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Poprawka 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole Inspekcje i kontrole

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w niniejszej
dyrektywie i w dyrektywie 96/71/WE oraz 
w celu zagwarantowania ich 
odpowiedniego stosowania i 
egzekwowania.
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przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie w 
sprawie egzekwowania przepisów oraz w 
celu zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania.

Or. en

Poprawka 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
96/71/WE oraz w celu zagwarantowania 
ich odpowiedniego stosowania i 
egzekwowania.

Or. fr

Poprawka 622
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
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skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
96/71/WE oraz w celu zagwarantowania 
ich odpowiedniego stosowania i 
egzekwowania.

Or. de

Poprawka 623
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
96/71/WE oraz w celu zagwarantowania 
ich odpowiedniego stosowania i 
egzekwowania.
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których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Or. de

Poprawka 624
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
96/71/WE oraz w celu zagwarantowania 
ich odpowiedniego stosowania i 
egzekwowania.
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nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania.

Or. fr

Poprawka 626
Jean-Luc Bennahmias
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na
nieprawidłowości.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania.

Or. fr

Poprawka 627
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 

1. Właściwe organy krajowe państw 
członkowskich dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
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kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia się
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

skuteczne i efektywne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
mogą się opierać na ocenie ryzyka, która 
może być przeprowadzana regularnie przez 
właściwe organy. W ramach oceny ryzyka 
właściwe organy mogą określić sektory 
działalności, w których skoncentrowane 
jest na ich terytorium zatrudnianie 
pracowników delegowanych do 
świadczenia usług. W ramach takiej oceny 
ryzyka można uwzględnić
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do kontroli, nawet jeżeli 
nie zachodzi podejrzenie naruszenia.

Or. de

Poprawka 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
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opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia się
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

mogą w szczególności opierać się na 
ocenie ryzyka prowadzonej regularnie 
przez właściwe organy. W ramach oceny 
ryzyka właściwe organy mogą określać
sektory działalności, w których 
skoncentrowane jest na ich terytorium 
zatrudnianie pracowników delegowanych 
do świadczenia usług. W ramach takiej 
oceny ryzyka można w szczególności
uwzględnić przeprowadzenie dużych 
projektów infrastrukturalnych, specjalne 
problemy i potrzeby specyficznych 
sektorów, zarejestrowane przypadki 
naruszenia przepisów oraz szczególne 
narażenie niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Or. fr

Poprawka 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia 
się przeprowadzenie dużych projektów 

1. W celu poprawy zgodności z art. 3 i 5 
dyrektywy 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania jej skutecznego 
stosowania i egzekwowania przyjmujące
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole.
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infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Dla umożliwienia skutecznych przeglądów 
i kontroli państwa członkowskie mogą w 
szczególności nałożyć następujące 
wymogi:

Or. en

Poprawka 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ciążący na usługodawcy prowadzącym 
działalność w innym państwie 
członkowskim obowiązek złożenia, przed 
rozpoczęciem świadczenia usług, 
odpowiedzialnym właściwym organom 
krajowym oświadczenia w formie 
pisemnej lub elektronicznej, w języku 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
w którym to oświadczeniu udzielone 
zostaną przynajmniej niezbędne 
informacje umożliwiające rzeczowe 
kontrole w miejscu pracy.
W szczególności chodzi o informacje, 
dzięki którym można jednoznacznie 
zidentyfikować usługodawcę, wskazaną 
osobę do kontaktów, o której mowa w lit. 
e), pracowników delegowanych, oraz 
informacje dotyczące rozpoczęcia i 
przewidywanego trwania delegowania, 
lokalizacji ich miejsca pracy i usług 
uzasadniających ich delegowanie, 
informacje, czy pracodawca przydzielił 
delegowanego pracownika do innego 
przedsiębiorstwa w państwie 
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członkowskim prowadzenia działalności, 
zwłaszcza w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw lub fuzji.
O kolejnych zmianach dotyczących tych 
danych należy powiadomić niezwłocznie;
obowiązki te stosuje się również do 
przedsiębiorstw w rozumieniu art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania kopii w formie 
papierowej lub elektronicznej niezbędnych 
dokumentów dotyczących zatrudnienia, w 
celu umożliwienia rzeczowych kontroli w 
miejscu pracy. Dotyczy to w szczególności 
umowy o pracę (lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu dyrektywy 
91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy wskazujących 
początek, koniec i długość dziennego 
czasu pracy, formularza A1 
zaświadczającego o objęciu 
ubezpieczeniem społecznym w 
macierzystym państwie członkowskim, 
dokumentów BHP, w tym wymaganej 
oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia 
w miejscu pracy zgodnie z dyrektywą 
89/391/EWG, jeżeli delegowany 
pracownik jest obywatelem państwa 
trzeciego, kopii zezwolenia na pracę i 
pobyt oraz dowodu wypłaty wynagrodzeń 
lub kopii dokumentów równoważnych w 
okresie delegowania i w łatwo dostępnym 
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oraz identyfikowalnym miejscu na swoim 
terytorium, takim jak miejsce pracy lub 
plac budowy, lub, w przypadku 
pracowników mobilnych w sektorze 
transportu, w bazie operacyjnej lub w 
pojeździe, przy użyciu którego świadczone 
są usługi.

Or. en

Poprawka 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obowiązek udostępnienia, na wniosek 
organów przyjmującego państwa 
członkowskiego i w rozsądnym terminie 
od delegowania, dokumentów, o których 
mowa w lit. b).

Or. en

Poprawka 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tłumaczenie dokumentów, o których 
mowa w lit. b) na język przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wymóg wskazania przedstawiciela lub 
prawnego pełnomocnika w celu 
prowadzenia przez niego negocjacji i, w 
wymaganych przypadkach, zawierania 
umów w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką, lub 
z odnośnymi organami publicznymi, z 
którym to przedstawicielem lub 
pełnomocnikiem mogą skontaktować się 
właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego i któremu umożliwiono 
odbiór usługi;

Or. en

Poprawka 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inne wymogi administracyjne i środki 
kontrolne, bez których właściwe organy w 
państwach członkowskich nie mogą 
skutecznie wykonywać zadania nadzoru i 
gdy zadanie to nie może być wykonane za 
pomocą mniej restrykcyjnych środków.

Or. en

Poprawka 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego, i
przydzielają niezbędne środki dla
zapewnienia inspekcji i kontroli.
Dopilnowują, aby procedury i formalności 
związane z delegowaniem pracowników
były możliwe do dopełnienia przez 
przedsiębiorstwa na odległość oraz w 
zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych, oraz 
aby wszystkie wymogi administracyjne 
były publicznie dostępne dla 
usługodawców oraz były regularnie 
aktualizowane.

Or. en

Poprawka 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z niniejszą dyrektywą i 
z dyrektywą 96/71/WE nie miały 
charakteru dyskryminującego, i
przydzielają niezbędne środki na takie 
inspekcje i kontrole.

Or. en

Poprawka 638
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego, i 
udostępniają zasoby niezbędne do 
przeprowadzenia inspekcji i kontroli.

Or. de

Poprawka 639
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne, a także by 
nie stały się dodatkowym obciążeniem dla 
pracodawców ani pracowników.

Or. en

Poprawka 640
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne. Pozostaje 
to bez uszczerbku dla kontroli, 
przeprowadzanych nawet jeżeli nie 
zachodzi podejrzenie naruszenia.
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Or. de

Poprawka 641
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE 
nie miały charakteru dyskryminującego.

Or. de

Poprawka 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności z dyrektywą 96/71/WE
nie miały charakteru dyskryminującego i 
aby nie były nieproporcjonalne.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kontrole zgodności nie miały charakteru 
dyskryminującego i aby nie były 
nieproporcjonalne.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zakończenie każdej kontroli właściwy 
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organ przedstawia dokument zawierający 
przynajmniej nazwę i adres 
kontrolowanego przedsiębiorstwa, dane 
identyfikacyjne właściwego organu, dni 
przeprowadzenia kontroli, podstawę 
prawną stosowanych środków 
kontrolnych, uzasadnienie konieczności i 
proporcjonalności, na wniosek 
kontrolowanego przedsiębiorstwa − 
informację, że występują kwestie objęte 
tajemnicą handlową, opis stwierdzonych 
nadużyć lub informację, że nie 
stwierdzono żadnych nadużyć, a także 
inne odpowiednie informacje.
Kontrolowane przedsiębiorstwo ma prawo 
do przedłożenia uwag dotyczących ustaleń 
zawartych w dokumencie. Kontrolowane 
przedsiębiorstwo otrzymuje kopię 
dokumentu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Środki kontroli stosowania dyrektywy 
96/71/ i wykrywania nadużyć w 
odniesieniu do delegowania pracowników 
uznaje się za klauzulę porządku 
publicznego w rozumieniu deklaracji 
nr 10 w sprawie art. 3 ust. 10 dyrektywy 
96/71, zawartej w protokole z posiedzenia 
Rady Unii Europejskiej, na którym 
przyjęto dyrektywę 96/71. Przepisy państw 
członkowskich mające na celu zwalczanie 
nielegalnego zatrudnienia i zapobieganie 
dumpingowi socjalnemu nie mogą być 
ograniczane z uwagi na potencjalne 
naruszenie swobody świadczenia usług, 
dopóki nie mają protekcjonistycznego lub 
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dyskryminacyjnego charakteru.

Or. en

Poprawka 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, rozpatrzona zostaje 
konieczność, odpowiedniość i 
wystarczająca skuteczność stosowania 
krajowych środków kontrolnych w świetle 
doświadczeń i efektywności systemu 
współpracy i wymiany informacji, 
opracowania bardziej jednolitych i 
ustandaryzowanych dokumentów, 
ustanowienia wspólnych zasad lub 
standardów dotyczących kontroli w 
dziedzinie delegowania pracowników, jak 
również osiągnięć technicznych, 
społecznych i gospodarczych delegowania, 
celem zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, niezbędnych zmian lub 
modyfikacji, aby zapewnić skuteczne 
kontrole warunków zatrudnienia przez 
właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W okresie delegowania pracownika 
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inspekcja warunków pracy należy do 
odpowiedzialności władz lub 
odpowiedzialnego organu przyjmującego 
państwa członkowskiego. Mogą one 
prowadzić kontrole rzeczowe z własnej 
inicjatywy i nie są związane żadnymi 
wynikami kontroli prowadzonych przez 
państwo członkowskie prowadzenia 
działalności.

Or. en

Poprawka 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Metody i mechanizm kontroli 
zmierzające do skontrolowania zasad 
ustanowionych w dyrektywie 96/71 i 
wykrywania naruszeń przepisów o 
delegowaniu lub nadużyć w celach innych 
niż swobodne świadczenie usług należą do 
zasadniczej części przepisów o klauzuli 
porządku publicznego sformułowanych w 
deklaracji Rady nr 10. Przepisy państw 
członkowskich mające na celu zwalczanie 
nielegalnego zatrudnienia i zapobieganie 
dumpingowi socjalnemu, które regulują 
nabór do pracy o charakterze 
transgranicznym, nie mogą być 
ograniczane wyłącznie na tej podstawie, 
że mogłyby naruszać swobodne 
świadczenie usług.

Or. en

Poprawka 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w czasie kontroli i w świetle 
kryteriów określonych w art. 3 niezbędne 
są pewne informacje, państwo 
członkowskie, w którym świadczona jest 
usługa, i państwo członkowskie 
prowadzenia działalności postępują 
zgodnie z zasadami współpracy 
administracyjnej, tj. właściwe organy 
współpracują zgodnie z przepisami i 
zasadami określonymi w art. 6 i 7.

3. Jeżeli w czasie kontroli i w świetle 
kryteriów określonych w art. 3 niezbędne 
są pewne informacje, państwo 
członkowskie, w którym świadczona jest 
usługa, i państwo członkowskie 
prowadzenia działalności postępują 
zgodnie z zasadami współpracy 
administracyjnej, tj. właściwe organy 
współpracują zgodnie z przepisami i 
zasadami określonymi w art. 6 i 7
dyrektywy w sprawie egzekwowania 
przepisów.

Or. en

Poprawka 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z zasadami współpracy 
administracyjnej państwo członkowskie 
prowadzenia działalności ma obowiązek 
dostarczenia wymaganych informacji.
Utrzymujące się nieprzestrzeganie tego 
przepisu będzie traktowane jako 
naruszenie na mocy prawa UE.

Or. en

Poprawka 650
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych,
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz z 
niniejszej dyrektywy.

4. W państwach członkowskich, w których
krajowe uregulowania i orzecznictwo 
dotyczące warunków zatrudnienia 
pracowników delegowanych, o których 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, w 
szczególności minimalnych stawek płac i
czasu pracy, stają się przedmiotem 
dwustronnych negocjacji między 
pracodawcą a pracownikiem, obie strony 
negocjacji mogą monitorować stosowanie 
odnośnych warunków zatrudnienia 
pracowników delegowanych zgodnie z 
obowiązującymi krajowymi przepisami 
prawa tylko wówczas, gdy mogą
zagwarantować zgodność z
uprawnieniami i obowiązkami 
wynikającymi z obecnej dyrektywy, jak i 
dyrektywy 96/71/WE. W związku z tym
stosowanie zasady pomocniczości i 
proporcjonalności jest istotne dla 
zagwarantowania skutecznego wdrożenia 
dyrektyw w krajowych przepisach państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 651
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
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szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz z 
niniejszej dyrektywy.

szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz z 
niniejszej dyrektywy.

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, monitorować stosowanie 
odnośnych warunków zatrudnienia 
pracowników delegowanych.

Or. en

Poprawka 653
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz z 
niniejszej dyrektywy.

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych.

Or. de

Poprawka 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
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członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz z 
niniejszej dyrektywy.

członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie da się szczegółowo ocenić w kontekście zarządzania i pracy, czy działania w tym zakresie 
można uznać za „odpowiedni poziom ochrony”, zatem ten ograniczający przepis powinien 
zostać skreślony z uwagi na jasność prawną.

Poprawka 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
z niniejszej dyrektywy.

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy w sprawie egzekwowania 
przepisów, w szczególności minimalnych 
stawek płac, w tym czasu pracy, należy do 
partnerów społecznych, partnerzy ci mogą, 
na odpowiednim szczeblu i po spełnieniu 
warunków ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
z niniejszej dyrektywy.

Or. en



AM\925205PL.doc 27/133 PE504.094v02-00

PL

Poprawka 656
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, w których
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac, w tym czasu 
pracy, należy do partnerów społecznych,
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
z niniejszej dyrektywy.

4. Państwa członkowskie, w których 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką 
ustalanie niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o których to warunkach mowa w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE, w szczególności 
minimalnych stawek płac i czasu pracy, 
należy do partnerów społecznych, 
partnerzy ci mogą, na odpowiednim 
szczeblu i po spełnieniu warunków 
ustanowionych przez te państwa 
członkowskie, również monitorować 
stosowanie odnośnych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
z niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka językowa (dotyczy tylko polskiej wersji).

Poprawka 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie, w których 
inspekcje pracy nie mają uprawnień 
odnośnie do kontroli i monitorowania 
warunków zatrudnienia pracowników 
delegowanych, mogą, w drodze wyjątku, 
po konsultacji z partnerami społecznymi 
na szczeblu krajowym, ustanowić lub 

5. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 96/71/WE i 
przy pełnym poszanowaniu różnych 
modeli rynku pracy państwa członkowskie
mają prawo stosować szeroką gamę 
środków, zgodnie z ich krajowym prawem 
i praktyką, dla zapewnienia zgodności z 
dyrektywą 96/71/WE, tak aby 
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utrzymać w mocy środki gwarantujące 
przestrzeganie tych warunków 
zatrudnienia, o ile środki te zapewniają
zainteresowanym osobom odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
niniejszej dyrektywy.

zagwarantować zainteresowanym osobom 
odpowiedni poziom ochrony określony w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w niniejszej
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 658
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie, w których 
inspekcje pracy nie mają uprawnień 
odnośnie do kontroli i monitorowania 
warunków zatrudnienia pracowników 
delegowanych, mogą, w drodze wyjątku, 
po konsultacji z partnerami społecznymi na 
szczeblu krajowym, ustanowić lub 
utrzymać w mocy środki gwarantujące
przestrzeganie tych warunków 
zatrudnienia, o ile środki te zapewniają
zainteresowanym osobom odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
niniejszej dyrektywy.

5. Państwa członkowskie, w których 
inspekcje pracy nie mają uprawnień 
odnośnie do kontroli i monitorowania 
warunków zatrudnienia pracowników 
delegowanych, mogą, w drodze wyjątku, 
po uprzedniej konsultacji z partnerami 
społecznymi na szczeblu krajowym,
utworzyć, zmienić lub utrzymać w mocy
niezbędne procedury i mechanizmy, które 
zapewnią przestrzeganie tych warunków 
zatrudnienia. Te procedury i mechanizmy 
muszą zapewniać zainteresowanym 
osobom odpowiedni poziom ochrony 
równoważny z tym wynikającym z 
dyrektywy 96/71/WE oraz niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 659
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Krajowe organy kontroli bezzwłocznie 
informują krajowe organy sądowe 
odpowiedzialne za ściganie i Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) o wszelkich 
nadużyciach wykrytych przy okazji 
kontroli prowadzonych z zastosowaniem 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w art. 6 dyrektywy 96/71/WE 
oraz w niniejszej dyrektywie, w przypadku 
gdy pracownicy delegowani uważają, że 
zostali narażeni na straty lub szkody w 
wyniku niezastosowania obowiązujących 
przepisów, nawet po ustaniu stosunku 
pracy, w związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów, państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego, także w 
państwie członkowskim, na którego 
terytorium pracownicy są lub byli 
delegowani.

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w art. 6 dyrektywy 96/71/WE 
oraz w niniejszej dyrektywie państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwo lub w 
przyjmującym państwie członkowskim,
nawet po ustaniu stosunku pracy, w 
związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów.

Or. en
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Poprawka 661
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w art. 6 dyrektywy 96/71/WE 
oraz w niniejszej dyrektywie, w przypadku 
gdy pracownicy delegowani uważają, że 
zostali narażeni na straty lub szkody w 
wyniku niezastosowania obowiązujących 
przepisów, nawet po ustaniu stosunku 
pracy, w związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów, państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego, także w 
państwie członkowskim, na którego 
terytorium pracownicy są lub byli 
delegowani.

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie oraz 
w dyrektywie 96/71/WE , w przypadku gdy 
pracownicy delegowani uważają, że zostali 
narażeni na straty lub szkody w wyniku 
niezastosowania obowiązujących 
przepisów, nawet po ustaniu stosunku 
pracy, w związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów, państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego, także w 
państwie członkowskim, na którego 
terytorium pracownicy są lub byli 
delegowani.

Or. de

Poprawka 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w art. 6 dyrektywy 96/71/WE 
oraz w niniejszej dyrektywie, w przypadku 
gdy pracownicy delegowani uważają, że 
zostali narażeni na straty lub szkody w 
wyniku niezastosowania obowiązujących 

1. W celu egzekwowania wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywie 96/71/WE, w przypadku gdy 
pracownicy delegowani uważają, że zostali 
narażeni na straty lub szkody w wyniku 
niezastosowania obowiązujących 
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przepisów, nawet po ustaniu stosunku 
pracy, w związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów, państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego, także w 
państwie członkowskim, na którego 
terytorium pracownicy są lub byli 
delegowani.

przepisów, nawet po ustaniu stosunku 
pracy, w związku z którym zarzuca się 
niezastosowanie przepisów, państwa 
członkowskie zapewniają skuteczne 
mechanizmy, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą 
bezpośrednio złożyć skargę przeciwko 
swoim pracodawcom, jak również 
zapewniają pracownikom delegowanym 
prawo do wszczęcia postępowania 
sądowego lub administracyjnego, także w 
państwie członkowskim, na którego 
terytorium pracownicy są lub byli 
delegowani.

Or. en

Poprawka 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby związki zawodowe i inne strony 
trzecie, takie jak stowarzyszenia, 
organizacje i inne podmioty prawne, które 
mają zgodnie z kryteriami ustanowionymi 
w ich prawie krajowym uzasadniony 
interes w zapewnieniu przestrzegania 
przepisów niniejszej dyrektywy, mogły 
brać udział w imieniu lub na korzyść 
pracowników delegowanych lub ich 
pracodawcy, za ich zgodą, we wszelkich 
postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

skreślony

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 
96/71/WE, mogły brać udział w imieniu 
lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy we 
wszelkich postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE lub egzekwowania zobowiązań
wynikających z tej dyrektywy lub z 
dyrektywy 96/71/WE. Związki zawodowe 
mają prawo do pozwu zbiorowego w celu 
zapewnienia przestrzegania wymogów 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE oraz mają możliwość 
wniesienia pozwu w imieniu pracowników 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 665
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
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takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 
96/71/WE, mogły brać udział w imieniu 
lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających. Związki zawodowe mają 
prawo do składania pozwów zbiorowych 
celem wdrożenia przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz dyrektywy 96/71/WE.
Ponadto można im udzielić umocowania 
do występowania o prawa pracowników 
delegowanych we własnym imieniu.

Or. de

Poprawka 666
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, z zastrzeżeniem krajowych 
systemów stosunków pracy oraz 
niezależności partnerów społecznych, we 
wszelkich postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
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wynikających. niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

Or. en

Poprawka 667
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
wyraźną zgodą, we wszelkich 
postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

Or. cs

Poprawka 668
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
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niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 
96/71/WE, mogły brać udział w imieniu 
lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

Or. de

Poprawka 669
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE oraz dyrektywy 96/71/WE, 
mogły brać udział w imieniu lub na 
korzyść pracowników delegowanych lub 
ich pracodawcy we wszelkich 
postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

Or. en

Poprawka 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 
96/71/WE, mogły brać udział w imieniu 
lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia niniejszej dyrektywy lub 
egzekwowania zobowiązań z niej 
wynikających.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, tylko
za ich zgodą, we wszelkich 
postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.
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Or. en

Poprawka 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem.

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem, jeżeli są one 
korzystniejsze niż postanowienia lit. a), 
oraz do krajowych przepisów, według 
których strony układów zbiorowych 
egzekwują te układy.

Or. en

Poprawka 673
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem.

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem, jeżeli są one 
korzystniejsze niż uregulowania określone 
w lit. a), a także bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów, zgodnie z którymi 
strony układów zbiorowych wdrażają te 
układy.
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Or. de

Poprawka 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem.

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem oraz do 
krajowych przepisów, według których 
strony układów zbiorowych egzekwują te 
układy.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem.

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem. Krajowe 
przepisy proceduralne przewidują jednak 
minimalny okres co najmniej sześciu 
miesięcy na wysunięcie roszczenia.

Or. en
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Poprawka 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pracownicy delegowani wszczynający 
postępowanie sądowe lub administracyjne 
nie są niekorzystnie traktowani przez 
pracodawcę. Pracownicy delegowani 
będący obywatelami państw trzecich 
otrzymują prawo pobytu w UE do czasu 
zakończenia postępowania.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać:

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani lub organy 
działające w ich imieniu mogli domagać 
się wszelkich należnych im świadczeń.

Or. en

Poprawka 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać:

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani lub organy 
działające w ich imieniu mogli domagać 
się wszelkich należnych im świadczeń i
otrzymać je, w tym m.in.:

Or. en

Poprawka 679
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać:

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać co 
najmniej:

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

skreślona

Or. en
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Poprawka 681
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami zatrudnienia 
zawartymi w art. 3 dyrektywy 96/71/WE;

a) zaległe należne wynagrodzenie i/lub
należne składki płatne na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych zgodnie z obowiązującymi 
warunkami zatrudnienia zawartymi w art. 3 
dyrektywy 96/71/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa zawiera silne mechanizmy egzekwowania, które chronią prawa i interesy 
pracowników delegowanych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i 11 państwa członkowskie 
są zobowiązane do zagwarantowania ochrony wszystkich aspektów wynagrodzenia, 
podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych oraz muszą 
współpracować z odpowiednimi podmiotami w zapewnianiu przestrzegania tych praw.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

a) zaległe należne wynagrodzenie i/lub
należne składki płatne na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych zgodnie z art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

Or. en
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Poprawka 683
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

a) zaległe należne wynagrodzenie i/lub
należne składki płatne na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych zgodnie z art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

Or. en

Poprawka 684
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami zatrudnienia 
zawartymi w art. 3 dyrektywy 96/71/WE;

a) zaległe wynagrodzenie oraz związane z 
nim elementy płacy i ubezpieczenia 
społecznego, wraz z odsetkami, należne 
zgodnie z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;

Or. de

Poprawka 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 

a) zaległe wynagrodzenie oraz powiązane z 
nim świadczenia, płatności z tytułu 
zabezpieczenia społecznego itp. wraz z 
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96/71/WE; odsetkami;

Or. en

Poprawka 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwrot pobranych lub potrąconych z 
wynagrodzenia kosztów nadmiernych w 
stosunku do wynagrodzenia netto lub do 
jakości zakwaterowania zapewnionego 
przez pracodawcę.

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwrot pobranych lub potrąconych z 
wynagrodzenia kosztów nadmiernych w 
stosunku do wynagrodzenia netto lub do 
jakości zakwaterowania zapewnionego 
przez pracodawcę.

b) zwrot pobranych lub potrąconych z 
wynagrodzenia kosztów nadmiernych w 
stosunku do wynagrodzenia lub do jakości 
zakwaterowania zapewnionego przez 
pracodawcę.

Or. en

Poprawka 688
Phil Bennion
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa zawiera silne mechanizmy egzekwowania, które chronią prawa i interesy 
pracowników delegowanych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 i 11 państwa członkowskie 
są zobowiązane do zagwarantowania ochrony wszystkich aspektów wynagrodzenia, 
podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych oraz muszą 
współpracować z odpowiednimi podmiotami w zapewnianiu przestrzegania tych praw.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 690
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 691
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani, oraz w przypadkach, w 
których pracownicy są zatrudnieni 
transgranicznie jako fikcyjni 
samozatrudnieni.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani, a także w przypadkach 
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nadużywania fikcyjnego 
samozatrudnienia.

Or. en

Poprawka 693
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Mechanizm, o którym mowa w ust. 5, 
może obejmować system, który przewiduje 
na zasadzie niedyskryminacji w 
odniesieniu do ochrony równoważnych 
praw pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na terytorium przyjmującego 
państwa członkowskiego, że wykonawca, 
dla którego pracodawca (usługodawca, 
agencja pracy tymczasowej lub agencja 
pośrednictwa pracy) jest bezpośrednim 
podwykonawcą, może, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, być pociągnięty do 
odpowiedzialności przez pracownika 
delegowanego lub wspólny fundusz lub 
instytucje partnerów społecznych, z 
powodu braku wypłaty należności 
wskazanych w ust. 5.

Or. en

Poprawka 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
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Podwykonawstwo - odpowiedzialność 
solidarna

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.
2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
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zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.
3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. en
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Poprawka 695
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podwykonawstwo – odpowiedzialność 
solidarna

skreślony

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
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jego podwykonawcą.
2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.
3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
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przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. hu

Poprawka 696
Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Podwykonawstwo – odpowiedzialność 

solidarna
1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
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zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.
2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.
3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
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określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. fi

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Podwykonawstwo - odpowiedzialność 

solidarna
1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
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a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.
2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.
3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
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Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Podwykonawstwo - odpowiedzialność 

solidarna
1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
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wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.
2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
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przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.
3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. en

Poprawka 699
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 

skreślony
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niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:
a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

Or. hu

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

skreślony

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

skreślony

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

skreślony

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 703
Marek Henryk Migalski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

skreślony

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 704
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie mogą postanowić, na 
zasadzie niedyskryminacji w odniesieniu 
do ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność solidarna w łańcuchach podwykonawców praktykowana jest w mniejszości 
państw członkowskich UE. Nałożenie takich ram prawnych na państwa członkowskie 
nieposiadające takich tradycji narusza przyjęte, skuteczne systemy stosunków pracy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić pełną ochronę praw wszystkich pracowników, lecz to państwa 
członkowskie decydują o czasie transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego oraz 
określeniu najbardziej odpowiednich i skutecznych środków służących tej transpozycji w 
ramach ich krajowej struktury społecznej i prawnej.

Poprawka 705
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do wolnego od 
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do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

dyskryminacji zagwarantowania, że 
zleceniodawca, który zleca innemu 
przedsiębiorstwu wykonanie prac lub 
świadczenie usług, ponosi 
odpowiedzialność za zobowiązania tego 
przedsiębiorstwa, podwykonawcy lub 
agencji wynajętej przez przedsiębiorcę lub 
podwykonawcę za roszczenia w ramach 
stosunku pracy wobec ich pracowników 
lub wspólnego funduszu lub instytucji 
partnerów społecznych jako poręczyciel, 
który zrezygnował z obowiązku 
wystąpienia z powództwem najpierw 
przeciwko dłużnikowi.

Jeżeli na szczeblu krajowym istnieją 
surowsze przepisy, mają one 
pierwszeństwo.

Or. de

Poprawka 706
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 

1. Państwa członkowskie podejmują 
działania niezbędne dla zapewnienia, by 
przedsiębiorstwo zlecające bezpośrednio 
innemu przedsiębiorstwu świadczenie 
usług w jego imieniu odpowiadało za 
swojego bezpośredniego podwykonawcę w
odniesieniu do:
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lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

Or. en

Poprawka 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
na zasadzie niedyskryminacji niezbędne 
środki w celu zapewnienia, że 
przedsiębiorstwo, które wyznacza inne 
przedsiębiorstwo do świadczenia usług, 
ponosi odpowiedzialność – oprócz 
pracodawcy lub zamiast niego – za 
zobowiązania tego przedsiębiorstwa, jego 
podwykonawcy lub agencji zajmującej się 
wypożyczaniem pracowników, 
wyznaczonej przez to przedsiębiorstwo w
odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 708
Mitro Repo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
przedsiębiorstwo, które wyznacza inne 
przedsiębiorstwo do świadczenia usług, 
ponosi odpowiedzialność – oprócz 
pracodawcy lub zamiast niego – za 
zobowiązania tego przedsiębiorstwa, jego 
podwykonawcy lub agencji zajmującej się 
wypożyczaniem pracowników, 
wyznaczonej przez to przedsiębiorstwo.
Nie stanowi to w żadnym wypadku 
przeszkody dla stosowania już 
obowiązujących bardziej restrykcyjnych 
przepisów na szczeblu krajowym ani dla 
ich wprowadzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, 
aby przedsiębiorstwo bezpośrednio 
zlecające innemu przedsiębiorstwu 
świadczenie usług w jego imieniu ponosiło 
odpowiedzialność za swojego 
bezpośredniego podwykonawcę w 
odniesieniu do:
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działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

Or. en

Poprawka 710
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby bezpośredni pracodawca ponosił 
odpowiedzialność za wypłatę wszelkich 
zaległych wynagrodzeń objętych art. 11 
ust. 5a, zwrot nadmiernych kosztów na 
podstawie art. 11 ust. 5b, wszelkich 
zaległych płatności lub zwrot podatków 
lub składek na zabezpieczenie społeczne.
Powyższe zapewnia się również po 
powrocie pracownika do kraju 
pochodzenia lub innego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
mogą stosować bardziej rygorystyczne 
przepisy na szczeblu krajowym lub 
wprowadzić takie przepisy.

Or. en
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Poprawka 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby bezpośredni pracodawca ponosił 
odpowiedzialność za wypłatę wszelkich 
zaległych wynagrodzeń objętych art. 11 
ust. 5a, zwrot nadmiernych kosztów na 
podstawie art. 11 ust. 5b, wszelkich 
zaległych płatności lub zwrot podatków 
lub składek na zabezpieczenie społeczne.
Powyższe zapewnia się również po 
powrocie pracownika do kraju 
pochodzenia lub innego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
mogą stosować bardziej rygorystyczne 
przepisy na szczeblu krajowym lub 
wprowadzić takie przepisy.

Or. en

Poprawka 712
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują na zasadzie 
niedyskryminacji ochrony równoważnych 
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ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

praw pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium; te 
szczegółowe zasady odnoszą się do braku 
wypłaty:

Or. fr

Poprawka 713
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników podwykonawców 
prowadzących działalność na ich 
terytorium, aby wykonawca, dla którego 
pracodawca (usługodawca, agencja pracy 
tymczasowej lub agencja pośrednictwa 
pracy) jest bezpośrednim lub pośrednim 
podwykonawcą, mógł, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, być pociągnięty do 
odpowiedzialności przez pracownika 
delegowanego lub wspólny fundusz lub 
instytucje partnerów społecznych, z 
powodu braku wypłaty:

Or. fr
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Poprawka 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

1. Względem wszystkich sytuacji 
delegowania objętych art. 1 ust. 3 
dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie dopilnowują, na zasadzie 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
ochrony równoważnych praw 
pracowników bezpośrednich 
podwykonawców prowadzących 
działalność na ich terytorium, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

Or. fr

Poprawka 715
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 

skreślona
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te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

Or. de

Poprawka 716
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy
96/71/WE;

skreślona

Or. de

Poprawka 717
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

skreślona

Or. en
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

skreślona

Or. en

Poprawka 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

skreślona

Or. en

Poprawka 720
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

skreślona

Or. en

Poprawka 721
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

a) zaległego należnego wynagrodzenia 
netto lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych objętych art. 3 ust. 1 
dyrektywy 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 722
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego stawkom płacy lub 
składek należnych wspólnym funduszom 
lub instytucjom partnerów społecznych w 
zakresie, w jakim płatności te objęte są art. 
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te objęte są art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE;

3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 723
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zaległych kosztów podróży, 
utrzymania i zakwaterowania niesłusznie 
pobranych przez pracodawcę;

Or. en

Poprawka 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zaległych kosztów podróży, 
utrzymania i zakwaterowania niesłusznie 
pobranych przez pracodawcę;

Or. en

Poprawka 725
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zwrotu pobranych lub potrąconych z 
wynagrodzenia kosztów nadmiernych w 
stosunku do wynagrodzenia netto lub do 
jakości zakwaterowania zapewnionego 
przez pracodawcę; oraz

Or. en

Poprawka 726
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

skreślona

Or. de

Poprawka 727
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

skreślona

Or. de
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Poprawka 728
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

skreślona

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

skreślona

Or. en

Poprawka 730
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 

skreślona
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pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 731
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika 
delegowanego.

b) zaległych płatności wynagrodzenia lub 
zwrotów podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne niesłusznie 
pobranych z wynagrodzenia pracownika.

Or. en

Poprawka 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie stanowi to w żadnym wypadku 
przeszkody dla stosowania już 
obowiązujących bardziej restrykcyjnych 
przepisów na szczeblu krajowym ani dla 
ich wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 733
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. de

Poprawka 734
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. de

Poprawka 735
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. en
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. en

Poprawka 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w skreślony
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niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

Or. en

Poprawka 739
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcą.

skreślony

Or. en

Poprawka 740
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 

skreślony
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art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

Or. hu

Poprawka 741
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

skreślony

Or. de
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Poprawka 742
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

skreślony

Or. de

Poprawka 743
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 

skreślony
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niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty
wynagrodzeń, a także dowodów 

skreślony
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przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

Or. en

Poprawka 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

skreślony

Or. en

Poprawka 747
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 

skreślony
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niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

Or. de

Poprawka 748
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 

skreślony
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państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

Or. en

Poprawka 749
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

skreślony

Or. en

Poprawka 750
Anne E. Jensen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących 
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
pracowników delegowanych.

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca, który dochował należytej 
staranności, nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1. Takie systemy są 
stosowane w sposób przejrzysty, 
niedyskryminacyjny i proporcjonalny.
Mogą one obejmować środki 
zapobiegawcze przyjęte przez wykonawcę, 
które polegają na przedstawieniu przez 
podwykonawcę dowodów dotyczących
głównych warunków pracy, które zostały 
zastosowane do pracowników 
delegowanych, a o których mowa jest w 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE, w tym 
kart płac i dowodów wypłaty 
wynagrodzeń, a także dowodów 
przestrzegania obowiązków w zakresie 
zabezpieczenia społecznego i podatków w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności oraz dowodów zgodności z 
obowiązującymi przepisami lub dowodów, 
że podwykonawca i wykonawca 
powiadomili władze, tak aby mogły one 
przeprowadzić kontrolę.

Or. en

Uzasadnienie

Środki zapobiegawcze można by zastąpić systemem dającym władzom pełny i bezpośredni 
dostęp do wszystkich informacji pochodzących od podwykonawcy, dotyczących przestrzegania 
zobowiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego i opodatkowania itd. w państwach 
członkowskich prowadzenia działalności, a także zgodności z przepisami w zakresie 
delegowania pracowników.

Poprawka 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustępy 1 i 2 mają również 
zastosowanie do odbiorcy końcowego, za 
wyjątkiem odbiorców indywidualnych, w 
jego stosunkach z wykonawcą

Or. fr

Poprawka 752
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. hu

Poprawka 753
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. de

Poprawka 754
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 

skreślony
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postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. en

Poprawka 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 

skreślony
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postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 758
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. en

Poprawka 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

skreślony

Or. fr

Poprawka 760
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE. W odniesieniu do tych 
przypadków państwa członkowskie mogą 

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 
niedyskryminacji i proporcjonalności w 
odniesieniu do zakresu i zasięgu 
odpowiedzialności podwykonawcy.
Państwa członkowskie mogą także, w 
sposób zgodny z prawem Unii, 
wprowadzić taką odpowiedzialność w 
innych sektorach niż te, które są 
wymienione w załączniku do dyrektywy 
96/71/WE.
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postanowić, że wykonawca, który 
dochował należytej staranności, jak 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.

Or. de

Poprawka 761
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. hu

Poprawka 762
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. de
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Poprawka 763
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 766
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
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mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi na szczeblu UE, dokonuje
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

mowa w art. 20, Rada i Parlament 
Europejski, we współpracy z Komisją i po 
konsultacji z partnerami społecznymi, 
dokonują przeglądu stosowania 
niniejszego artykułu w celu 
zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.

Or. en

Poprawka 768
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pozostałe ustępy art. 12 nie mają 
zastosowania do państw członkowskich, 
które wprowadziły już system ogólnej 
odpowiedzialności wykonawców zgodny z 
krajowym prawem pracy, mogą wykazać 
istnienie procedur poświadczania 
zgodności dla przedsiębiorstw oraz ustaliły 
prawnie wiążącą minimalną wartość, 
powyżej której zasada ogólnej 
odpowiedzialności wykonawców 
obowiązuje w stosunku do wszystkich 
sektorów zabezpieczenia społecznego.

Or. de

Poprawka 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przepisy niniejszej dyrektywy w żaden 
sposób nie ograniczają istniejących 
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systemów zgodności łańcucha dostaw, 
które już obowiązują w państwach 
członkowskich i zapewniają pracownikom 
lepsze warunki i lepszą ochronę.

Or. en

Poprawka 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 Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Podwykonawstwo a odpowiedzialność
1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
niezbędne środki w celu dopilnowania, 
aby przedsiębiorstwo, które wyznacza 
podwykonawcę w celu świadczenia usług, 
ponosiło odpowiedzialność – oprócz tego 
podwykonawcy lub zamiast niego – za 
zobowiązania tego podwykonawcy i 
jakiegokolwiek innego pośrednika.
2. Nie stanowi to w żadnym wypadku 
przeszkody dla stosowania już 
obowiązujących bardziej restrykcyjnych 
przepisów na szczeblu krajowym ani dla 
ich wprowadzenia.
3. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić ograniczenie 
podwykonawstwa pionowego do trzech 
poziomów, pod warunkiem że to 
ograniczenie nie ma charakteru 
dyskryminującego.

Or. en
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Poprawka 771
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Podwykonawstwo a odpowiedzialność

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
niezbędne środki w celu dopilnowania, 
aby przedsiębiorstwo, które wyznacza 
podwykonawcę w celu świadczenia usług, 
ponosiło odpowiedzialność – oprócz tego 
podwykonawcy lub zamiast niego – za 
zobowiązania tego podwykonawcy i 
jakiegokolwiek innego pośrednika.
2. Nie stanowi to w żadnym wypadku 
przeszkody dla stosowania już 
obowiązujących bardziej restrykcyjnych 
przepisów na szczeblu krajowym ani dla 
ich wprowadzenia.
3. Państwa członkowskie wprowadzają 
ograniczenie podwykonawstwa pionowego 
do trzech poziomów, pod warunkiem że to 
ograniczenie nie ma charakteru 
dyskryminującego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla środków, które są 
przewidziane lub mogą zostać 
przewidziane w prawodawstwie unijnym, 
zasady wzajemnej pomocy i uznawania, 
jak również środki i procedury 

1. Bez uszczerbku dla środków, które są 
przewidziane lub mogą zostać 
przewidziane w prawodawstwie unijnym, 
zasady wzajemnej pomocy i uznawania, 
jak również środki i procedury 
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przewidziane w niniejszym artykule 
stosuje się do transgranicznego 
egzekwowania grzywien i kar 
administracyjnych nałożonych na 
usługodawcę prowadzącego działalność w 
innym państwie członkowskim za 
nieprzestrzeganie przepisów mających 
zastosowanie w innym państwie 
członkowskim.

przewidziane w niniejszym artykule 
stosuje się do transgranicznego 
egzekwowania grzywien i kar 
administracyjnych dotyczących sytuacji 
związanych z delegowaniem pracowników 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i dyrektywą 
96/71, nałożonych na usługodawcę 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim za 
nieprzestrzeganie przepisów mających 
zastosowanie w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 
roszczeń lub decyzji.

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z 
rozporządzeniem 987/2009/WE lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny lub zapłaty 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z 
rozporządzeniem 987/2009/WE.

Or. en

Poprawka 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 
roszczeń lub decyzji.

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary, grzywny lub wstecznych 
składek z tytułu zabezpieczenia 
społecznego lub o powiadomienie o 
decyzji w sprawie nałożenia kary, grzywny 
lub zapłaty wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 775
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny, lub 
zaległych składek na ubezpieczenie 
społeczne lub o powiadomienie o odnośnej 
decyzji.
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roszczeń lub decyzji.

Or. de

Poprawka 776
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 
roszczeń lub decyzji.

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny.

Or. de

Poprawka 777
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
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o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 
roszczeń lub decyzji.

o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie go o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny;

Or. en

Poprawka 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują 
takie działanie dotyczące podobnych 
roszczeń lub decyzji.

2. 2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny.

Or. fr

Poprawka 779
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują takie 
działanie dotyczące podobnych roszczeń 
lub decyzji.

2. Organ wnioskujący może, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub praktykami administracyjnymi 
obowiązującymi w jego państwie 
członkowskim, zwrócić się do właściwych 
organów w innym państwie członkowskim 
o egzekucję kary lub grzywny, lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub o 
powiadomienie o odnośnej decyzji, o ile 
odpowiednie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i praktyki administracyjne 
obowiązujące w państwie członkowskim 
organu współpracującego przewidują takie 
działanie dotyczące podobnych roszczeń 
lub decyzji.

Or. de

Poprawka 780
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasada wzajemności nie obowiązuje w 
przypadku przestępstw lub 
nieprawidłowości, które w danym 
państwie członkowskim są ścigane na 
podstawie zobowiązań wynikających z 
dyrektywy dotyczącej delegowania 
pracowników.

Or. de

Poprawka 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ we wnioskującym 
państwie członkowskim dopilnowuje, by 
wniosek o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny został złożony 
w zgodzie z przepisami obowiązującymi w 
tym państwie członkowskim, natomiast 
właściwy organ współpracujący 
dopilnowuje, by taka egzekucja lub 
powiadomienie we współpracującym 
państwie członkowskim zostały dokonane 
w zgodzie z krajowymi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i praktykami 
administracyjnymi obowiązującymi w tym 
państwie.

skreślony

Or. en

Poprawka 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ we wnioskującym 
państwie członkowskim dopilnowuje, by 
wniosek o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny został złożony 
w zgodzie z przepisami obowiązującymi w 
tym państwie członkowskim, natomiast 
właściwy organ współpracujący 
dopilnowuje, by taka egzekucja lub 
powiadomienie we współpracującym 
państwie członkowskim zostały dokonane 
w zgodzie z krajowymi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i praktykami 
administracyjnymi obowiązującymi w tym 
państwie.

skreślony
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Or. en

Poprawka 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący nie może złożyć 
wniosku o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak 
również związane z nią roszczenie lub 
instrument umożliwiający jej egzekucję 
we wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane.

skreślony

Or. en

Poprawka 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący nie może złożyć
wniosku o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak również 
związane z nią roszczenie lub instrument 
umożliwiający jej egzekucję we 
wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane.

Organ wnioskujący musi uzasadnić 
złożenie wniosku o egzekucję kary lub 
grzywny lub wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak również 
związane z nią roszczenie lub instrument 
umożliwiający jej egzekucję we 
wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone w tym państwie 
członkowskim, i tak długo, jak są one 
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zaskarżane, chyba że egzekucja jest 
możliwa we współpracującym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 785
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący nie może złożyć 
wniosku o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak również 
związane z nią roszczenie lub instrument 
umożliwiający jej egzekucję we 
wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane.

Organ wnioskujący nie może złożyć 
wniosku o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak również 
związane z nią roszczenie lub instrument 
umożliwiający jej egzekucję we 
wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane. Postanowienie to nie ma 
zastosowania, jeżeli istnieje możliwość 
egzekucji zgodnie z prawem 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka 786
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że 
usługodawca nie ma siedziby w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
lub że adresy bądź inne dane 
przedsiębiorstwa są nieprawdziwe, 
właściwe organy nie zamykają 
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postępowania z powodów formalnych, lecz 
badają sprawę i próbują ustalić osobę 
fizyczną lub prawną odpowiedzialną za 
oddelegowanie.

Or. de

Poprawka 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący może się jednak 
zwrócić o zamrożenie i konfiskatę 
aktywów – tytułem zabezpieczenia – w 
celu ograniczenia ryzyka nieodzyskania 
środków, zanim decyzja stanie się 
ostateczna, zgodnie z dyrektywą (...) w 
sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej w Unii Europejskiej.
Przyjmujące państwa członkowskie mogą 
dodatkowo przewidzieć automatyczną 
przynależność danych pracowników do 
systemu zabezpieczenia społecznego 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli okaże się, że usługodawca 
rzeczywiście nie posiada siedziby w 
państwie członkowskim rzekomego 
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prowadzenia działalności lub adres bądź 
dane przedsiębiorstwa są fałszywe, 
właściwe organy nie kończą postępowania 
ze względów formalnych, lecz dalej badają 
sprawę w celu ustalenia tożsamości osoby 
fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za 
delegowanie.

Or. en

Poprawka 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu wniosku organu 
wnioskującego o egzekucję kary lub 
grzywny lub o powiadomienie o decyzji w 
sprawie nałożenia kary lub grzywny organ 
współpracujący udziela wszelkich 
informacji lub wzajemnej pomocy, których 
organ wnioskujący potrzebuje w celu 
egzekucji grzywny lub kary, jak również, 
w zakresie, w jakim jest to możliwe,
związanego z nimi roszczenia.

Po otrzymaniu wniosku organu 
wnioskującego o egzekucję kary lub 
grzywny lub o powiadomienie o decyzji w 
sprawie nałożenia kary lub grzywny organ
współpracujący bezzwłocznie udziela 
wszelkich informacji lub wzajemnej 
pomocy, o które organ wnioskujący 
zwrócił się w celu egzekucji grzywny lub 
kary, jak również związanego z nimi 
roszczenia.

Or. en

Poprawka 790
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu wniosku organu 
wnioskującego o egzekucję kary lub 
grzywny lub o powiadomienie o decyzji w 
sprawie nałożenia kary lub grzywny organ 
współpracujący udziela wszelkich 

1. Po otrzymaniu wniosku organu 
wnioskującego o egzekucję kary lub 
grzywny lub o powiadomienie o decyzji w 
sprawie nałożenia kary lub grzywny organ 
współpracujący udziela niezwłocznie 
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informacji lub wzajemnej pomocy, których 
organ wnioskujący potrzebuje w celu 
egzekucji grzywny lub kary, jak również, 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, 
związanego z nimi roszczenia.

wszelkich informacji lub wzajemnej 
pomocy, których organ wnioskujący 
potrzebuje w celu egzekucji grzywny lub 
kary, jak również, w zakresie, w jakim jest 
to możliwe, związanego z nimi roszczenia.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny 
bądź powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

2. Dla celów egzekucji kary, grzywny lub 
zapłaty wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego bądź 
powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary, grzywny lub zapłaty 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna, kara lub zapłata 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 792
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny 2. Dla celów egzekucji kary, grzywny lub 
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bądź powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

zaległych składek na ubezpieczenie 
społeczne bądź powiadomienia o odnośnej 
decyzji we współpracującym państwie 
członkowskim wszelka grzywna, kara lub 
zapłata zaległych składek na 
ubezpieczenie społeczne, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

Or. de

Poprawka 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny 
bądź powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny
lub wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego bądź 
powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
powiadomienie lub egzekucję, a w 
szczególności o dniu, w którym instrument 
lub decyzja zostały przekazane adresatowi 
lub w którym został on o nich 
powiadomiony.

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
udzielenie informacji, powiadomienie lub 
egzekucję, a w szczególności o dniu, w 
którym instrument lub decyzja zostały 
przekazane adresatowi lub w którym został 
on o nich powiadomiony.

To samo ma zastosowanie, jeżeli istnieją 
poważne przeszkody w pomyślnym 
rozpatrzeniu wniosku.

Or. en

Poprawka 795
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
powiadomienie lub egzekucję, a w 
szczególności o dniu, w którym instrument 
lub decyzja zostały przekazane adresatowi 
lub w którym został on o nich 
powiadomiony.

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
poinformowanie, powiadomienie lub 
egzekucję, a w szczególności o dniu, w 
którym instrument lub decyzja zostały 
przekazane adresatowi lub w którym został 
on o nich powiadomiony.

To samo dotyczy sytuacji, kiedy istnieją 
istotne przeszkody utrudniające pomyślne 
rozpatrzenie wniosku.

Or. de

Poprawka 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
powiadomienie lub egzekucję, a w 
szczególności o dniu, w którym instrument 
lub decyzja zostały przekazane adresatowi 
lub w którym został on o nich 
powiadomiony.

3. Organ współpracujący bezzwłocznie 
informuje organ wnioskujący o działaniach 
podjętych w związku z jego wnioskiem o 
udzielenie informacji, powiadomienie lub 
egzekucję, a w szczególności o dniu, w 
którym instrument lub decyzja zostały 
przekazane adresatowi lub w którym został 
on o nich powiadomiony.

Or. en

Poprawka 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To samo ma zastosowanie, jeżeli istnieją 
poważne przeszkody w pomyślnym 
rozpatrzeniu wniosku.

Or. en

Poprawka 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące egzekucji grzywien lub 
kar mają również zastosowanie do 
grzywien nałożonych przez sądy pracy w 
ramach prawomocnych orzeczeń 
podlegających wykonaniu.
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Or. en

Poprawka 799
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przepisy dotyczące egzekucji grzywien 
lub kar mają również zastosowanie do 
grzywien nałożonych przez sądy krajowe 
w ramach prawomocnych orzeczeń 
podlegających wykonaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Sądy w państwie przyjmującym, jak i w państwie prowadzenia działalności muszą mieć 
możliwość ścigania oraz nakładania kar na przedsiębiorstwa łamiące prawa unijne i krajowe, 
a także możliwość przyznawania odszkodowań i innych płatności pracownikom będącym 
ofiarami takich naruszeń prawa.

Poprawka 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Art. 13 i 14 stosuje się również do 
decyzji podjętych na posiedzeniach 
odbywanych w ramach procedur pracy, w 
tym na spotkaniach mediacyjnych 
partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone przez zainteresowanego 
usługodawcę lub zainteresowaną stronę, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 
decyzję organu krajowego właściwego dla 
sprawy.

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone przez zainteresowanego 
usługodawcę lub zainteresowaną stronę, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 
decyzję organu krajowego właściwego dla 
sprawy. Organ wnioskujący niezwłocznie 
powiadamia organ współpracujący o 
zaskarżeniu. Organ wnioskujący może się 
jednak zwrócić o zamrożenie i konfiskatę 
aktywów – tytułem zabezpieczenia – w 
celu ograniczenia ryzyka nieodzyskania 
środków, zanim decyzja stanie się 
ostateczna, zgodnie z dyrektywą (...) w 
sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej w Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone przez zainteresowanego 
usługodawcę lub zainteresowaną stronę, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone we wnioskującym państwie 
członkowskim przez zainteresowanego 
usługodawcę zgodnie z przepisami 
mającymi zastosowanie do zaskarżenia, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
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decyzję organu krajowego właściwego dla 
sprawy.

egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 
decyzję organu krajowego właściwego dla
sprawy.

Or. en

Poprawka 803
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone przez zainteresowanego 
usługodawcę lub zainteresowaną stronę, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 
decyzję organu krajowego właściwego dla 
sprawy.

1. Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie 
egzekucji lub powiadomienia grzywna, 
kara lub związane z nią roszczenie zostaje 
zaskarżone przez zainteresowanego 
usługodawcę lub zainteresowaną stronę, 
postępowanie w sprawie transgranicznej 
egzekucji nałożonej grzywny lub kary 
zostaje zawieszone w oczekiwaniu na 
decyzję właściwego dla sprawy organu 
krajowego wnioskującego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -17 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -17
1. Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE nie naruszają prawa państw 
członkowskich do stosowania lub 
wprowadzania przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które są korzystniejsze dla pracowników, 
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ani do wspierania zawierania pomiędzy 
partnerami społecznymi układów 
zbiorowych, które są korzystniejsze dla 
pracowników, lub zezwalania na 
zawieranie takich układów.
2. Wdrażanie niniejszej dyrektywy w 
żadnych okolicznościach nie stanowi 
wystarczających podstaw, by uzasadnić 
obniżenie ogólnego poziomu ochrony 
pracowników w obszarach objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE. Nie narusza to uprawnień 
państw członkowskich ani partnerów 
społecznych do przyjmowania, w związku 
ze zmianą okoliczności, innych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
umownych niż te, które obowiązują w 
momencie przyjmowania niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że 
każdorazowo spełnione są minimalne 
wymogi ustanowione niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 805
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunki zatrudnienia, które mają 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy dotyczącej delegowania 
pracowników, oznaczają wymogi 
minimalne. Niniejsza dyrektywa i 
dyrektywa 96/71/WE pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do stosowania lub 
ustanawiania przepisów prawnych i 
administracyjnych dotyczących 
korzystniejszych wynagrodzeń i warunków 
zatrudnienia niż te, o których mowa w art. 
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3 ust. 7, 8 i 10 dyrektywy 96/71/WE, lub 
do wspierania bądź zezwalania na 
zawieranie korzystniejszych dla 
pracowników układów zbiorowych lub 
umów między partnerami społecznymi.

Or. de

Poprawka 806
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby realizować cele i zadania publiczne 
zgodnie z zasadą równego traktowania 
oraz niedyskryminacji, państwa 
członkowskie mogą w drodze 
przyjmowania lub stosowania uregulowań 
prawnych, rozporządzeń lub przepisów 
administracyjnych, szczególnie w obszarze 
zamówień publicznych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, 
wspierać zapewnianie równych płac i 
warunków pracy w porównywalnych 
miejscach pracy, jeżeli jest to 
korzystniejsze dla pracowników. Ma to 
również zastosowanie do pracowników 
delegowanych. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla niniejszej dyrektywy i 
dyrektywy 96/71/WE.
Państwa członkowskie mogą ustalić dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych z 
siedzibą w innych państwach 
członkowskich stosowanie układów 
zbiorowych wykraczające poza minimalne 
warunki pracy określone w ustawach, 
rozporządzeniach lub przepisach 
administracyjnych.

Or. de
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Poprawka 807
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą ustalać 
warunki pracy obowiązujące w danym 
regionie dla podobnych przedsiębiorstw, 
zawodów lub sektorów jako korzystniejsze 
warunki zatrudnienia w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. de

Poprawka 808
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie, które nie 
posiadają powszechnie obowiązującego 
systemu, mogą zawierać jako 
korzystniejsze warunki zatrudnienia 
układy zbiorowe obowiązujące w danym 
regionie dla podobnych przedsiębiorstw w 
odnośnych sektorach. Są przy tym 
uwzględniane odpowiednie praktyki.

Or. de

Poprawka 809
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 5 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejsza dyrektywa i dyrektywa 
96/71/WE nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim ratyfikowania konwencji 
MOP nr 94.

Or. de

Poprawka 810
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ww. dyrektywy nie uniemożliwiają 
wprowadzania lub stosowania 
mechanizmów indeksacji odnośnie do 
wynagrodzeń lub minimalnych 
wynagrodzeń ani stosowania jednego i 
drugiego do pracowników delegowanych.

Or. de

Poprawka 811
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wdrożenie niniejszej dyrektywy nie 
może służyć jako usprawiedliwienie 
obniżenia ogólnego poziomu ochrony 
pracowników objętych zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. de
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Poprawka 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Współpraca administracyjna i wzajemna 
pomoc między właściwymi organami 
państw członkowskich, o której to 
współpracy i pomocy mowa jest w art. 6, 7, 
10 ust. 3, art. 13, 14 i 15, prowadzona jest 
za pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionego [reference to IMI 
Regulation]89.

1. Współpraca administracyjna i wzajemna 
pomoc między właściwymi organami 
państw członkowskich, o której to 
współpracy i pomocy mowa jest w art. 6, 7, 
10 ust. 3, art. 13, 14 i 15, prowadzona jest 
za pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionego [reference to IMI 
Regulation] lub za pomocą innych 
przyjętych metod współpracy 
uzgodnionych przez państwa członkowskie 
indywidualnie w każdym przypadku bądź 
w oparciu o umowy dwustronne.

Or. en

Poprawka 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Współpraca administracyjna i wzajemna 
pomoc między właściwymi organami 
państw członkowskich, o której to 
współpracy i pomocy mowa jest w art. 6, 7, 
10 ust. 3, art. 13, 14 i 15, prowadzona jest 
za pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionego [reference to IMI 
Regulation].

1. Współpraca administracyjna między 
właściwymi organami państw 
członkowskich, o której mowa w art. 6, 7, 
10 ust. 3, art. 13, 14 i 15, prowadzona jest 
w możliwym zakresie za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) ustanowionego 
[reference to IMI Regulation] oraz 
towarzyszą jej inne przyjęte środki 
współpracy, takie jak umowy dwustronne.
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Or. en

Poprawka 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wzajemna pomoc między właściwymi 
organami państw członkowskich, o której 
mowa w odnośnych przepisach niniejszej 
dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE, jest 
realizowana poprzez istniejące 
ugruntowane środki, a uzupełnia ją, gdy 
jest to możliwe, zastosowanie systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) ustanowionego 
[reference to IMI Regulation].

Or. en

Poprawka 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

2. Zgodnie z zasadami ustanowionymi w 
art. 4 i 5 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie mogą swobodnie stosować 
dwustronne ustalenia dotyczące 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy pomiędzy ich właściwymi 
organami w odniesieniu do egzekwowania 
dyrektywy 96/71/WE i niniejszej 
dyrektywy.



PE504.094v02-00 124/133 AM\925205PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw 
w zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE.

Or. fr

Poprawka 817
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować i zawierać umowy dwustronne 
dotyczące współpracy administracyjnej 
między właściwymi organami tych państw 
w zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
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niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

Or. de

Poprawka 818
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
zakresie stosowania i monitorowania 

2. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować umowy dwustronne lub zawierać 
nowe umowy dwustronne dotyczące 
współpracy administracyjnej między 
właściwymi organami tych państw w 
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warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

zakresie stosowania i monitorowania 
warunków zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych, o których to warunkach 
mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, o ile 
warunki tych umów nie wpływają 
niekorzystnie na prawa i obowiązki 
pracowników oraz przedsiębiorstw, 
których dotyczą.

Or. en

Poprawka 820
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie. W 
każdym przypadku, w którym właściwy 
organ jednego z zainteresowanych państw 
członkowskich skorzystał z IMI, z systemu 
tego korzysta się do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych kolejnych 
czynności, i ma on pierwszeństwo przed 
mechanizmami przewidzianymi w takiej 
umowie dwustronnej w zakresie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy.

skreślony

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie. W 
każdym przypadku, w którym właściwy 
organ jednego z zainteresowanych państw 
członkowskich skorzystał z IMI, z systemu 
tego korzysta się do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych kolejnych 
czynności, i ma on pierwszeństwo przed 
mechanizmami przewidzianymi w takiej 
umowie dwustronnej w zakresie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy.

skreślony

Or. en

Poprawka 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie. W 
każdym przypadku, w którym właściwy 
organ jednego z zainteresowanych państw 
członkowskich skorzystał z IMI, z systemu 
tego korzysta się do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych kolejnych 
czynności, i ma on pierwszeństwo przed 
mechanizmami przewidzianymi w takiej 
umowie dwustronnej w zakresie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy.

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie.

Or. en



PE504.094v02-00 128/133 AM\925205PL.doc

PL

Poprawka 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie. W 
każdym przypadku, w którym właściwy 
organ jednego z zainteresowanych państw 
członkowskich skorzystał z IMI, z systemu 
tego korzysta się do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych kolejnych 
czynności, i ma on pierwszeństwo przed 
mechanizmami przewidzianymi w takiej 
umowie dwustronnej w zakresie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy.

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z IMI w 
najszerszym możliwym zakresie. W 
każdym przypadku, w którym właściwy 
organ jednego z zainteresowanych państw 
członkowskich skorzystał z IMI, z systemu 
tego korzysta się do przeprowadzenia 
wszelkich wymaganych kolejnych 
czynności.

Or. fr

Poprawka 824
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ wprowadza 
informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a) i d) oraz art. 3 ust. 1, do systemu 
IMI, tak aby były one niezwłoczne 
dostępne dla innych właściwych organów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Klauzula o nieobniżaniu poziomu 
ochrony – korzystniejsze przepisy
1. Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE nie naruszają prawa państw 
członkowskich do stosowania lub 
wprowadzania przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które są korzystniejsze dla pracowników, 
ani do wspierania zawierania pomiędzy 
partnerami społecznymi układów 
zbiorowych, które są korzystniejsze dla 
pracowników, lub zezwalania na 
zawieranie takich układów.
2. Wdrażanie niniejszej dyrektywy w 
żadnych okolicznościach nie stanowi 
wystarczającej podstawy, by uzasadnić 
obniżenie ogólnego poziomu ochrony 
pracowników w obszarach objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE. Nie narusza to uprawnień 
państw członkowskich ani partnerów 
społecznych do przyjmowania, w związku 
ze zmianą okoliczności, innych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
umownych niż te, które obowiązują w 
momencie przyjmowania niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że spełnione są 
minimalne wymogi ustanowione niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Ogólnounijna czarna lista poważnych 

naruszeń
W ciągu trzech lat od dnia, o którym 
mowa w art. 20, Komisja przedstawia 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
ocenę skutków w zakresie wykonalności 
ogólnounijnej czarnej listy osób 
fizycznych i prawnych, które wielokrotnie 
poważnie naruszyły przepisy dyrektywy 
96/71/WE i niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transpozycja Transpozycja i nieprzestrzeganie 
przepisów

Or. en

Poprawka 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie nie dokonały transpozycji 
przepisów niniejszej dyrektywy, Komisja 
wszczyna zwykłe postępowanie w sprawie 
naruszenia lub Parlament Europejski 
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powierza jej rozważenie i, w 
uzasadnionych przypadkach, wszczęcie 
postępowania w sprawie naruszenia.

Or. en

Poprawka 829
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Sprawozdanie i zmiana dyrektywy 
96/71/WE

Or. de

Poprawka 830
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.

1. Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Jeżeli sprawozdanie to nie wykazuje 
znaczącej poprawy sytuacji pracowników 
delegowanych, rok po upłynięciu terminu 
sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 
1, dyrektywa 96/71/WE zostaje zmieniona 
w taki sposób, by do celów art. 3 ust. 1 
tiret drugie w związku z lit. c) w związku z 
ust. 8 zastosowanie miały nie tylko 
minimalne stawki płac, lecz równe płace i 
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nie tylko powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, lecz wszystkie układy 
zbiorowe, jeżeli spełnione są pozostałe 
warunki. Delegowani pracownicy są 
traktowani na równi z pracownikami 
niedelegowanymi w przyjmującym 
państwie członkowskim, jeśli chodzi o 
wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych 
elementów płac, urlop roczny i pozostałe 
warunki pracy.

Or. de

Poprawka 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.

Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.
Sprawozdaniu temu towarzyszą oceny 
ryzyka sporządzane regularnie przez 
właściwe organy, co pozwala na 
określenie sektorów działalności, w 
których na podległym im terytorium 
szczególnie często do świadczenia usług 
na zatrudnia się pracowników 
delegowanych. Oceny te umożliwiają 
sporządzenie na szczeblu europejskim 
mapy konkretnych problemów i potrzeb 
poszczególnych sektorów, 
zarejestrowanych przypadków naruszenia 
przepisów oraz narażenia niektórych grup 
pracowników na nieprawidłowości.

Or. fr

Poprawka 832
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.

Najpóźniej w ciągu 3 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
dotyczące wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie 
potrzeby, stosowne wnioski.

Najpóźniej w ciągu 5 lat od upłynięcia 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów dotyczące wdrażania 
przepisów niniejszej dyrektywy, któremu 
towarzyszą, w razie potrzeby, stosowne 
wnioski.

Or. en


