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Pozměňovací návrh 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Inspekce Kontroly a inspekce

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených v této směrnici a ve směrnici 
96/71/ES a zaručit její řádné provádění a 
prosazování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici o prosazování 
práv a zaručit její řádné provádění a 
prosazování.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
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stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 622
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.
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zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 623
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.

Or. de

Pozměňovací návrh 624
Georges Bach

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
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vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

účinné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.
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infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 626
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí 
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. 
Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí 
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při 
posuzování rizik se přihlíží k faktorům, 
jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 627
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí
z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. Posouzení
rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se 
na jejich území soustředí zaměstnávání 
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Při posuzování rizik se 
přihlíží k faktorům, jako jsou realizace 
velkých infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Příslušné vnitrostátní orgány 
v členských státech zajistí, aby byly 
zavedeny vhodné kontroly a sledovací 
mechanismy a aby byly na jejich území 
prováděny účinné inspekce s cílem 
kontrolovat a sledovat dodržování předpisů 
a pravidel stanovených ve směrnici 
96/71/ES a zaručit její řádné provádění a 
prosazování. Tyto inspekce mohou 
vycházet z posouzení rizik, které mohou 
pravidelně vypracovávat příslušné orgány. 
Posouzení rizik může určovat odvětví 
činnosti, do kterých se na jejich území 
soustředí zaměstnávání pracovníků 
vyslaných za účelem poskytování služeb. 
Při posuzování rizik se může přihlížet
k faktorům, jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.
Tímto ustanovením není dotčeno právo 
členských států provádět inspekce, aniž by 
existovalo podezření.

Or. de

Pozměňovací návrh 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce v první řadě vycházejí

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy a 
aby byly na jejich území prováděny účinné 
a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat 
a sledovat dodržování předpisů a pravidel 
stanovených ve směrnici 96/71/ES a 
zaručit její řádné provádění a prosazování. 
Tyto inspekce mohou vycházet zejména
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z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. Posouzení 
rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se 
na jejich území soustředí zaměstnávání 
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Při posuzování rizik se 
přihlíží k faktorům, jako jsou realizace 
velkých infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

z posouzení rizik, které pravidelně 
vypracovávají příslušné orgány. Posouzení 
rizik může určovat odvětví činnosti, do 
kterých se na jejich území soustředí
zaměstnávání pracovníků vyslaných za 
účelem poskytování služeb. Při posuzování 
rizik se může přihlížet především
k faktorům, jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
vhodné kontroly a sledovací mechanismy 
a aby byly na jejich území prováděny 
účinné a odpovídající inspekce s cílem 
kontrolovat a sledovat dodržování
předpisů a pravidel stanovených ve 
směrnici 96/71/ES a zaručit její řádné
provádění a prosazování. Tyto inspekce 
v první řadě vycházejí z posouzení rizik, 
které pravidelně vypracovávají příslušné 
orgány. Posouzení rizik určuje odvětví 
činnosti, do kterých se na jejich území 
soustředí zaměstnávání pracovníků 
vyslaných za účelem poskytování služeb.
Při posuzování rizik se přihlíží 
k faktorům, jako jsou realizace velkých 
infrastrukturních projektů, zvláštní 
problémy a potřeby specifických odvětví, 
dřívější porušení předpisů a také 
zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Hostitelské členské státy zajistí zavedení 
účinných kontrolních a sledovacích 
mechanismů a provádění účinných a 
odpovídajících inspekcí na svém území 
s cílem zlepšit dodržování článků 3 a 5 
směrnice 96/71/ES a zaručit její účinné
provádění a prosazování.

Členské státy mohou uložit následující 
požadavky a umožnit tak účinné kontroly:
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Or. en

Pozměňovací návrh 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služby 
usazeného v jiném členském státě před 
zahájením poskytování služby předložit 
příslušným odpovědným vnitrostátním 
orgánům prohlášení v jazyce 
hostitelského členského státu v tištěné či 
elektronické podobě, přičemž prohlášení 
musí poskytovat přinejmenším nezbytné 
informace, které umožní faktické kontroly 
na pracovišti.
Mezi ně patří zejména informace, které 
umožní nepochybnou identifikaci 
poskytovatele služby, informace o 
pověřené kontaktní osobě uvedené 
v písmenu e), informace o vyslaných 
pracovnících a informace týkající se 
zahájení a předpokládané doby trvání 
vyslání, umístění jejich pracoviště a 
služeb, které odůvodňují vyslání; je třeba 
rovněž uvést, jestliže byl vyslaný 
pracovník zaměstnavatelem přeřazen do 
jiného podniku v členském státě usazení, 
zejména v případě převodů nebo fúzí 
podniků.
Následné změny v těchto údajích musí být 
nahlášeny bez prodlení. Tyto povinnosti se 
týkají rovněž podniků ve smyslu čl. 1 odst. 
3 písm. c) směrnice 96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné či 
elektronické podobě kopie nezbytných 
pracovních dokladů a umožnit tak 
faktické kontroly na pracovišti. Mezi tyto 
doklady patří zejména pracovní smlouva 
(nebo rovnocenný doklad ve smyslu 
směrnice 91/533, obsahující v případě, že 
je to vhodné nebo důležité, dodatečné 
informace uvedené v článku 4 uvedené 
směrnice), výplatní pásky, pracovní 
výkazy uvádějící začátek, konec a délku 
denní pracovní doby, formulář A1 jako 
doklad o sociálním pojištění v domovském 
členském státě, doklady týkající se 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, 
včetně požadovaného hodnocení rizik pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
podle směrnice 89/391/ES, pokud je 
vyslaný pracovník státním příslušníkem 
třetí země, kopie pracovního povolení a 
povolení k pobytu a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na 
přístupném a zřetelně označeném místě na 
jeho území, jako je pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) povinnost poskytnout na žádost orgánů 
hostitelského členského státu a 
v přiměřené lhůtě po vyslání doklady 
uvedené v písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) překlad dokladů uvedených v písm. b) 
do jazyka hostitelského členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) povinnost určit právního zástupce nebo
zmocněnce, který bude v případě potřeby 
jménem zaměstnavatele jednat a uzavírat 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi dohody 
s příslušnými sociálními partnery 
v členském státě, do kterého se pracovníci 
vysílají, nebo s příslušnými orgány 
veřejné správy, a/nebo na něhož se mohou 
příslušné orgány hostitelského státu 
obrátit a jenž je oprávněn přijímat službu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jiné správní požadavky a kontrolní 
opatření, bez nichž příslušné subjekty 
v členských státech nemohou účinně plnit 
své úkoly v oblasti dohledu, a pokud daný 
úkol nebylo možné splnit uplatněním 
méně omezujících opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a na zajištění 
inspekcí a kontrol vyčlení potřebné zdroje; 
zajistí, aby postupy a formality týkající se 
vysílání pracovníků mohly podniky 
provádět na dálku a pokud možno pomocí 
elektronických prostředků a aby byly 
veškeré administrativní požadavky 
poskytovatelům služby veřejně dostupné a 
pravidelně aktualizované.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování této směrnice a 
směrnice 96/71/ES nebyly diskriminační a
na zajištění těchto inspekcí a kontrol 
vyčlení potřebné zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a na zajištění 
inspekcí a kontrol vyčlení potřebné zdroje.

Or. de

Pozměňovací návrh 639
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené a 
aby se nestaly další zátěží pro 
zaměstnavatele ani pro zaměstnance.

Or. en
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Pozměňovací návrh 640
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.
Tímto ustanovením není dotčena možnost 
provádět inspekce, aniž by existovalo 
podezření.

Or. de

Pozměňovací návrh 641
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES 
nebyly diskriminační.

Or. de

Pozměňovací návrh 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování směrnice 96/71/ES
nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a 
kontroly dodržování nebyly diskriminační 
a/nebo nepřiměřené.

Or. en



AM\925205CS.doc 17/120 PE504.094v02-00

CS

Pozměňovací návrh 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po skončení každé inspekce poskytne 
příslušný orgán dokument obsahující 
alespoň název a adresu podniku, v němž 
byla provedena inspekce, údaje o 
totožnosti příslušného orgánu, dny, 
v nichž inspekce probíhala, právní důvod 
pro použití kontrolního opatření, 
odůvodnění nezbytnosti a přiměřenosti 
použitých prostředků a – na žádost 
prověřovaného podniku – sdělení, že 
některé záležitosti podléhají obchodnímu 
tajemství, popis odhaleného nekalého 
jednání nebo sdělení, že nedošlo 
k odhalení žádné formy nekalého jednání, 
jakož i další relevantní informace. Podnik, 
v němž probíhala inspekce, má právo 
vyslovit k nálezům uvedeným v tomto 
dokumentu připomínky. Podnik obdrží 
kopii zhotoveného dokumentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření na kontrolu uplatňování 
směrnice 96/71 a na odhalování 
nesprávných postupů při vysílání 
pracovníků se považují za předpisy o 
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veřejném pořádku ve smyslu prohlášení č. 
10 o čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71, které 
bylo zaznamenáno v zápisu ze zasedání 
Rady Evropské unie, když byla přijata 
směrnice 96/71. Nejsou-li opatření 
členských států za účelem boje proti 
nehlášené práci a prevence sociálního 
dumpingu protekcionistická nebo 
diskriminační, nemohou být omezena 
z toho důvodu, že by se případně mohla 
stát překážkou volného pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost, vhodnost a 
účinnost uplatňování vnitrostátních 
kontrolních opatření, a to na základě 
zkušeností se systémem pro spolupráci a 
výměnu informací, s vytvořením 
jednotnějších, standardizovaných 
dokumentů, s vytvářením společných 
zásad nebo norem pro kontroly v oblasti 
vysílání pracovníků a s technologickým, 
sociálním a hospodářským rozvojem 
podmínek pro vysílání, jakož i na základě 
jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby 
navrženy jakékoli nezbytné změny nebo 
úpravy, kterými se zajistí účinné kontroly 
pracovních podmínek prováděné 
příslušnými orgány hostitelského 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V období vyslání pracovníka nesou 
odpovědnost za inspekce pracovních 
podmínek orgány nebo pověřený subjekt 
hostitelského členského státu. Ty mohou 
provádět faktické kontroly a dohled ze 
svého vlastního podnětu a nejsou vázány 
výsledky kontrol a dohledu provedených 
členským státem usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Podstatnou součástí předpisů o 
veřejném pořádku, jak jsou formulovány 
v prohlášení Rady č. 10, jsou metody a 
mechanismy inspekce, jejichž cílem je 
kontrolovat pravidla stanovená ve 
směrnici 96/71 a odhalovat porušování 
předpisů o vysílání pracovníků nebo 
nedodržování pravidel za jiným účelem, 
než je volný pohyb služeb. Závazná 
pravidla členských států v rámci boje proti 
nehlášené práci a sociálnímu dumpingu, 
která se týkají přeshraničního náboru 
pracovních sil, nemohou být omezována 
pouze proto, že by tato pravidla mohla 
bránit volnému pohybu služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže jsou informace potřebné 
v průběhu inspekcí a vzhledem ke kritériím 
uvedeným v článku 3, jednají členský stát, 
ve kterém je služba poskytována, a členský 
stát usazení v souladu s pravidly o správní 
spolupráci, tzn. příslušné orgány 
spolupracují podle pravidel a zásad 
stanovených v článcích 6 a 7.

3. Jestliže jsou informace potřebné 
v průběhu inspekcí a vzhledem ke kritériím 
uvedeným v článku 3, jednají členský stát, 
ve kterém je služba poskytována, a členský 
stát usazení v souladu s pravidly o správní 
spolupráci, tzn. příslušné orgány 
spolupracují podle pravidel a zásad 
stanovených v článcích 6 a 7 směrnice o 
prosazování práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s pravidly pro správní 
spolupráci je členský stát usazení povinen 
poskytnout požadované informace. Trvalé 
neplnění této povinnosti bude považováno 
za porušení práva EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd,
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající 
ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých jsou 
vnitrostátní předpisy a judikatura týkající 
se pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, jak jsou uvedeny v článku 3 
směrnice 96/71/ES, zejména minimálních 
mezd a pracovní doby, ponechány na 
dvoustranných jednáních mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, mohou
obě strany vyjednávání sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků v souladu 
se stávajícími vnitrostátními právními 
předpisy, pouze mohou-li zaručit soulad 
s právy a povinnostmi vyplývajícími z této 
směrnice a ze směrnice 96/71/ES. Za 
účelem záruky účinného provádění 
směrnic do vnitrostátních předpisů 
členských států je v této souvislosti 
důležité uplatňování zásad subsidiarity a 
proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků.
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zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající 
ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající 
ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
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pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající 
ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající 
ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Pro vedení a pracovníky je nemožné podrobně posoudit, zda jejich kroky mají „odpovídající 
úroveň ochrany“. Toto restriktivní ustanovení by proto mělo být v duchu právní 
jednoznačnosti zrušeno.
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Pozměňovací návrh 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 
stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající ze 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
o prosazování práv, a zejména 
minimálních mezd, včetně pracovní doby, 
ponecháno na dohodě mezi vedením a 
pracovníky, mohou na vhodné úrovni a za 
podmínek stanovených členskými státy 
také sledovat dodržování příslušných 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, je-li zaručena odpovídající 
úroveň ochrany, která je rovnocenná 
ochraně vyplývající ze směrnice 96/71/ES 
a této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd, 
včetně pracovní doby, ponecháno na 
dohodě mezi vedením a pracovníky, 
mohou na vhodné úrovni a za podmínek 

4. V členských státech, ve kterých je 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi stanovení 
pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 
96/71/ES, a zejména minimálních mezd a
pracovní doby, ponecháno na dohodě mezi 
vedením a pracovníky, mohou na vhodné 
úrovni a za podmínek stanovených 



AM\925205CS.doc 25/120 PE504.094v02-00

CS

stanovených členskými státy také sledovat 
dodržování příslušných pracovních 
podmínek vyslaných pracovníků, je-li 
zaručena odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná ochraně vyplývající ze 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

členskými státy také sledovat dodržování 
příslušných pracovních podmínek 
vyslaných pracovníků, je-li zaručena 
odpovídající úroveň ochrany, která je 
rovnocenná ochraně vyplývající ze 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Or. pl

Odůvodnění

Jazyková úprava.

Pozměňovací návrh 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde 
o kontrolu a sledování pracovních 
podmínek a/nebo pracovních podmínek 
vyslaných pracovníků, mohou výjimečně, 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat
opatření zaručující dodržování těchto 
pracovních podmínek za předpokladu, že 
příslušná opatření dotčeným osobám 
poskytují odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

5. V souladu s článkem 5 směrnice 
96/71/ES a při plném respektování 
odlišných modelů trhu práce jsou členské 
státy oprávněny v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi využívat širokou škálu opatření 
pro zajištění souladu se směrnicí 
96/71/ES, aby zaručily dotčeným osobám 
odpovídající úroveň ochrany definovanou 
směrnicí 96/71/ES a touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Traian Ungureanu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o 
kontrolu a sledování pracovních podmínek 
a/nebo pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, mohou výjimečně, po 
konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat 
opatření zaručující dodržování těchto 
pracovních podmínek za předpokladu, že 
příslušná opatření dotčeným osobám 
poskytují odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o 
kontrolu a sledování pracovních podmínek 
a/nebo pracovních podmínek vyslaných 
pracovníků, mohou výjimečně, po 
předchozí konzultaci se sociálními 
partnery na vnitrostátní úrovni, vytvořit, 
upravit nebo zachovat nezbytné postupy a 
mechanismy, které zajistí dodržování 
těchto pracovních podmínek. Tyto postupy 
a mechanismy musí dotčeným osobám 
poskytnout odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vnitrostátní kontrolní orgány 
neprodleně oznámí vnitrostátním soudním 
orgánům odpovědným za stíhání a 
Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) veškeré podvody 
zjištěné při kontrolách prováděných na 
základě této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prosazování povinností podle 
článku 6 směrnice 96/71/ES a této 
směrnice členské státy zajistí, aby 
existovaly dostupné účinné mechanismy, 
pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci 
přímo podat stížnost na svého 
zaměstnavatele a také právo zahájit soudní 
nebo správní řízení, také v členském státě,
na jehož území jsou nebo byli pracovníci 
vysláni, pokud se tito pracovníci 
domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu 
v důsledku nedodržení platných předpisů, 
a to i tehdy, pokud již skončil vztah, 
v rámci něhož mělo k uvedenému 
nedodržení dojít.

1. V zájmu prosazování povinností podle 
článku 6 směrnice 96/71/ES a této 
směrnice členské státy zajistí, aby 
existovaly dostupné účinné mechanismy, 
pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci 
přímo podat stížnost na svého 
zaměstnavatele a také právo zahájit soudní 
nebo správní řízení, ať už v členském státě 
usazení podniku, nebo v hostitelském 
členském státě, a to i tehdy, pokud již 
skončil vztah, v rámci něhož mělo 
k uvedenému nedodržení dojít.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prosazování povinností podle 
článku 6 směrnice 96/71/ES a této 
směrnice členské státy zajistí, aby 
existovaly dostupné účinné mechanismy, 
pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci 
přímo podat stížnost na svého 
zaměstnavatele a také právo zahájit soudní 
nebo správní řízení, také v členském státě, 
na jehož území jsou nebo byli pracovníci 
vysláni, pokud se tito pracovníci 
domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu 
v důsledku nedodržení platných předpisů, a 
to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci 
něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít. 

1. V zájmu prosazování povinností podle 
této směrnice a podle směrnice 96/71/ES 
členské státy zajistí, aby existovaly 
dostupné účinné mechanismy, pomocí 
kterých mohou vyslaní pracovníci přímo 
podat stížnost na svého zaměstnavatele a 
také právo zahájit soudní nebo správní 
řízení, také v členském státě, na jehož 
území jsou nebo byli pracovníci vysláni, 
pokud se tito pracovníci domnívají, že 
utrpěli ztrátu nebo škodu v důsledku 
nedodržení platných předpisů, a to i tehdy, 
pokud již skončil vztah, v rámci něhož 
mělo k uvedenému nedodržení dojít. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prosazování povinností podle 
článku 6 směrnice 96/71/ES a této 
směrnice členské státy zajistí, aby 
existovaly dostupné účinné mechanismy, 
pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci 
přímo podat stížnost na svého 
zaměstnavatele a také právo zahájit soudní 
nebo správní řízení, také v členském státě, 
na jehož území jsou nebo byli pracovníci 
vysláni, pokud se tito pracovníci 
domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu 
v důsledku nedodržení platných předpisů, a 
to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci 
něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít.

1. V zájmu prosazování povinností podle 
této směrnice a směrnice 96/71/ES členské 
státy zajistí, aby existovaly dostupné 
účinné mechanismy, pomocí kterých 
mohou vyslaní pracovníci přímo podat 
stížnost na svého zaměstnavatele a také 
právo zahájit soudní nebo správní řízení, 
také v členském státě, na jehož území jsou 
nebo byli pracovníci vysláni, pokud se tito 
pracovníci domnívají, že utrpěli ztrátu 
nebo škodu v důsledku nedodržení 
platných předpisů, a to i tehdy, pokud již 
skončil vztah, v rámci něhož mělo 
k uvedenému nedodržení dojít.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, 
organizace a jiné právnické osoby, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými 
jejich vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 

vypouští se
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soudním nebo správním řízení, jehož 
cílem je provádět tuto směrnici a/nebo pro 
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a směrnici 
96/71/ES a/nebo prosazovat plnění 
povinností podle této směrnice a směrnice 
96/71/ES. Odbory mají právo na 
kolektivní akci, aby zajistily soulad 
s požadavky této směrnice a směrnice 
96/71/ES, a možnost podniknout kroky 
v zastoupení jménem vyslaných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo prosazovat 
plnění povinností podle této směrnice. 
Odbory mají právo na kolektivní akci, aby 
mohly prosazovat ustanovení této 
směrnice a směrnice 96/71/ES. Může jim 
být uděleno i právo provádět kroky 
vlastním jménem, avšak v zastoupení 
vyslaných pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 666
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením, aniž jsou 
dotčeny vnitrostátní systémy 
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je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

průmyslových vztahů a samostatnost 
sociálních partnerů, v jakémkoli soudním 
nebo správním řízení, jehož cílem je 
provádět tuto směrnici a/nebo prosazovat 
plnění povinností podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich výslovným souhlasem
v jakémkoli soudním nebo správním řízení, 
jehož cílem je provádět tuto směrnici 
a/nebo prosazovat plnění povinností podle 
této směrnice.

Or. cs

Pozměňovací návrh 668
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
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v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo prosazovat 
plnění povinností podle této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 669
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo prosazovat 
plnění povinností podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných 
pracovníků nebo jejich zaměstnavatele 
nebo na jejich podporu jednat s jejich 
schválením v jakémkoli soudním nebo 
správním řízení, jehož cílem je provádět 
tuto směrnici a/nebo prosazovat plnění 
povinností podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat s jejich schválením v jakémkoli 
soudním nebo správním řízení, jehož cílem 
je provádět tuto směrnici a/nebo pro
prosazovat plnění povinností podle této 
směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a 
další třetí strany, jako sdružení, organizace 
a jiné právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na zajištění dodržování 
ustanovení této směrnice, mohly jménem 
vyslaných pracovníků nebo jejich 
zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
jednat pouze s jejich schválením 
v jakémkoli soudním nebo správním řízení, 
jehož cílem je provádět tuto směrnici 
anebo prosazovat plnění povinností podle 
této směrnice, ale pouze s jejich 
souhlasem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy, 
jestliže jsou tyto předpisy příznivější než 
ustanovení písmene a), a vnitrostátními 
ustanoveními, v souladu s nimiž smluvní 
strany kolektivních smluv tyto smlouvy 
vymáhají.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy, 
jestliže jsou tyto předpisy příznivější než 
ustanovení písmene a), a vnitrostátními 
ustanoveními, v souladu s nimiž smluvní 
strany kolektivních smluv tyto smlouvy 
vymáhají.

Or. de

Pozměňovací návrh 674
Ole Christensen, Stephen Hughes
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy a 
vnitrostátními ustanoveními, v souladu 
s nimiž smluvní strany kolektivních smluv 
tyto smlouvy vymáhají.

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy. 
Vnitrostátní procesní pravidla nicméně 
stanoví lhůtu pro podání stížnosti v délce 
alespoň šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vyslaní pracovníci, kteří využijí 
soudního nebo správního řízení, nesmí být 
vystaveni jakémukoli nepříznivému 
zacházení ze strany zaměstnavatele. 
Vyslaní pracovníci ze třetích zemí získají 
právo pobytu v EU do skončení řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní,

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům nebo subjektům, které 
jednají jejich jménem, umožní proplacení 
veškerých jejich splatných pohledávek,

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní,

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům nebo subjektům, které 
jednají jejich jménem, umožní proplacení 
veškerých jejich splatných pohledávek,
mimo jiné,
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Or. en

Pozměňovací návrh 679
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní,

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
nezbytné mechanismy, které vyslaným 
pracovníkům umožní alespoň,

Or. de

Pozměňovací návrh 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné, a/nebo splatné 
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pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

odvody do společných fondů či příspěvky 
subjektům sociálních partnerů, podle 
platných pracovních podmínek uvedených 
v článku 3 směrnice 96/71/ES;

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice poskytuje robustní mechanismy prosazování, které chrání práva a zájmy 
vyslaných pracovníků. Je důležité zdůraznit, že členské státy mají podle článků 3 a 11 
povinnost zajistit ochranu veškerých aspektů týkajících se mezd, daní a sociálního 
zabezpečení vyslaných pracovníků a že musí spolupracovat s příslušnými aktéry, aby zajistily 
dodržování těchto práv.

Pozměňovací návrh 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné, a/nebo splatné 
odvody do společných fondů nebo 
příspěvky subjektům sociálních partnerů, 
jak je uvedeno v článku 3 směrnice 
96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné, a/nebo splatné 
odvody do společných fondů nebo 
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3 směrnice 96/71/ES; příspěvky subjektům sociálních partnerů, 
jak je uvedeno v článku 3 směrnice 
96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny a související složky mzdy a 
sociálního zabezpečení včetně úroku, 
které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny, které jsou splatné podle platných 
pracovních podmínek uvedených v článku 
3 směrnice 96/71/ES;

a) aby obdrželi veškeré neproplacené 
odměny a související výhody, platby 
sociálního zabezpečení atd. včetně úroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady 
související s čistou odměnou nebo 
kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo 
odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté 
zaměstnavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady 
související s čistou odměnou nebo kvalitou 
ubytování, jež byly strženy nebo odečteny 
ze mzdy na ubytování poskytnuté 
zaměstnavatelem.

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady 
související s odměnou nebo kvalitou 
ubytování, jež byly strženy nebo odečteny 
ze mzdy na ubytování poskytnuté 
zaměstnavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aby jim byly vráceny veškeré dlužné 
částky nebo daně či odvody na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržené z platu 
pracovníka.

Or. en
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Odůvodnění

Tato směrnice poskytuje robustní mechanismy prosazování, které chrání práva a zájmy 
vyslaných pracovníků. Je důležité zdůraznit, že členské státy mají podle článků 3 a 11 
povinnost zajistit ochranu veškerých aspektů týkajících se mezd, daní a sociálního 
zabezpečení vyslaných pracovníků a že musí spolupracovat s příslušnými aktéry, aby zajistily 
dodržování těchto práv.

Pozměňovací návrh 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aby jim byly vráceny veškeré dlužné 
částky nebo daně či odvody na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržené z platu 
pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aby jim byly vráceny veškeré dlužné 
částky nebo daně či odvody na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržené z platu 
pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni.

Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni, a 
v případech, kdy jsou pracovníci 
zaměstnáni jako falešně samostatně 
výdělečně činné osoby na přeshraničním 
základě.

Or. de

Pozměňovací návrh 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni.

Tento odstavec se použije i v případech, 
kdy se vyslaní pracovníci vrátili 
z členského státu, do něhož byli vysláni, a 
rovněž v případě falešné samostatně 
výdělečné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Mechanismy uvedené v odstavci 5 
mohou zahrnovat systém, který 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
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subdodavatelů usazených na území 
hostitelského členského státu zajistí, aby 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel 
(poskytovatel služeb nebo podnik pro 
dočasnou práci nebo podnik poskytující 
pracovníky) přímým subdodavatelem, 
mohl být, kromě nebo namísto 
zaměstnavatele, vyslaným pracovníkům 
a/nebo společným fondům nebo institucím 
sociálních partnerů odpovědný za 
neplacení částek uvedených v odstavci 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Subdodávky – solidární odpovědnost

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
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směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 695
Csaba Őry

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subdodávky – solidární odpovědnost vypouští se
1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
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systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Or. hu

Pozměňovací návrh 696
Sampo Terho

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
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Subdodávky – solidární odpovědnost
1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
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3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Or. fi

Pozměňovací návrh 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Subdodávky – solidární odpovědnost 

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
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poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
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Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Subdodávky – solidární odpovědnost

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
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pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.
2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.
3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.
4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
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veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

vypouští se

a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

vypouští se

a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.
Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

vypouští se

a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

vypouští se

a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 

vypouští se
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odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:
a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;
b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy mohou 
zajistit, nediskriminačně s ohledem na 
ochranu odpovídajících práv zaměstnanců 
přímých subdodavatelů usazených na jejich 
území, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
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pracovníkovi anebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

pracovníkovi anebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

Or. en

Odůvodnění

Pouze menší část členských států EU uplatňuje systém společné a nerozdílné odpovědnosti. 
Povinné zavádění právního rámce v členských státech, kde tato tradice není přítomná, 
oslabuje již zavedené, účinné systémy pracovněprávních vztahů. Členské státy musí zajistit 
všestrannou ochranu práv všech pracovníků, ale je na nich určit nejvhodnější a nejúčinnější 
prostředky, jak s ohledem na vlastní vnitrostátní sociální a právní souvislosti provést tuto 
směrnici do vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 705
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby nediskriminačně zajistily, že 
dodavatel, který pověří jiný podnik 
k provedení práce nebo k poskytování 
služeb, nese odpovědnost, pokud jde o 
závazky daného podniku, subdodavatele 
nebo subjektu pověřeného podnikem nebo 
subdodavatelem, za nároky na základě 
pracovní smlouvy vůči svým pracovníkům 
a/nebo společným fondům či subjektům 
sociálních partnerů, a jednal jako 
poskytovatel záruky, který se zřekl 
povinnosti podle dřívějších nároků.

Pokud na vnitrostátní úrovni existují 
přísnější pravidla, upřednostní se jejich 
použití.

Or. de
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Pozměňovací návrh 706
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti 
uvedené v příloze směrnice 96/71/ES, pro 
všechna vysílání, na které se vztahuje čl. 1 
odst. 3 směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby společnost, 
která dá přímo pokyn jiné společnosti, aby 
poskytovala služby jejím jménem, nesla 
odpovědnost za svého přímého 
subdodavatele, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 

1. Každý členský stát přijme 
nediskriminačně potřebná opatření, aby 
zajistil, že podnik, který jmenuje jiný 
podnik k poskytování služeb, je kromě 
a/nebo namísto zaměstnavatele odpovědný
za závazky daného podniku nebo 
subdodavatele nebo subjektu najímajícího 
pracovní síly jmenovaného tímto 
podnikem, pokud jde o neplacení:
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subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi anebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

1. Každý členský stát přijme potřebná 
opatření, aby zajistil, že podnik, který 
jmenuje jiný podnik k poskytování služeb, 
nese spolu se zaměstnavatelem a/nebo 
místo něj odpovědnost za závazky daného 
podniku, subdodavatele nebo subjektu 
najímajícího pracovní síly jmenovaného 
tímto podnikem. To nijak nevylučuje 
uplatnění již existujících přísnějších 
pravidel na vnitrostátní úrovni ani 
zavedení takových pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 1. Členské státy přijmou nezbytná 
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v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

opatření, kterými zajistí, aby společnost, 
která dá přímo pokyn jiné společnosti, aby 
poskytovala služby jejím jménem, byla 
odpovědná za svého přímého 
subdodavatele, pokud jde o neplacení: 

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

1. Členské státy zajistí, aby přímý 
zaměstnavatel odpovídal za vyplacení 
veškerých neproplacených odměn, na 
které se vztahuje čl. 11 odst. 5a, vrácení 
nadměrných nákladů podle čl. 11 odst. 5, 
veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení. To musí být zajištěno i poté, 
co se zaměstnanec vrátí do své domovské 
země nebo do jiného členského státu. 
Členské státy mohou na vnitrostátní 
úrovni používat nebo zavést přísnější 
pravidla.

Or. en
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Pozměňovací návrh 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytujícím pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

1. Členské státy zajistí, aby přímý 
zaměstnavatel odpovídal za vyplacení 
veškerých neproplacených odměn, na 
které se vztahuje čl. 11 odst. 5a, vrácení 
nadměrných nákladů podle čl. 11 odst. 5, 
veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení. To musí být zajištěno i poté, 
co se zaměstnanec vrátí do své domovské 
země nebo do jiného členského státu. 
Členské státy mohou na vnitrostátní 
úrovni používat nebo zavést přísnější 
pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy,
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytující pracovníky) přímým 

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy 
nediskriminačně zajistí ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území; 
tato zvláštní pravidla se uplatní v případě 
neplacení:
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subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi nebo společným fondům či 
institucím sociálních partnerů odpovědný 
za neplacení:

Or. fr

Pozměňovací návrh 713
Jean-Luc Bennahmias

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytující pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi nebo společným fondům či 
institucím sociálních partnerů odpovědný 
za neplacení:

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytující pracovníky) přímým nebo 
nepřímým subdodavatelem, mohl být, 
kromě nebo namísto zaměstnavatele, 
vyslanému pracovníkovi nebo společným 
fondům či institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

Or. fr

Pozměňovací návrh 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 1. Pro všechna vysílání, na která se 
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v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, členské státy, 
nediskriminačně s ohledem na ochranu 
odpovídajících práv zaměstnanců přímých 
subdodavatelů usazených na jejich území, 
zajistí, aby dodavatel, jehož je 
zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo 
podnik pro dočasnou práci nebo podnik 
poskytující pracovníky) přímým 
subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi nebo společným fondům či 
institucím sociálních partnerů odpovědný 
za neplacení:

vztahuje čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
členské státy, nediskriminačně s ohledem 
na ochranu odpovídajících práv 
zaměstnanců přímých subdodavatelů 
usazených na jejich území, zajistí, aby 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel 
(poskytovatel služeb nebo podnik pro 
dočasnou práci nebo podnik poskytující 
pracovníky) přímým subdodavatelem, 
mohl být, kromě nebo namísto 
zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi 
nebo společným fondům či institucím 
sociálních partnerů odpovědný za 
neplacení:

Or. fr

Pozměňovací návrh 715
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 716
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých vypouští se
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odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

Or. de

Pozměňovací návrh 717
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých 
odměn odpovídajících minimální mzdě 
a/nebo nezaplaceným příspěvkům na 
společných fondů nebo institucí 
sociálních partnerů, pokud se na ně 
vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;

(a) veškerých neuhrazených splatných 
čistých odměn a/nebo nezaplacených 
příspěvků do společných fondů nebo 
institucím sociálních partnerů, pokud se na 
ně vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 
96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 
nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;

(a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících mzdě a/nebo nezaplacených 
příspěvků do společných fondů nebo 
institucím sociálních partnerů, pokud se na 
ně vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 
96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) veškerých neuhrazených nákladů na 
dopravu, stravování a ubytování, které 
zaměstnavatel neoprávněně strhl z platu 
pracovníka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) veškerých neuhrazených nákladů na 
dopravu, stravování a ubytování, které 
zaměstnavatel neoprávněně strhl z platu 
pracovníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) vrácení nadměrných nákladů 
souvisejících s čistou odměnou nebo 
kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo 
odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté 
zaměstnavatelem; a

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 

vypouští se
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z platu pracovníka.

Or. de

Pozměňovací návrh 727
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 728
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených 
z platu pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) veškerých dlužných částek nebo za 
vrácení daní či příspěvků na sociální 
zabezpečení neoprávněně stržených z platu 
pracovníka.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



PE504.094v02-00 70/120 AM\925205CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To nijak nevylučuje uplatnění již 
existujících přísnějších pravidel na 
vnitrostátní úrovni ani zavedení takových 
pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 734
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 735
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 

vypouští se
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dodavatelem a subdodavatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je 
omezena na práva pracovníka získaná na 
základě smluvního vztahu mezi 
dodavatelem a subdodavatelem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 741
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 742
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 743
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 

vypouští se
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v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 

vypouští se
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zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 748
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 

vypouští se
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systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

vypouští se

Or. en



AM\925205CS.doc 79/120 PE504.094v02-00

CS

Pozměňovací návrh 750
Anne E. Jensen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení anebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, 
který vynaložil náležitou péči, není činěn 
odpovědným podle odstavce 1. Tyto 
systémy se použijí transparentním, 
nediskriminačním a přiměřeným 
způsobem. Z toho mohou vyplývat 
preventivní opatření přijatá dodavatelem 
v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží 
dodržení hlavních pracovních podmínek u 
vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, včetně výplatních 
pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení anebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů, nebo opatření, o nichž 
subdodavatel a dodavatel informovali 
orgány, aby orgány mohly provést 
kontrolu.

Or. en

Odůvodnění

Preventivní opatření by mohla být nahrazena systémem, který orgánům umožní plný a 
okamžitý přístup ke všem informacím od subdodavatele ohledně dodržování povinností 
v oblasti sociálního zabezpečení, zdanění atd. v členských státech usazení a souladu 
s předpisy o vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se 
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použijí i pro konečného klienta, 
s výjimkou jednotlivců, vůči jeho 
dodavateli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 752
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 753
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 

vypouští se



AM\925205CS.doc 81/120 PE504.094v02-00

CS

rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 754
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 

vypouští se
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stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit 
přísnější pravidla odpovědnosti v rámci 
svých vnitrostátních právních předpisů, 
nediskriminačně a přiměřeně s ohledem 
na oblast a rozsah odpovědnosti 
subdodavatele. Členské státy mohou 
rovněž v souladu s právními předpisy 
Unie stanovit takovou odpovědnost 
v odvětvích, která nejsou uvedena 
v příloze směrnice 96/71/ES. Členské státy 
mohou v těchto případech stanovit, že 
dodavatel, který vynaložil náležitou péči, 
jak stanoví vnitrostátní právní předpisy, 
nenese odpovědnost.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 760
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit přísnější 
pravidla odpovědnosti v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů, 

3. Členské státy mohou, v souladu 
s právními předpisy Unie, stanovit přísnější 
pravidla odpovědnosti v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů, 
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nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. 
Členské státy mohou v těchto případech 
stanovit, že dodavatel, který vynaložil 
náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, nenese odpovědnost.

nediskriminačně s ohledem na oblast a 
rozsah odpovědnosti subdodavatele. 
Členské státy mohou rovněž v souladu 
s právními předpisy Unie stanovit takovou 
odpovědnost v odvětvích, která nejsou 
uvedena v příloze směrnice 96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 761
Csaba Őry

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 762
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 763
Mitro Repo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Marek Henryk Migalski

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU 
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 
veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Komise po konzultaci s členskými státy 
a sociálními partnery na úrovni EU
přezkoumá uplatňování tohoto článku 
s cílem navrhnout v případě potřeby 

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 
20 Rada a Evropský parlament ve 
spolupráci s Komisí po konzultaci se
sociálními partnery přezkoumají
uplatňování tohoto článku s cílem 
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veškeré nezbytné změny nebo úpravy. navrhnout v případě potřeby veškeré 
nezbytné změny nebo úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zbývající odstavce článku 12 se 
nepoužijí pro členské státy, které ve svých 
právních předpisech již zavedly 
všeobecnou odpovědnost podniků, pokud 
jde o pracovní právo, které mohou 
prokázat existenci postupů vystavování 
dokladů o souladu podnikům a které 
stanovily právně závaznou minimální 
hodnotu, nad níž se všeobecná 
odpovědnost podniků uplatní ve všech 
oblastech sociálního zabezpečení.

Or. de

Pozměňovací návrh 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ustanoveními této směrnice nejsou 
nijak omezeny stávající systémy 
dodržování pravidel dodavatelského 
řetězce, které jsou v členských státech již 
zavedeny a zajišťují pracovníkům lepší 
podmínky a ochranu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Subdodávky a odpovědnost

1. Každý členský stát přijme potřebná 
opatření, aby zajistil, že podnik, který 
jmenuje subdodavatele k poskytování 
služeb, nese spolu se subdodavatelem 
a/nebo místo něj odpovědnost za závazky 
subdodavatele nebo jakéhokoli dalšího 
zprostředkovatele.
2. To nijak nevylučuje uplatnění již 
existujících přísnějších pravidel na 
vnitrostátní úrovni ani zavedení takových 
pravidel.
3. Za předpokladu, že omezení není 
diskriminační, mohou členské státy omezit 
systém vertikálních subdodavatelů na 
třístupňový systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Subdodávky a odpovědnost

1. Každý členský stát přijme potřebná 
opatření, aby zajistil, že podnik, který 
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jmenuje subdodavatele k poskytování 
služeb, nese spolu se subdodavatelem 
anebo místo něj odpovědnost za závazky 
subdodavatele nebo jakéhokoli dalšího 
zprostředkovatele.
2. To nijak nevylučuje uplatnění již 
existujících přísnějších pravidel na 
vnitrostátní úrovni ani zavedení takových 
pravidel.
3. Za předpokladu, že omezení není 
diskriminační, členské státy omezí systém 
vertikálních subdodavatelů na třístupňový 
systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou 
nebo mohou být stanoveny právními 
předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné 
pomoci a uznávání, jakož i opatření a 
postupy stanovené v tomto článku na 
přeshraniční prosazování správních pokut a 
sankcí uložených za nedodržení platných 
právních předpisů v členském státě 
vztahujících se na poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě.

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou 
nebo mohou být stanoveny právními 
předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné 
pomoci a uznávání, jakož i opatření a 
postupy stanovené v tomto článku na 
přeshraniční prosazování správních pokut a 
sankcí týkajících se vysílání pracovníků 
v souladu s touto směrnicí a směrnicí 
96/71/ES a uložených za nedodržení 
platných právních předpisů v členském 
státě vztahujících se na poskytovatele 
služeb usazeného v jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo odvodů na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností 
v souladu se směrnicí 987/2009/ES nebo o 
oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta nebo odvody na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností 
v souladu se směrnicí 987/2009/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce, pokuty nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení se zpětnou platností nebo o 
oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta nebo příspěvky na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností.

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Thomas Händel
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností
nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se 
ukládá sankce nebo pokuta nebo příspěvky 
na sociální zabezpečení se zpětnou 
platností.

Or. de

Pozměňovací návrh 776
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo mu oznámit
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta.

Or. de

Pozměňovací návrh 777
Georges Bach



AM\925205CS.doc 93/120 PE504.094v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo mu oznámit
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta.

Or. fr

Pozměňovací návrh 779
Nadja Hirsch
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností, 
nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se 
ukládá sankce nebo pokuta nebo příspěvky 
na sociální zabezpečení se zpětnou 
platností, pokud příslušné právní předpisy 
a správní postupy platné v členském státě 
dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 780
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásada vzájemné pomoci se nepoužije 
v případě trestných činů nebo správních 
přestupků, které lze v členském státě 
postihovat na základě povinností 
stanovených ve směrnici o vysílání 
pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán v dožadujícím členském 
státě zajistí, aby se žádost o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo oznámení o 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, uskutečnily v souladu s pravidly 
platnými v daném členském státě, přičemž 
příslušný dožádaný orgán zajistí, aby 
takové vymáhání či oznámení 
v dožádaném členském státě probíhalo 
v souladu s vnitrostátními právními a 
správními předpisy platnými v dožádaném 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán v dožadujícím členském 
státě zajistí, aby se žádost o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo oznámení o 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, uskutečnily v souladu s pravidly 
platnými v daném členském státě, přičemž 
příslušný dožádaný orgán zajistí, aby 
takové vymáhání či oznámení 
v dožádaném členském státě probíhalo 
v souladu s vnitrostátními právními a 
správními předpisy platnými v dožádaném 
členském státě.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán nemůže požádat o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo o 
oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou 
sankce nebo pokuta, jakož i související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě 
v tomto členském státě napadeny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán nemůže požádat o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo o 
oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou 
sankce nebo pokuta, jakož i související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě 
v tomto členském státě napadeny.

Dožadující orgán je povinen odůvodnit 
žádost o vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo příspěvků na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností nebo o oznámení o 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud a dokud jsou sankce nebo 
pokuta, jakož i související pohledávka 
a/nebo nástroj umožňující její prosazení 
v dožadujícím členském státě v tomto 
členském státě napadeny, s výjimkou 
případů, kdy je vymáhání možné 
v dožádaném členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 785
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán nemůže požádat o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo o 
oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou 
sankce nebo pokuta, jakož i související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě 
v tomto členském státě napadeny.

Dožadující orgán nemůže požádat o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo o 
oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá 
sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou 
sankce nebo pokuta, jakož i související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě 
v tomto členském státě napadeny. To 
neplatí, pokud je vymáhání podle 
právních předpisů v hostitelském 
členském státě přesto možné.

Or. de

Pozměňovací návrh 786
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se v průběhu řízení ukáže, že 
poskytovatel služby není ve skutečnosti 
usazen v členském státě usazení nebo že 
adresa či jiné podrobnosti týkající se 
podniku jsou nesprávné, příslušný orgán 
řízení na základě formálních důvodů 
neuzavře, nýbrž povede šetření a pokusí se 
zjistit totožnost fyzické nebo právnické 
osoby odpovědné za vyslání.

Or. de

Pozměňovací návrh 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán však může před 
konečnou platností rozhodnutí požadovat 
předběžné zmrazení a zabavení majetku 
s cílem omezit riziko nevymožení 
pohledávek v souladu se směrnicí (…) o 
zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné 
činnosti v Evropské unii. Hostitelský 
členský stát může dodatečně umožnit 
automatické zařazení dotčených 
pracovníků do systému sociálního 
zabezpečení hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud vyjde najevo, že poskytovatel 
služby ve skutečnosti není usazen 
v členském státě údajného usazení nebo 
že adresa či údaje o podniku jsou 
nepravdivé, příslušný orgán řízení na 
základě formálních důvodů neuzavře, 
nýbrž povede další šetření, aby zjistil 
totožnost fyzické nebo právnické osoby 
odpovědné za vyslání.

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost dožadujícího orgánu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo oznámení o 
rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta 
ukládá, poskytne dožádaný orgán veškeré 
informace a vzájemnou pomoc, které by 
byly užitečné pro dožadující orgán při 
vymáhání pokuty a/nebo sankce, a také, 
v rámci možností, pro související 
pohledávku.

Na žádost dožadujícího orgánu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo oznámení o 
rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta 
ukládá, poskytne dožádaný orgán 
neprodleně veškeré požadované informace 
a vzájemnou pomoc pro dožadující orgán 
při vymáhání pokuty a/nebo sankce, a také 
pro související pohledávku.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost dožadujícího orgánu o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo 
oznámení o rozhodnutí, kterým se sankce 
nebo pokuta ukládá, poskytne dožádaný 
orgán veškeré informace a vzájemnou 
pomoc, které by byly užitečné pro 
dožadující orgán při vymáhání pokuty 
a/nebo sankce, a také, v rámci možností, 
pro související pohledávku.

1. Na žádost dožadujícího orgánu o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo 
oznámení o rozhodnutí, kterým se sankce 
nebo pokuta ukládá, poskytne dožádaný 
orgán urychleně veškeré informace a 
vzájemnou pomoc, které by byly užitečné 
pro dožadující orgán při vymáhání pokuty 
a/nebo sankce, a také, v rámci možností, 
pro související pohledávku.

Or. de

Pozměňovací návrh 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo oznámení rozhodnutí, kterým se 
sankce nebo pokuta ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta nebo 
sankce, které jsou předmětem žádosti o 
vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, 
jako by se jednalo o pokutu nebo sankci 
dožádaného členského státu.

2. Pro účely vymáhání sankce, pokuty či 
příspěvků na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností nebo oznámení 
rozhodnutí, kterým se sankce, pokuta či 
příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta, sankce 
či příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností, které jsou předmětem 
žádosti o vymáhání nebo oznámení, 
posuzují tak, jako by se jednalo o pokutu 
nebo sankci dožádaného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo oznámení rozhodnutí, kterým se 
sankce nebo pokuta ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta nebo 
sankce, které jsou předmětem žádosti o 
vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, 
jako by se jednalo o pokutu nebo sankci 
dožádaného členského státu.

2. Pro účely vymáhání sankce, pokuty či 
příspěvků na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností nebo oznámení 
rozhodnutí, kterým se sankce, pokuta či 
příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta, sankce 
či příspěvek na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností, které jsou předmětem 
žádosti o vymáhání nebo oznámení, 
posuzují tak, jako by se jednalo o pokutu 
nebo sankci dožádaného členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo oznámení rozhodnutí, kterým se 
sankce nebo pokuta ukládá, v dožádaném 
členském státě se jakákoli pokuta nebo 
sankce, které jsou předmětem žádosti o 
vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, 
jako by se jednalo o pokutu nebo sankci 
dožádaného členského státu.

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty 
nebo příspěvků na sociální zabezpečení se 
zpětnou platností nebo oznámení 
rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta 
ukládá, v dožádaném členském státě se 
jakákoli pokuta nebo sankce, které jsou 
předmětem žádosti o vymáhání nebo 
oznámení, posuzují tak, jako by se jednalo 
o pokutu nebo sankci dožádaného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o oznámení nebo 
vymáhání, a zejména o dni předání nebo 
oznámení nástroje nebo rozhodnutí osobě, 
které je určen.

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o informace, oznámení 
nebo vymáhání, a zejména o dni předání 
nebo oznámení nástroje nebo rozhodnutí 
osobě, které je určen.

Totéž platí i v případě, že existují 
podstatné překážky pro úspěšné 
zpracování žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o oznámení nebo 
vymáhání, a zejména o dni předání nebo 
oznámení nástroje nebo rozhodnutí osobě, 
které je určen.

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o informace, oznámení 
nebo vymáhání, a zejména o dni předání 
nebo oznámení nástroje nebo rozhodnutí 
osobě, které je určen.

Totéž platí i v případě, že existují 
podstatné překážky pro úspěšné 
zpracování žádosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o oznámení nebo 
vymáhání, a zejména o dni předání nebo 
oznámení nástroje nebo rozhodnutí osobě, 
které je určen.

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí 
dožadující orgán o úkonech učiněných 
ohledně žádosti o informace, oznámení 
nebo vymáhání, a zejména o dni předání 
nebo oznámení nástroje nebo rozhodnutí 
osobě, které je určen.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Totéž platí i v případě, že existují 
podstatné překážky pro úspěšné 
zpracování žádosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení o vymáhání pokut nebo sankcí 
se použije i na pokuty uložené v rámci 
vymahatelných rozhodnutí vydaných 
podle předpisů pracovními soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení o vymáhání pokut nebo 
sankcí se použije i na pokuty uložené 
v rámci vymahatelných rozhodnutí 
vydaných podle předpisů vnitrostátními 
soudy.

Or. en

Odůvodnění

Soudy jak v hostitelském státě, tak ve státě usazení musí mít možnost postihovat podniky a 
ukládat jim pokuty, pokud se dopustí porušení právních předpisů daného státu a Unie, a 
nahrazovat pracovníkům, kteří se stali obětí nezákonného jednání, příslušné škody a jiné 
neuhrazené platby.

Pozměňovací návrh 800
Ole Christensen, Stephen Hughes
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Články 13 a 14 se použijí i pro 
rozhodnutí přijatá na setkáních, jež jsou 
součástí postupů v rámci průmyslu, včetně 
zprostředkování mezi sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu v této věci.

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu v této věci. 
Dožadující orgán o napadení neprodleně 
vyrozumí dožádaný orgán. Dožadující 
orgán však může před konečnou platností 
rozhodnutí požadovat předběžné zmrazení 
a zabavení majetku s cílem omezit riziko 
nevymožení pohledávek v souladu se 
směrnicí (…) o zmrazování a konfiskaci 
výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu v této věci.

1. Napadne-li poskytovatel služeb 
v souladu s předpisy platnými pro 
napadení v průběhu vymáhání pohledávky 
nebo oznamovacího postupu pokutu, 
sankci a/nebo související pohledávku 
v dožadujícím členském státě, postup 
přeshraničního vymáhání uložené pokuty 
nebo sankce se pozastaví až do rozhodnutí 
příslušného vnitrostátního orgánu v této 
věci.

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu v této věci.

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo 
zúčastněná strana v průběhu vymáhání 
pohledávky nebo oznamovacího postupu 
pokutu, sankci a/nebo související 
pohledávku, postup přeshraničního 
vymáhání uložené pokuty nebo sankce se 
pozastaví až do rozhodnutí příslušného 
vnitrostátního orgánu dožadujícího 
členského státu v této věci.

Or. de

Pozměňovací návrh 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek -17 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -17
1. Touto směrnicí a směrnicí 96/71/ES 
není dotčeno právo členských států 
uplatňovat nebo přijmout právní či 
správní předpisy, jež jsou pro 
zaměstnance příznivější, nebo podporovat 
či povolit uzavírání kolektivních dohod 
mezi sociálními partnery, jež jsou pro 
zaměstnance příznivější.
2. Provádění této směrnice za žádných 
okolností neodůvodňuje pokles obecné 
úrovně ochrany pracovníků v oblastech, 
na které se tato směrnice a směrnice 
96/71/ES vztahuje. Tím není dotčeno 
právo členských států a/nebo vedení a 
pracovníků s ohledem na měnící se 
okolnosti přijmout právní předpis nebo 
opatření nebo smluvně dohodnout 
úpravu, které se liší od ustanovení 
platných v okamžiku přijetí této směrnice, 
pokud jsou dodržovány minimální 
požadavky stanovené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pracovní podmínky vyslaných 
pracovníků, jak je stanoví čl. 3 odst. 2 
směrnice o vysílání pracovníků, jsou 
minimálním požadavkem. Touto směrnicí 
a směrnicí 96/71/ES není dotčeno právo 
členských států stanovit, uplatňovat nebo 
zavést příznivější mzdové a pracovní 
podmínky než ty, které jsou stanoveny v čl. 
3 odst. 7, 8 a 10 směrnice 96/71/ES, a to 
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formou právních nebo správních 
předpisů, nebo podporovat či umožňovat 
uzavírání kolektivních smluv nebo 
ujednání mezi sociálními partnery, jež 
jsou pro pracovníky příznivější.

Or. de

Pozměňovací návrh 806
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je to pro pracovníky příznivější, 
mohou členské státy v zájmu dosažení cílů 
a plnění úkolů veřejného zájmu v souladu 
se zásadou rovného zacházení a 
nepřípustnosti diskriminace přijmout 
nebo uplatňovat právní a správní 
předpisy, jimiž podpoří poskytování stejné 
mzdy a stejných pracovních podmínek na 
srovnatelných pracovištích, zejména 
v oblasti veřejných zakázek na celostátní, 
regionální a místní úrovni. Tím nejsou 
dotčena  ustanovení této směrnice ani 
směrnice 96/71/ES.
Členské státy mohou stanovit, že v případě 
nadnárodních podniků usazených 
v jiných členských státech se použijí 
kolektivní smlouvy, které přesahují 
minimální pracovní podmínky stanovené 
právními a správními předpisy.

Or. de

Pozměňovací návrh 807
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 3 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro obdobné 
podniky, profese nebo odvětví stanovit 
určité pracovní podmínky jako příznivější 
ve smyslu článku 3 směrnice 96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 808
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy, v nichž neexistuje systém 
všeobecné použitelnosti, mohou 
v kolektivních smlouvách použitelných 
pro obdobné podniky v regionu 
v dotčených odvětvích stanovit příznivější 
pracovní podmínky. V tomto případě je 
třeba zohlednit odpovídající postupy.

Or. de

Pozměňovací návrh 809
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Tato směrnice a směrnice 96/71/ES 
nebrání členským státům, aby ratifikovaly 
úmluvu MOP č. 94.

Or. de
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Pozměňovací návrh 810
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tyto směrnice nebrání zavedení nebo 
používání systémů indexace pro mzdy 
nebo minimální mzdy ani jejich 
uplatňování v případě vyslaných 
pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 811
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 17 a – odst. 7 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Provádění této směrnice nelze použít 
k odůvodnění poklesu obecné úrovně 
ochrany pracovníků, na které se tato 
směrnice a směrnice 96/71/ES vztahuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc 
mezi příslušnými orgány členských států, 
které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 
odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí 

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc 
mezi příslušnými orgány členských států, 
které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 
odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí 
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prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI]89.

prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI], nebo prostřednictvím jiných 
zavedených metod spolupráce, na nichž se 
členské státy případ od případu 
dohodnou, či prostřednictvím 
dvoustranných dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc
mezi příslušnými orgány členských států, 
které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 
odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI].

1. Správní spolupráce mezi příslušnými 
orgány členských států, jež je stanovena 
v článcích 6 a 7, čl. 10 odst. 3, článcích 13, 
14 a 15, se pokud možno provádí 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI], i pomocí jiných zavedených 
prostředků spolupráce, například 
dvoustranných dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzájemná pomoc mezi příslušnými 
orgány členských států podle příslušného 
článku této směrnice a směrnice 96/71/ES 
se provádí prostřednictvím stávajících 
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zavedených prostředků a případně se 
doplňuje využitím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI].

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání 
o správní spolupráci mezi svými 
příslušnými orgány, pokud jde o 
uplatňování a sledování pracovních 
podmínek, které se vztahují na vyslané 
pracovníky podle článku 3 směrnice 
96/71/ES, pokud tato ujednání nemají 
nepříznivý vliv na práva a povinnosti 
dotčených pracovníků a podniků.

2. V souladu se zásadami stanovenými 
v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES 
mohou členské státy uplatňovat 
dvoustranná ujednání o správní 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi svými 
příslušnými orgány, pokud jde o 
prosazování směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 

2. Členské státy mohou i nadále uplatňovat 
dvoustranná ujednání o správní spolupráci 
mezi svými příslušnými orgány, pokud jde 
o uplatňování a sledování pracovních 
podmínek, které se vztahují na vyslané 
pracovníky podle článku 3 směrnice 
96/71/ES.
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ujednání nemají nepříznivý vliv na práva 
a povinnosti dotčených pracovníků a 
podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 817
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 
ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a 
povinnosti dotčených pracovníků a 
podniků.

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat a přijímat nová 
dvoustranná ujednání o správní spolupráci 
mezi svými příslušnými orgány, pokud jde 
o uplatňování a sledování pracovních 
podmínek, které se vztahují na vyslané 
pracovníky podle článku 3 směrnice 
96/71/ES, pokud tato ujednání nemají 
nepříznivý vliv na práva a povinnosti 
dotčených pracovníků a podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 818
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 
ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a 
povinnosti dotčených pracovníků a 

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranné dohody o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 
ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a 
povinnosti dotčených pracovníků a 
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podniků. podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 
ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a 
povinnosti dotčených pracovníků a 
podniků.

2. Členské státy mohou v případě potřeby i 
nadále uplatňovat dvoustranná ujednání 
nebo uzavírat nové dvoustranné dohody o 
správní spolupráci mezi svými příslušnými 
orgány, pokud jde o uplatňování a 
sledování pracovních podmínek, které se 
vztahují na vyslané pracovníky podle 
článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato 
ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a 
povinnosti dotčených pracovníků a 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými 
dohodami uvedenými v odstavci 2 
využívají příslušné orgány členských států 
systém IMI v nejvyšší možné míře. 
V každém případě, pokud příslušný orgán 
v některém z dotčených členských států 
použil systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu, musí se tento systém použít 
pro veškeré následné kroky a bude a mít 

vypouští se
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přednost před mechanismem 
(mechanismy) uvedeným(i) v dvoustranné 
dohodě o správní spolupráci a vzájemné 
pomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými 
dohodami uvedenými v odstavci 2 
využívají příslušné orgány členských států 
systém IMI v nejvyšší možné míře. 
V každém případě, pokud příslušný orgán 
v některém z dotčených členských států 
použil systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu, musí se tento systém použít 
pro veškeré následné kroky a bude a mít 
přednost před mechanismem 
(mechanismy) uvedeným(i) v dvoustranné 
dohodě o správní spolupráci a vzájemné 
pomoci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami 
uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné 
orgány členských států systém IMI 
v nejvyšší možné míře. V každém případě, 

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami 
uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné 
orgány členských států systém IMI 
v nejvyšší možné míře.
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pokud příslušný orgán v některém 
z dotčených členských států použil systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu, 
musí se tento systém použít pro veškeré 
následné kroky a bude a mít přednost před 
mechanismem (mechanismy) uvedeným(i) 
v dvoustranné dohodě o správní 
spolupráci a vzájemné pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami 
uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné 
orgány členských států systém IMI 
v nejvyšší možné míře. V každém případě, 
pokud příslušný orgán v některém 
z dotčených členských států použil systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu, 
musí se tento systém použít pro veškeré 
následné kroky a bude a mít přednost před 
mechanismem (mechanismy) uvedeným(i) 
v dvoustranné dohodě o správní 
spolupráci a vzájemné pomoci.

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami 
uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné 
orgány členských států systém IMI 
v nejvyšší možné míře. V každém případě, 
pokud příslušný orgán v některém 
z dotčených členských států použil systém 
IMI, musí se tento systém použít pro 
veškeré následné kroky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 824
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány zahrnou informace 
uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) a d) a v čl. 
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3 odst. 1 do systému IMI, aby byly 
okamžitě dostupné i jiným příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zákaz snížení úrovně ochrany –

příznivější ustanovení
1. Touto směrnicí a směrnicí 96/71/ES 
není dotčeno právo členských států 
uplatňovat nebo přijmout právní či 
správní předpisy, jež jsou pro pracovníky 
příznivější, nebo podporovat či povolit 
uzavírání kolektivních dohod mezi 
sociálními partnery, jež jsou pro 
pracovníky příznivější.
2. Provádění této směrnice za žádných 
okolností neodůvodňuje pokles obecné 
úrovně ochrany pracovníků v oblastech, 
na které se tato směrnice a směrnice 
96/71/ES vztahuje. Tím není dotčeno 
právo členských států a/nebo vedení a 
pracovníků s ohledem na měnící se 
okolnosti přijmout právní předpis nebo 
opatření nebo smluvně dohodnout 
úpravu, které se liší od ustanovení 
platných v okamžiku přijetí této směrnice, 
pokud jsou dodržovány minimální 
požadavky stanovené v této směrnici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Černá listina závažných porušení v rámci 

celé EU
Do tří let od data uvedeného v článku 20 
Komise předloží Radě a Evropskému 
parlamentu posouzení dopadů 
proveditelnosti černé listiny v rámci celé 
EU uvádějící fyzické a právnické osoby, 
které opakovaně závažným způsobem 
porušují ustanovení směrnice 96/71/ES a 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 20 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provedení Provedení a nedodržování

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže členské státy neprovedou 



PE504.094v02-00 118/120 AM\925205CS.doc

CS

ustanovení této směrnice, Komise zahájí 
řádné řízení o nesplnění povinnosti nebo 
bude Evropským parlamentem pověřena 
řízení o nesplnění povinnosti zvážit a 
v odůvodněných případech zahájit.

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva Zpráva a změna směrnice 96/71/ES

Or. de

Pozměňovací návrh 830
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy.

1. Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice.

V případě, že tyto zprávy nevykazují žádné 
výrazné zlepšení situace vysílaných 
pracovníků, směrnice 96/71/ES bude 
jeden rok po skončení lhůty pro 
předložení zprávy uvedené v odstavci 1 
změněna tak, aby pro účely čl. 3 odst. 1 
druhé odrážky společně s písmenem c) a 
společně s odstavcem 8 platila stejná 
mzda, nikoli jen minimální mzda, a 
všechny kolektivní smlouvy, nikoli jen 
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všeobecně použitelné kolektivní smlouvy, 
tam, kde jsou splněny zbývající podmínky. 
Vyslaní pracovníci budou mít 
v hostitelském členském státě stejné 
postavení jako pracovníci, kteří nejsou 
vyslaní, pokud jde o mzdy, platy a další 
složky odměňování, dovolenou za 
kalendářní rok a další pracovní 
podmínky.

Or. de

Pozměňovací návrh 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy.

Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy. 
K této zprávě připojí analýzy rizik 
pravidelně prováděné příslušnými orgány 
s cílem určit odvětví činnosti, do kterých 
se na jejich území soustředí zaměstnávání
pracovníků vyslaných za účelem 
poskytování služeb. Na základě těchto 
analýz musí být možné vypracovat na 
evropské úrovni mapy zvláštních 
problémů a potřeb specifických odvětví, 
záznamů o dřívějších porušeních předpisů 
a také zranitelnosti určitých skupin 
pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 832
Marian Harkin
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Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy.

Nejpozději tři roky po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berčs

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o provádění této směrnice, 
případně společně s příslušnými návrhy.

Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro 
provedení do vnitrostátního práva předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu o 
provádění této směrnice, případně společně 
s příslušnými návrhy.

Or. en


