelegowania do trzeciego państwa 
członkowskiego, nie mogą wspierać tych 
działań, lecz muszą powiadomić właściwe 
organy w przyjmującym państwie 
członkowskim.

Or. de
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Poprawka 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, nadal 
kontroluje, monitoruje i przedsiębierze 
niezbędne środki nadzoru lub środki 
egzekucji zgodnie ze swym krajowym 
prawem, praktyką i procedurami 
administracyjnymi, odnośnie do 
pracowników delegowanych do innego 
państwa członkowskiego.

1. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność,
pomaga państwu członkowskiemu, do 
którego delegowani są pracownicy, w 
zapewnieniu zgodności z warunkami 
obowiązującymi na mocy dyrektywy 
96/71/WE i niniejszej dyrektywy, 
dostarczając w odpowiednim czasie 
informacji o tym, czy przedsiębiorstwa 
delegujące pracowników spełniają 
minimalne kryteria określone w art. 3 
niniejszej dyrektywy i w dyrektywie 
96/71/WE.
Obowiązek ten w żaden sposób nie 
zmniejsza możliwości państwa 
członkowskiego, do którego delegowani są 
pracownicy, by monitorować, kontrolować 
oraz przedsiębrać wszelkie niezbędne 
środki nadzoru lub środki egzekucji 
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz 
dyrektywą 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W okolicznościach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 ust. 1, 
państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność,
pomaga państwu członkowskiemu, do 

skreślony
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delegowani są pracownicy, w zapewnieniu 
zgodności z warunkami mającymi 
zastosowanie zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE oraz niniejszą dyrektywą. 
Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, 
przekazuje z własnej inicjatywy państwu 
członkowskiemu, do którego delegowani 
są pracownicy, wszelkie istotne informacje 
określone w art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 
ust. 1, w przypadku gdy państwo 
członkowskie, w którym usługodawca 
prowadzi działalność, jest świadome 
faktów wskazujących na możliwe 
nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W okolicznościach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 ust. 1,
państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność,
pomaga państwu członkowskiemu, do 
delegowani są pracownicy, w zapewnieniu 
zgodności z warunkami mającymi 
zastosowanie zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE oraz niniejszą dyrektywą. 
Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, 
przekazuje z własnej inicjatywy państwu 
członkowskiemu, do którego delegowani 
są pracownicy, wszelkie istotne informacje 
określone w art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 
ust. 1, w przypadku gdy państwo 
członkowskie, w którym usługodawca 
prowadzi działalność, jest świadome 
faktów wskazujących na możliwe 

2. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
w trybie natychmiastowym przekazuje mu
wszelkie istotne informacje określone w
niniejszej dyrektywie lub potrzebne do 
celów zgodności z art. 3 dyrektywy 
96/71/WE. Właściwe organy mogą 
zażądać informacji, powołując się na 
jakikolwiek nadrzędny interes publiczny.
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nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 
wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji 
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy i zgodności jego działalności 
z prawem oraz informacji o braku 
przypadków naruszenia obowiązujących 
przepisów. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

skreślony

Or. en

Poprawka 505
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie informacji
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wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy i zgodności jego działalności 
z prawem oraz informacji o braku 
przypadków naruszenia obowiązujących 
przepisów. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

odnośnie do wszystkich przypadków 
świadczenia usług i do wszystkich 
usługodawców, w celu sprawdzenia pełnej 
zgodności z przepisami dyrektywy 
96/71/WE oraz niniejszej dyrektywy.
Właściwe organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności przekazują 
powyższe informacje zgodnie z art. 6.

Or. de

Poprawka 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 
wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji 
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy i zgodności jego działalności 
z prawem oraz informacji o braku 
przypadków naruszenia obowiązujących 
przepisów. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 
wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji
w celu weryfikacji pełnego przestrzegania 
przepisów zarówno dyrektywy 96/71/WE, 
jak i niniejszej dyrektywy, w tym
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy i zgodności jego działalności 
z prawem oraz informacji o braku 
przypadków naruszenia obowiązujących 
przepisów. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

Or. en

Poprawka 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa. Kontrole takie przeprowadzane są 
w razie potrzeby przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
na wniosek właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności, 
zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych przyjmującego 
państwa członkowskiego oraz zgodnie z 
prawem Unii.

skreślony

Or. en

Poprawka 508
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa. Kontrole takie przeprowadzane są 
w razie potrzeby przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
na wniosek właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności,

4. Kontrole przeprowadzane są przez 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 10 i z 
uprawnieniami dotyczącymi nadzoru 
przewidzianymi w krajowym prawie, 
praktyce i procedurach administracyjnych 
przyjmującego państwa członkowskiego.
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zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz zgodnie z prawem 
Unii.

Or. de

Poprawka 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa. Kontrole takie przeprowadzane są
w razie potrzeby przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego
na wniosek właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności,
zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz zgodnie z prawem 
Unii.

4. Kontrole przeprowadzane są przez 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 10 i z 
uprawnieniami dotyczącymi nadzoru 
przewidzianymi w krajowym prawie, 
praktyce i procedurach administracyjnych 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 510
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4



PE504.078v01-00 58/118 AM\924423PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa. Kontrole takie przeprowadzane są 
w razie potrzeby przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
na wniosek właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności,
zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz zgodnie z prawem 
Unii.

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 
usługa. Kontrole przeprowadzane są w 
razie potrzeby przez organy przyjmującego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 10 i 
z uprawnieniami dotyczącymi nadzoru 
przewidzianymi w krajowym prawie, 
praktyce i procedurach administracyjnych 
przyjmującego państwa członkowskiego 
oraz zgodnie z prawem Unii.

Or. fr

Poprawka 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W okresie delegowania pracownika do 
innego państwa członkowskiego kontrola 
warunków pracy, które muszą odpowiadać 
dyrektywie 96/71/WE, leży w gestii 
organów przyjmującego państwa 
członkowskiego we współpracy z 
państwem członkowskim prowadzenia 
działalności.

Or. en
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Poprawka 512
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
konieczne środki w celu prowadzenia
skutecznych kontroli.

Or. de

Poprawka 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
1. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 96/71/WE 
państwo członkowskie, do którego 
delegowani są pracownicy, nadal 
kontroluje, monitoruje i podejmuje 
wszystkie niezbędne środki nadzoru lub 
środki egzekucji, zgodnie ze swym 
krajowym prawem lub praktyką i 
procedurami administracyjnymi, odnośnie 
do pracowników delegowanych na jego 
terytorium.
2. Zgodnie z zasadami ustanowionymi w 
art. 4 i 5 dyrektywy 96/71/WE państwo 
członkowskie, w którym usługodawca 
prowadzi działalność, również nadal 
kontroluje, monitoruje i podejmuje 
niezbędne środki nadzoru lub środki 
egzekucji, zgodnie ze swym krajowym 
prawem, praktyką i procedurami 
administracyjnymi.
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Celem poprawy egzekwowania wspiera 
ono właściwy organ państwa 
członkowskiego, do którego delegowani są 
pracownicy, dostarczając terminowo 
informacji o tym, czy przedsiębiorstwa 
delegujące pracowników spełniają 
minimalne kryteria określone w art. 3 
niniejszej dyrektywy i w dyrektywie 
96/71/WE.
3. Kontrole przeprowadzane są przez 
organy państwa członkowskiego, do 
którego delegowani są pracownicy, 
zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych państwa 
członkowskiego.
4. Państwa członkowskie, które odkryją, 
że pracownicy są zatrudniani jedynie w 
celu delegowania ich do trzeciego państwa
członkowskiego lub w celu fikcyjnego 
samozatrudnienia, informują 
niezwłocznie właściwe organy w państwie 
członkowskim, do którego delegowani są 
pracownicy.
5. Państwa członkowskie zapewniają 
niezbędne zasoby w celu zapewnienia 
skuteczności kontroli.

Or. en

Poprawka 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
W okresie delegowania pracownika do 
innego państwa członkowskiego kontrola 
warunków pracy leży w gestii organów 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
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Przyjmujące państwo członkowskie może 
prowadzić kontrole z własnej inicjatywy i 
nie jest związane żadnymi wynikami lub 
kontrolami prowadzonymi przez organy 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności.

Or. en

Poprawka 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przedsiębiorą, z 
pomocą Komisji, środki towarzyszące na 
rzecz rozwoju, ułatwiania i promowania 
wymiany między urzędnikami 
odpowiedzialnymi za wprowadzenie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy, a także za monitorowanie 
przestrzegania obowiązujących przepisów
oraz ich egzekwowania.

1. Państwa członkowskie przedsiębiorą, z 
pomocą Komisji, środki towarzyszące na 
rzecz rozwoju, ułatwiania i promowania 
wymiany między partnerami społecznymi,
urzędnikami odpowiedzialnymi za 
wprowadzenie współpracy 
administracyjnej i wzajemnej pomocy, oraz
zapewnienia wsparcia organizacjom 
dostarczającym informacji delegowanym 
pracownikom.

Or. en

Poprawka 516
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy w przyjmującym 
państwie członkowskim gromadzą i 
analizują dane zgłoszone zgodnie z art. 9 
ust. 1.
Właściwe organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności gromadzą 
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odpowiednie dane dotyczące kryteriów 
określonych w art. 3 ust. 1 oraz płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i 
podatków usługodawcy.
Państwa członkowskie mają obowiązek 
regularnego składania sprawozdań 
Komisji. Komisja Europejska 
podsumowuje te sprawozdania 
i regularnie je publikuje.
W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ocenę wpływu dotyczącą wykonalności 
unijnego systemu notyfikowania lub 
rejestrowania, opartego na systemach 
istniejących w państwach członkowskich 
oraz zgodnego z tymi systemami.

Or. de

Poprawka 517
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy w przyjmującym 
państwie członkowskim gromadzą i 
analizują dane zgłoszone zgodnie z art. 9 
ust. 1.
Właściwe organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności gromadzą 
odpowiednie dane dotyczące kryteriów 
określonych w art. 3 ust. 1 oraz płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i 
podatków usługodawcy.
Państwa członkowskie mają obowiązek 
regularnego składania sprawozdań 
Komisji Europejskiej. Komisja 
Europejska podsumowuje te 
sprawozdania w odpowiedniej formie 
i regularnie je publikuje.
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Or. de

Poprawka 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy w przyjmującym 
państwie członkowskim rejestrują istotne 
dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. 
a). Właściwe organy w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
rejestrują istotne dane, o których mowa w 
art. 3 ust. 1, i dane dotyczące zapłaty przez 
usługodawcę składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego oraz 
podatków. Zarówno właściwe organy w 
przyjmującym państwie członkowskim, jak 
i właściwe organy w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
przesyłają swoje dane do Komisji 
Europejskiej (Eurostatu) celem 
przygotowania streszczeń i regularnych, 
dostępnych publicznie sprawozdań.

Or. en

Poprawka 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
oraz w przyjmującym państwie 
członkowskim gromadzą zarejestrowane 
dane dotyczące procesu delegowania i 
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poddają je ocenie.
Państwa członkowskie winny składać 
regularne sprawozdania Komisji 
Europejskiej. Komisja Europejska zbiera 
informacje i regularnie publikuje 
sprawozdania.

Or. en

Poprawka 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia konieczność udzielenia 
wsparcia finansowego w celu dalszego 
udoskonalenia współpracy 
administracyjnej i zwiększenia 
wzajemnego zaufania za pomocą 
wspólnych projektów, w tym przez 
propagowanie wymiany urzędników i 
organizację szkoleń, a także w celu 
rozwijania, ułatwiania i propagowania 
inicjatyw w zakresie najlepszych praktyk, 
w tym inicjatyw partnerów społecznych na 
szczeblu Unii, takich jak opracowanie i 
prowadzenie aktualnych baz danych lub 
wspólnych stron internetowych 
zawierających ogólne bądź sektorowe 
informacje w dziedzinie obowiązujących 
warunków zatrudnienia.

2. Komisja zapewnia odpowiednie 
wsparcie finansowe w celu dalszego 
udoskonalenia współpracy 
administracyjnej i zwiększenia 
wzajemnego zaufania za pomocą 
wspólnych projektów, w tym przez 
propagowanie wymiany urzędników i 
organizację szkoleń, a także w celu 
rozwijania, ułatwiania i propagowania 
inicjatyw w zakresie najlepszych praktyk, 
w tym inicjatyw partnerów społecznych na 
szczeblu Unii, takich jak opracowanie i 
prowadzenie aktualnych baz danych lub 
wspólnych stron internetowych 
zawierających ogólne bądź sektorowe 
informacje w dziedzinie obowiązujących 
warunków zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia konieczność udzielenia 
wsparcia finansowego w celu dalszego 
udoskonalenia współpracy 
administracyjnej i zwiększenia 
wzajemnego zaufania za pomocą 
wspólnych projektów, w tym przez 
propagowanie wymiany urzędników i 
organizację szkoleń, a także w celu 
rozwijania, ułatwiania i propagowania 
inicjatyw w zakresie najlepszych praktyk, 
w tym inicjatyw partnerów społecznych na 
szczeblu Unii, takich jak opracowanie i 
prowadzenie aktualnych baz danych lub 
wspólnych stron internetowych 
zawierających ogólne bądź sektorowe 
informacje w dziedzinie obowiązujących 
warunków zatrudnienia.

2. Komisja zapewnia odpowiednie 
wsparcie finansowe w celu dalszego 
udoskonalenia współpracy 
administracyjnej i zwiększenia 
wzajemnego zaufania za pomocą 
wspólnych projektów, w tym przez 
propagowanie wymiany urzędników i 
organizację szkoleń, a także w celu 
rozwijania, ułatwiania i propagowania 
inicjatyw w zakresie najlepszych praktyk, 
w tym inicjatyw partnerów społecznych na 
szczeblu Unii, takich jak opracowanie i 
prowadzenie aktualnych baz danych lub 
wspólnych stron internetowych 
zawierających ogólne bądź sektorowe 
informacje w dziedzinie obowiązujących 
warunków zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zachęca się państwa członkowskie do 
tworzenia punktów informacyjnych i 
zapewniania praktycznej pomocy 
delegowanym pracownikom w celu 
dopilnowania, aby dysponowali oni 
właściwą znajomością przysługujących im 
praw. Decyzja dotycząca lokalizacji 
punktów informacyjnych i obsługiwanych 
języków opiera się na szacunkach 
dotyczących obecności delegowanych 
pracowników na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Ma to 
zastosowanie zarówno do państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności, 
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jak i przyjmującego państwa 
członkowskiego, ponieważ równie ważne 
jest, aby pracownik otrzymywał 
informacje zarówno przed wyjazdem, jak i 
w okresie delegowania.

Or. en

Poprawka 523
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie zasadniczo 
dysponują swobodą wyboru i stosowania 
wymogów administracyjnych i środków 
kontrolnych.

Or. de

Poprawka 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. en

Poprawka 525
Jean-Luc Bennahmias
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie nakładają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. fr

Poprawka 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. en

Poprawka 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie nakładają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. fr
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Poprawka 528
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. de

Poprawka 529
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki
kontrolne:

1. Państwa członkowskie muszą
wprowadzić przynajmniej następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

Or. de

Poprawka 530
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. en
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Poprawka 531
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przynajmniej następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

Or. en

Poprawka 532
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają
następujące wymogi administracyjne i 
środki kontrolne:

Or. en

Poprawka 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące

1. Państwa członkowskie wprowadzają
wymogi administracyjne i skuteczne środki 
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wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

kontrolne. Środki te obejmują w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 534
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. W celu ściślejszego przestrzegania art. 3 
i 5 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie powinny wprowadzić takie
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne, jak np.:

Or. de

Poprawka 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. W celu poprawy egzekwowania 
dyrektywy 96/71/WE państwa
członkowskie, przestrzegając w pełni 
zasady niedyskryminacji, mogą poddawać 
kontroli wszystkie elementy konieczne do 
zweryfikowania zgodności z art. 3 i 5 
dyrektywy 96/71/WE oraz art. 3 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska



AM\924423PL.doc 71/118 PE504.078v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie wprowadzają
następujące wymogi administracyjne i 
środki kontrolne:

Or. en

Poprawka 537
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

1. Państwa członkowskie mogą
wprowadzić przykładowo następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne: 

Or. de

Poprawka 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący złożenia 
zwykłego oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym, 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 

skreślona
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usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

Or. en

Poprawka 539
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący złożenia 
zwykłego oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym, 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

skreślona

Or. hu

Poprawka 540
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym przed 
oddelegowaniem; w oświadczeniu tym 
wskazuje się, że usługodawca został 
poinformowany o minimalnych 
warunkach zatrudnienia określonych w 
art. 3 dyrektywy 96/71/WE i że będzie ich 
przestrzegał; oświadczenie zawiera co 
najmniej dane identyfikacyjne 
usługodawcy, nazwisko i adres 
wyznaczonego przez niego przedstawiciela 
oraz pełnomocnika do przyjmowania 
doręczeń, informacje na temat czasu 
trwania oddelegowania, datę rozpoczęcia, 
dane identyfikacyjne i liczbę
delegowanych pracowników, działalność 
delegowanych pracowników oraz miejsce 
pracy i adres pobytu w przyjmującym 
państwie członkowskim;

zobowiązanie usługodawcy do jak 
najszybszego poinformowania właściwych 
organów:
- jeżeli oddelegowanie nie ma lub nie 
miało miejsca lub zostało zakończone 
przed terminem,
- jeżeli działalność została przerwana;
- jeżeli pracodawca przydzielił 
delegowanego pracownika do innego 
przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności, 
zwłaszcza w przypadku przeniesienia lub 
fuzji przedsiębiorstw;

Or. de

Uzasadnienie

Kontrolować można jedynie jasno określone informacje. Ponadto są one przydatne do 
statystycznego ujęcia pracowników delegowanych, a tym samym do sprawdzenia, czy dzięki 
przedmiotowej dyrektywie można osiągnąć zakładany cel.
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Poprawka 541
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia w języku 
docelowego państwa członkowskiego
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym przed rozpoczęciem świadczenia 
usług, przy czym oświadczenie to musi 
zawierać następujące dane:

(i) dane identyfikacyjne usługodawcy,
(ii) dane identyfikacyjne delegowanych 
pracowników,
(iii) planowaną liczbę delegowanych 
pracowników,
(iv) planowany czas trwania 
oddelegowania oraz planowane miejsce 
świadczenia usługi,
(v) łatwo dostępne oraz jasno określone 
miejsce, w którym należy przechowywać 
lub udostępniać dokumentację kontrolną 
(np. umowy o pracę, karty płac, 
rozliczenia czasu pracy oraz dowody 
wypłaty wynagrodzeń lub równoważne 
dokumenty) w formie papierowej lub 
elektronicznej,
(vi) imię i nazwisko oraz adres 
pełnomocnika do przyjmowania doręczeń 
w kraju docelowym, tj. osoby, której mogą 
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być doręczane decyzje lub dokumenty 
urzędowe rodzące skutki prawne dla 
usługodawcy prowadzącego działalność 
w innym państwie członkowskim,
(vii) usługi uzasadniające delegowanie;
usługodawca prowadzący działalność 
w innym państwie członkowskim ma 
obowiązek bezzwłocznego powiadomienia 
właściwych organów krajowych 
w przypadku zmiany danych zawartych 
w oświadczeniu;

Or. de

Poprawka 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym najpóźniej jeden miesiąc przed 
rozpoczęciem świadczenia usług, przy 
czym oświadczenie to obejmuje w 
szczególności:

- dane identyfikacyjne usługodawcy;
- planowaną liczbę i indywidualne dane 
identyfikacyjne delegowanych 
pracowników;



PE504.078v01-00 76/118 AM\924423PL.doc

PL

- planowany okres delegowania;
- miejsce świadczenia usługi;
- rodzaj usług uzasadniających 
delegowanie;

Or. en

Poprawka 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym najpóźniej
jeden miesiąc przed rozpoczęciem
świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to obejmuje w szczególności:

- dane identyfikacyjne usługodawcy, w 
szczególności imię i nazwisko, datę i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania w 
kraju pochodzenia i adres zamieszkania w 
przyjmującym państwie w okresie ich 
pobytu,
- planowaną liczbę i indywidualne dane 
identyfikacyjne delegowanych 
pracowników,
- planowany okres delegowania,
- miejsce świadczenia usługi,
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- rodzaj usług uzasadniających 
delegowanie;

Or. en

Poprawka 544
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym przed 
rozpoczęciem świadczenia usług, przy 
czym oświadczenie to, sporządzane w 
jednym z języków urzędowych 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
obejmuje przynajmniej:

1) dane identyfikacyjne usługodawcy,
2) planowaną liczbę i indywidualne dane 
identyfikacyjne delegowanych 
pracowników,
3) planowany okres delegowania i miejsce
świadczenia usługi,
4) rodzaj usług uzasadniających 
delegowanie;

oświadczenie to jest aktualizowane w 
przypadku zmiany informacji przed 
rozpoczęciem lub podczas świadczenia 
usługi.

Or. en
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Poprawka 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym przed rozpoczęciem świadczenia 
usług; oświadczenie to obejmuje 
przynajmniej:

i) dane identyfikacyjne usługodawcy,
ii)  planowaną liczbę i dane 
identyfikacyjne poszczególnych 
pracowników delegowanych,

iii) planowany okres i miejsce świadczenia 
usługi, a także
iv) rodzaj usług uzasadniających 
delegowanie;

Or. fr

Poprawka 546
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym przed 
oddelegowaniem; w oświadczeniu tym 
wskazuje się, że usługodawca został 
poinformowany o warunkach 
zatrudnienia określonych w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE i że będzie ich 
przestrzegał; oświadczenie zawiera co 
najmniej dane identyfikacyjne 
usługodawcy, nazwisko i adres 
wyznaczonego przez niego przedstawiciela 
oraz pełnomocnika do przyjmowania 
doręczeń, informacje na temat czasu 
trwania oddelegowania, datę rozpoczęcia,
dane identyfikacyjne i liczbę
delegowanych pracowników, działalność 
delegowanych pracowników oraz miejsce 
pracy i adres pobytu w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Or. de

Poprawka 547
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia w języku 
państwa przyjmującego odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym, najpóźniej 
w momencie rozpoczęcia świadczenia 
usług, przy czym oświadczenie to zawiera
dane identyfikacyjne usługodawcy, dane
identyfikacyjne delegowanych 
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pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

pracowników, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce
ich pobytu, miejsce przechowywania 
dokumentów, o którym mowa w lit. b), 
imię i nazwisko pełnomocnika do 
przyjmowania doręczeń oraz jego adres 
w państwie przyjmującym, branżę, 
w ramach której delegowani są 
pracownicy; obowiązek bezzwłocznego 
zgłaszania zmiany tych danych przez 
pracodawcę;

Or. de

Poprawka 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych
pracowników, planowany okres i miejsce
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący
powiadomienia odpowiedzialnych 
właściwych organów krajowych w języku 
angielskim lub języku przyjmującego 
państwa członkowskiego przed 
rozpoczęciem świadczenia usług, przy 
czym powiadomienie obejmuje 
przynajmniej dane identyfikacyjne 
usługodawcy, planowaną liczbę
delegowanych pracowników i ich dane 
osobowe, wyznaczoną osobę kontaktową, 
datę rozpoczęcia i planowany okres oraz
miejsce działalności oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

Or. en

Poprawka 549
Georges Bach
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym 
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego można 
łatwo zidentyfikować, bądź większej ich 
liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia uprzedniego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej pięć dni roboczych 
przed rozpoczęciem świadczenia usług, 
przy czym oświadczenie to powinno 
przynajmniej obejmować dane 
identyfikacyjne usługodawcy, dane o 
obecności pracownika delegowanego, 
którego można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług
uzasadniających delegowanie;

Or. en

Poprawka 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego 
można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych
pracowników, planowany okres i miejsce 

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym przed rozpoczęciem świadczenia 
usług; oświadczenie to obejmuje 
przynajmniej dane identyfikacyjne 
usługodawcy, planowaną liczbę 
pracowników delegowanych, których 
można łatwo i indywidualnie 
zidentyfikować, wyznaczoną osobę 
kontaktową, początek oraz planowany 
okres i miejsce świadczenia usługi, a także
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ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

rodzaj usług uzasadniających delegowanie;

Or. fr

Poprawka 551
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego można 
łatwo zidentyfikować, bądź większej ich 
liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym przed 
rozpoczęciem świadczenia usług;
oświadczenie to obejmuje przynajmniej
dane identyfikacyjne usługodawcy, dane o 
obecności pracownika delegowanego, 
którego można łatwo zidentyfikować, bądź 
większej ich liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
świadczenia usługi oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

Or. fr

Poprawka 552
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia zwykłego oświadczenia 

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
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odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym, najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym
oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane o obecności 
pracownika delegowanego, którego można 
łatwo zidentyfikować, bądź większej ich 
liczby, planowaną liczbę tych 
pracowników, planowany okres i miejsce 
ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie;

właściwym organom krajowym, najpóźniej 
w momencie rozpoczęcia świadczenia 
usług; oświadczenie to może obejmować 
wyłącznie dane identyfikacyjne 
usługodawcy, dane identyfikacyjne
pracowników delegowanych, których
można łatwo zidentyfikować, planowaną 
liczbę tych pracowników, planowany okres 
i miejsce ich pobytu oraz rodzaj usług 
uzasadniających delegowanie; pracownik 
otrzymuje kopię wszystkich dotyczących 
go dostarczonych informacji;

Or. fr

Poprawka 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) obowiązek niezwłocznego 
poinformowania przez usługodawcę 
odpowiedzialnego właściwego organu 
krajowego:
- w przypadku gdy delegowanie nie ma lub 
nie miało miejsca lub zostało zakończone 
przed terminem;
- w przypadku gdy świadczenie usług 
uzasadniających delegowanie zostało 
przerwane;
- w przypadku gdy pracodawca przydzielił 
delegowanego pracownika do innego 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku 
fuzji lub przeniesienia przedsiębiorstwa;
- w przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
innych zmian w odniesieniu do informacji 
dostarczonych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. 
a);
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Or. en

Poprawka 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania 
i w łatwo dostępnym oraz 
identyfikowalnym miejscu na swoim 
terytorium, takim jak miejsce pracy lub 
plac budowy, lub, w przypadku 
pracowników mobilnych w sektorze 
transportu, w bazie operacyjnej lub w 
pojeździe, przy użyciu którego świadczone 
są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

skreślona

Or. en

Poprawka 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania 
i w łatwo dostępnym oraz 

b) wymóg przechowywania, udostępniania
dokumentów lub zachowywania ich 
papierowych lub elektronicznych kopii dla 
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identyfikowalnym miejscu na swoim 
terytorium, takim jak miejsce pracy lub 
plac budowy, lub, w przypadku 
pracowników mobilnych w sektorze 
transportu, w bazie operacyjnej lub w 
pojeździe, przy użyciu którego świadczone 
są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

właściwych organów i związków 
zawodowych w miejscu i w okresie 
świadczenia usługi oraz do dwóch lat po 
okresie świadczenia usługi. Ten 
obowiązek dotyczy w szczególności 
następujących dokumentów:

- kopii formularza A1 jako zaświadczenia 
o objęciu ubezpieczeniem społecznym w 
macierzystym państwie członkowskim,
- umowy o pracę (lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu dyrektywy 
91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy),
- kart płac,

- rozliczeń czasu pracy,
- dowodów wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych,
- oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i 
zdrowia w miejscu pracy, obejmującej 
przepisy ochronne, jakie mają zostać 
zastosowane, zgodnie z dyrektywą 
89/391/EWG,
- w przypadku gdy delegowany pracownik 
jest obywatelem państwa trzeciego – kopii 
zezwolenia na pracę i pobyt.
Dokumenty powinny być przechowywane 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na terytorium przyjmującego 
państwa członkowskiego, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi;
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Or. en

Poprawka 556
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w formie papierowej 
lub elektronicznej w okresie delegowania 
w miejscu pracy lub, w przypadku 
pracowników mobilnych, w pojeździe, przy 
użyciu którego świadczona jest usługa, 
oraz do dwóch lat po wykonaniu usługi 
w łatwo dostępnym oraz jasno określonym
miejscu w delegującym państwie 
członkowskim w szczególności 
następujących dokumentów:

- potwierdzenie tożsamości delegowanego 
pracownika,
- kopia formularza A1 zaświadczającego 
o objęciu ubezpieczeniem społecznym 
w macierzystym państwie członkowskim, 
- umowa o pracę (lub dokument 
równoważny w rozumieniu dyrektywy 
91/533/EWG wraz z dodatkowymi 
informacjami, o których mowa w art. 4 tej 
dyrektywy),
- rozliczenia wynagrodzenia i dowody 
płatności,
- rozliczenia czasu pracy,
- ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy 
zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG,
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- kopia zezwolenia na pracę i pobyt, jeżeli 
pracownik jest obywatelem państwa 
trzeciego;

Or. de

Poprawka 557
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w formie papierowej 
lub elektronicznej w okresie delegowania
oraz do dwóch lat po wykonaniu usługi
w łatwo dostępnym oraz jasno określonym
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, w szczególności 
następujących dokumentów:

- kopia formularza A1 zaświadczającego 
o objęciu ubezpieczeniem społecznym 
w państwie członkowskim prowadzenia 
działalności, 
- umowa o pracę (lub dokument 
równoważny w rozumieniu dyrektywy 
91/533 wraz z dodatkowymi informacjami, 
o których mowa w art. 4 tej dyrektywy),
- rozliczenia wynagrodzenia i dowody 
płatności,
- rozliczenia czasu pracy,
- ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w miejscu pracy 
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zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG,
- kopia zezwolenia na pracę i pobyt, jeżeli 
delegowany pracownik jest obywatelem 
państwa trzeciego;

Or. de

Poprawka 558
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak
np. miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub
równoważnego dokumentu zawierającego 
niezbędne warunki pracy), kart płac, 
rozliczeń czasu pracy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń, formularza A1 
zaświadczającego o objęciu 
ubezpieczeniem społecznym w państwie 
delegującym lub kopii dokumentów 
równoważnych;

Or. de

Poprawka 559
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub
równoważnego dokumentu zawierającego 
informacje na temat warunków pracy), 
kart płac, rozliczeń czasu pracy oraz 
dowodów wypłaty wynagrodzeń, 
zezwolenia na pracę i pobyt w przypadku 
państw trzecich, formularza A1 
zaświadczającego o objęciu 
ubezpieczeniem społecznym 
w macierzystym państwie członkowskim
lub kopii dokumentów równoważnych;

Or. de

Poprawka 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na ich terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu
art. 2 ust. 2 i art. 4 dyrektywy
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przypadkach, dodatkowych informacji, o
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

91/533/WE); inne dokumenty takie jak 
karty płac, rozliczenia czasu płacy oraz 
dowody wypłaty wynagrodzeń powinny 
być dostarczane w rozsądnym terminie, o
którym mowa w art. 6 ust. 5 na wniosek 
organów przyjmującego państwa 
członkowskiego przez pracodawcę lub
przez właściwe organy w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności;

Or. en

Poprawka 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na ich terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu pracy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych, formularzy 
zawierających informacje o 
przynależności do systemu ubezpieczeń 
społecznych w kraju pochodzenia lub 
pełne dane adresowe zakładu ubezpieczeń 
społecznych, do którego delegowany 
pracownik przynależy podczas pobytu w 
przyjmującym państwie członkowskim 
(rozporządzenia 883/2004/WE i 
987/2009/WE) i zaświadczenia o zdolności 
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do pracy wydanego przez właściwe służby 
medycyny pracy w kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania
w rozsądnym terminie lub zachowywania, 
zgodnie z wyborem usługodawcy, w 
okresie delegowania i w łatwo dostępnym 
oraz identyfikowalnym miejscu na ich
terytorium, takim jak miejsce pracy lub 
plac budowy, lub, w przypadku 
pracowników mobilnych w sektorze 
transportu, w bazie operacyjnej lub w 
pojeździe, przy użyciu którego świadczone 
są usługi, papierowych lub elektronicznych 
kopii umowy o pracę (lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu dyrektywy 
91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu pracy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych wydanych 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności;

Or. en

Poprawka 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na ich terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533/EWG, w tym, w 
stosownych przypadkach, dodatkowych 
informacji, o których mowa w art. 4 tej 
dyrektywy), formularzy A1, pozwoleń na 
pracę i na pobyt obywateli państw 
trzecich, kart płac, rozliczeń czasu płacy 
oraz dowodów wypłaty wynagrodzeń lub 
kopii dokumentów równoważnych;

Or. fr

Poprawka 564
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na ich terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533/EWG , w tym, w 
stosownych przypadkach, dodatkowych 
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których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

informacji, o których mowa w art. 4 tej 
dyrektywy), formularzy A1, kart płac, 
rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

Or. fr

Poprawka 565
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zobowiązanie usługodawcy do jak 
najszybszego poinformowania właściwego 
organu:
- jeżeli oddelegowanie nie ma lub nie 
miało miejsca lub zostało zakończone 
przed terminem,
- jeżeli działalność zostaje przerwana;
- jeżeli pracodawca przydzielił 
delegowanego pracownika do innego 
przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności, 
zwłaszcza w przypadku przeniesienia lub 
fuzji przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 

skreślona
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a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

Or. en

Poprawka 567
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów
używa się najczęściej formularzy
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia wszystkich 
istotnych dokumentów, formularzy 
zarówno wzorcowych, jak 
i niewzorcowych, niezależnie od długości 
poszczególnych dokumentów lub
formularzy;

Or. de

Poprawka 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia na wymagane 
języki urzędowe UE dokumentów, o 
których mowa w lit. b);

Or. en
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Poprawka 569
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, 
o których mowa w lit. b), na wybrany 
język urzędowy UE;

Or. de

Poprawka 570
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b);

Or. de

Poprawka 571
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 

c) obowiązek dostarczenia tłumaczenia 
dokumentów, o których mowa w lit. b), na 
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uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

jeden z języków urzędowych 
przyjmującego państwa członkowskiego;

Or. fr

Poprawka 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) tłumaczenie dokumentów, o których 
mowa w lit. b), na jeden z języków 
urzędowych przyjmującego państwa 
członkowskiego;

Or. fr

Poprawka 573
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, 
a do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), na oficjalny język 
państwa członkowskiego;

Or. de
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Poprawka 574
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, a 
do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, jeżeli zostanie uznana za 
konieczną przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, a 
do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, a 
do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych; kosztów tłumaczenia nie 
ponoszą pracodawcy;

Or. en

Poprawka 576
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o c) możliwość zwrócenia się o tłumaczenie
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których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, a 
do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

dokumentów, o których mowa w lit. b), o 
ile nie są one zbyt długie, a do 
sporządzania takich dokumentów używa 
się najczęściej formularzy wzorcowych;

Or. en

Poprawka 577
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, o ile nie są one zbyt długie, a 
do sporządzania takich dokumentów 
używa się najczęściej formularzy 
wzorcowych;

c) możliwość zwrócenia się o tłumaczenie
dokumentów, o których mowa w lit. b), o 
ile nie są one zbyt długie, a do 
sporządzania takich dokumentów używa 
się najczęściej formularzy wzorcowych;

Or. en

Poprawka 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwo członkowskie, do którego 
delegowani są pracownicy, może 
ustanowić wymóg, aby dokumenty, o 
których mowa w lit. b), oraz wszelkie inne 
wymagane dodatkowe dokumenty były 
bezzwłocznie udostępniane właściwym 
organom krajowym.

Or. en
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Poprawka 579
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

skreślona

Or. de

Poprawka 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

skreślona

Or. en

Poprawka 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) w razie konieczności wymóg wskazania 
osoby wyznaczonej do kontaktów w celu 
prowadzenia przez nią, w razie potrzeby, w 
okresie świadczenia usług, negocjacji w 
imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w państwie 
członkowskim, do którego delegowani są 
pracownicy, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.
Przedstawicielem lub osobą wyznaczoną 
do kontaktów może być każda osoba 
wyznaczona przez pracodawcę lub 
stowarzyszenie pracodawców w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności, 
którego pracodawca jest członkiem.

Or. en

Poprawka 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) możliwość wskazania, w razie potrzeby,
osoby wyznaczonej do kontaktów w celu
reprezentowania pracodawcy w 
przyjmującym państwie członkowskim, do 
którego delegowani są pracownicy, 
zgodnie z krajowym prawodawstwem i 
praktyką, w okresie świadczenia usług.

Or. en

Poprawka 583
Heinz K. Becker
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) możliwość wskazania osoby 
wyznaczonej do kontaktów, do której 
właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego mogą się zwracać 
bezpośrednio, w celu prowadzenia przez 
nią, w razie potrzeby, w okresie 
świadczenia usług, negocjacji w imieniu 
pracodawcy z odpowiednimi partnerami 
społecznymi w państwie członkowskim, do 
którego delegowani są pracownicy, 
zgodnie z krajowym prawodawstwem i 
praktyką.

Or. en

Poprawka 584
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) możliwość zwrócenia się o wskazanie
osoby wyznaczonej do kontaktów w celu 
prowadzenia przez nią, w razie potrzeby, w 
okresie świadczenia usług, negocjacji w 
imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w państwie 
członkowskim, do którego delegowani są 
pracownicy, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Poprawka 585
Tadeusz Cymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) możliwość zwrócenia się o wskazanie
osoby wyznaczonej do kontaktów w celu 
prowadzenia przez nią, w razie potrzeby, w 
okresie świadczenia usług, negocjacji w 
imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w państwie 
członkowskim, do którego delegowani są 
pracownicy, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Poprawka 586
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) możliwość zwrócenia się o wskazanie
osoby wyznaczonej do kontaktów w celu 
prowadzenia przez nią, w okresie 
świadczenia usług, negocjacji w imieniu 
pracodawcy z odpowiednimi partnerami 
społecznymi w przyjmującym państwie 
członkowskim, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.

Or. hu

Poprawka 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania pełnomocnika 
prawnego mającego miejsce zamieszkania
w państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, w okresie 
świadczenia usług i do roku po okresie 
świadczenia usług w celu prowadzenia
postępowań administracyjnych i sądowych 
oraz w celu prowadzenia, w razie 
potrzeby, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką

Or. en

Poprawka 588
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania pełnomocnika 
prawnego w państwie członkowskim, do 
którego delegowani są pracownicy, w 
okresie świadczenia usług w celu 
prowadzenia, w razie potrzeby, negocjacji 
w imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w tym państwie 
członkowskim i zawierania układów 
zbiorowych, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Poprawka 589
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania przedstawiciela 
prawnego lub pełnomocnika, który 
przejmuje zadania usługodawcy 
w przyjmującym państwie członkowskim
i któremu mogą być skutecznie doręczane 
dokumenty dla firmy delegującej.

Or. de

Poprawka 590
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania pełnomocnika 
prawnego. Zadania pełnomocnika 
prawnego obejmują postępowania sądowe 
i administracyjne oraz negocjacje, zgodnie 
z krajowym prawodawstwem i praktyką, w 
razie potrzeby, w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy.

Or. en

Poprawka 591
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w razie potrzeby, w okresie 
świadczenia usług, negocjacji w imieniu 
pracodawcy z właściwymi organami w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Poprawka 592
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług,
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów jako pełnomocnika 
prawnego lub w celu prowadzenia przez tę
osobę negocjacji, w razie potrzeby, w 
imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w państwie 
członkowskim, do którego delegowani są 
pracownicy, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich, w których wymaga się wyznaczenia osoby kontaktowej, 
rolą takiej osoby nie polega na „negocjowaniu” z partnerami społecznymi przyjmującego 
państwa członkowskiego, ale na byciu – jako przedstawiciel – punktem kontaktowym i 
źródłem informacji. Odniesienie się jedynie do negocjowania niesie za sobą ryzyko wejścia w 
kompetencje krajowych systemów rokowań zbiorowych. Należy zatem wyraźnie powiedzieć, że 
zamiast tego – lub dodatkowo – rolą osoby wyznaczonej do kontaktów może być działalność 
przedstawicielska.
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Poprawka 593
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania przedstawiciela 
prawnego lub pełnomocnika, który 
przejmuje zadania usługodawcy
w przyjmującym państwie członkowskim 
i na którego adres służbowy 
w przyjmującym państwie członkowskim 
mogą być skutecznie doręczane 
dokumenty dla przedsiębiorstwa 
delegującego; zadania przedstawiciela 
obejmują w czasie oddelegowania, w razie 
potrzeby, również prowadzenie negocjacji 
w imieniu pracodawcy z odpowiednimi 
partnerami społecznymi w przyjmującym
państwie członkowskim zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

Or. de

Poprawka 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów, do której właściwe organy 
państwa członkowskiego mogą się 
zwracać, i która jest upoważniona, w razie 
potrzeby, do prowadzenia – w okresie 
świadczenia usług – negocjacji w imieniu 
pracodawcy z odpowiednimi partnerami 
społecznymi w państwie członkowskim, do 
którego delegowani są pracownicy, 
zgodnie z krajowym prawodawstwem i 
praktyką.
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Or. en

Poprawka 595
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w okresie świadczenia usług, 
negocjacji w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

d) wymóg wskazania osoby wyznaczonej 
do kontaktów w celu prowadzenia przez 
nią, w razie potrzeby, w okresie 
świadczenia usług, negocjacji w imieniu 
pracodawcy z odpowiednimi partnerami 
społecznymi w państwie członkowskim, do 
którego delegowani są pracownicy, 
zgodnie z krajowym prawodawstwem i 
praktyką.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka językowa (dotyczy tylko polskiej wersji). W polskiej wersji brakuje bardzo 
istotnego elementu.

Poprawka 596
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć inne wymogi administracyjne 
i środki kontrolne z uwzględnieniem 
art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z ich 
przepisami krajowymi.

Or. de
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Poprawka 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inne wymogi administracyjne i środki 
kontrolne, bez których właściwe organy 
nie mogą skutecznie wykonywać zadań 
nadzorczych. Wymogi te są udostępniane 
publicznie.

Or. en

Poprawka 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszelkie dodatkowe krajowe środki 
kontroli lub dokumenty, o których mowa 
w ust. 1 lit. b), mogą być wymagane 
jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Komisję Europejską i ograniczają się do 
celu weryfikacji, czy warunki 
zatrudnienia, o których mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)



AM\924423PL.doc 109/118 PE504.078v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wprowadzają 
niezbędne wymogi administracyjne i 
środki kontroli wymienione w ust. 1 w 
sposób niedyskryminujący, uzasadniony i 
proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Środki mające na celu zwalczanie 
szarej strefy, takie jak obowiązek 
wyznaczenia indywidualnego numeru 
identyfikacji podatkowej dla pracownika.

Or. en

Poprawka 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zachowują 
prawo do wprowadzania wymogów 
administracyjnych i środków kontrolnych 
wykraczających poza elementy określone 
w lit. b) i c) zgodnie z unijnymi zasadami 
proporcjonalności i konieczności, pod 
warunkiem że w sposób precyzyjny, jasny i 
dostępny poinformują o tym 
przedsiębiorstwa świadczące usługi.
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Or. fr

Poprawka 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby procedury i formalności związane z 
delegowaniem pracowników były możliwie 
łatwe do przeprowadzenia i dopełnienia 
przez przedsiębiorstwa na odległość oraz 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych.

skreślony

Or. en

Poprawka 603
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury i formalności związane z 
delegowaniem pracowników były możliwie 
łatwe do przeprowadzenia i dopełnienia 
przez przedsiębiorstwa na odległość oraz w 
zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury i formalności związane z 
delegowaniem pracowników były możliwe
do przeprowadzenia i dopełnienia przez 
przedsiębiorstwa na odległość oraz w 
zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych.

Or. de

Poprawka 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury i formalności związane z 
delegowaniem pracowników były możliwie 
łatwe do przeprowadzenia i dopełnienia 
przez przedsiębiorstwa na odległość oraz w 
zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury i formalności związane z 
delegowaniem pracowników były możliwe
do przeprowadzenia i dopełnienia przez 
przedsiębiorstwa na odległość oraz w 
zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych.

Or. en

Poprawka 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 606
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje
skuteczność stosowania krajowych 
środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

Or. de

Poprawka 607
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje
konieczność i odpowiedniość stosowania
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje
skuteczność krajowych systemów
kontrolnych w świetle doświadczeń
z systemem współpracy i wymiany 
informacji, opracowania bardziej 
jednolitych i ustandaryzowanych 
dokumentów, ustanowienia wspólnych 
zasad lub standardów dotyczących kontroli 
w dziedzinie delegowania pracowników, 
jak również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.
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Or. de

Poprawka 608
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów,
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów,
zalecenia wspólnych zasad lub standardów 
dotyczących kontroli w dziedzinie 
delegowania pracowników, jak również 
osiągnięć technicznych, celem wydania 
państwom członkowskim, w stosownych 
przypadkach, zaleceń dotyczących zmian 
lub modyfikacji.

Or. de

Poprawka 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja Europejska 
ponownie rozpatruje stosowanie
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
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ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

ustandaryzowanych dokumentów,
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem
oceny konieczności i wykonalności 
ogólnounijnego cyfrowego systemu 
uprzedniego powiadamiania i
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

Or. en

Poprawka 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, ponownie rozpatrzone
zostaje stosowanie krajowych środków 
kontrolnych w świetle doświadczeń i 
efektywności systemu współpracy i 
wymiany informacji, opracowania bardziej 
jednolitych i ustandaryzowanych 
dokumentów, ustanowienia wspólnych 
zasad lub standardów dotyczących kontroli 
w dziedzinie delegowania pracowników, 
jak również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 611
Jean-Luc Bennahmias
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność i odpowiedniość stosowania
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, ponownie rozpatrzone
zostaje stosowanie krajowych środków 
kontrolnych w świetle doświadczeń i 
efektywności systemu współpracy i 
wymiany informacji, opracowania bardziej 
jednolitych i ustandaryzowanych 
dokumentów, ustanowienia wspólnych 
zasad lub standardów dotyczących kontroli 
w dziedzinie delegowania pracowników, 
jak również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje
konieczność i odpowiedniość stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.

3. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, ponownie rozpatrzona 
zostaje efektywność i odpowiedniość 
stosowania krajowych środków 
kontrolnych w świetle doświadczeń i 
efektywności systemu współpracy i 
wymiany informacji, opracowania bardziej 
jednolitych i ustandaryzowanych 
dokumentów, ustanowienia wspólnych 
zasad lub standardów dotyczących kontroli 
w dziedzinie delegowania pracowników, 
jak również osiągnięć technicznych, celem 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji.
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Poprawka 613
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W czasie oddelegowania pracownika 
kontrola warunków pracy leży w gestii 
organów lub właściwej jednostki 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Mogą one prowadzić kontrole rzeczowe 
z własnej inicjatywy, przy czym wyniki 
poprzednich kontroli nie są miarodajne.

Or. de

Poprawka 614
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W czasie oddelegowania pracownika 
kontrola warunków pracy leży w gestii 
organów lub właściwych jednostek 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Mogą one prowadzić kontrole rzeczowe 
z własnej inicjatywy.

Or. de

Poprawka 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zarówno państwo członkowskie 
prowadzenia działalności, jak i państwo 
członkowskie, do którego delegowani są 
pracownicy, posiadają uprawnienia do 
kontroli legalności stosunków pracy i 
warunków pracy. W przypadku 
sprzecznych interpretacji pierwszeństwo 
ma prawo państwa członkowskiego, do 
którego delegowani są pracownicy.

Or. en

Poprawka 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W okresie delegowania pracownika 
inspekcja warunków pracy leży w gestii 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, do którego delegowani są 
pracownicy. Mogą one prowadzić kontrole 
rzeczowe z własnej inicjatywy i nie są 
związane żadnymi wynikami kontroli 
prowadzonych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności.

Or. en

Poprawka 617
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
W celu trwałego wdrożenia krajowych 
środków kontrolnych usługodawcy 
prowadzący działalność w innym państwie 
członkowskim muszą w przypadku 
delegowania pracowników wyznaczyć 
w kraju docelowym pełnomocnika do 
przyjmowania doręczeń. Pełnomocnikowi 
do przyjmowania doręczeń mogą być 
doręczane decyzje lub dokumenty 
urzędowe rodzące skutki prawne dla 
usługodawcy prowadzącego działalność w 
innym państwie członkowskim.

Or. de


