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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0131),

– uwzględniając art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 294 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0086/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012), jak również 
Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C ... Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasada swobodnego przepływu 
pracowników daje każdemu obywatelowi 
prawo do swobodnego przemieszczania się 
do innego państwa członkowskiego w celu 
podjęcia pracy i zamieszkania w tym 
państwie oraz chroni ich przed 
dyskryminacją dotyczącą zatrudnienia, 
wynagrodzenia i innych warunków pracy 
w porównaniu z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Należy odróżnić 
swobodny przepływ od swobody 
świadczenia usług, obejmującej prawo 
przedsiębiorstw do świadczenia usług w 
innym państwie członkowskim i do 
tymczasowego wysyłania („delegowania”) 
w tym celu swoich pracowników do 
wykonania tam koniecznych prac.

(2) Swoboda świadczenia usług obejmuje 
prawo przedsiębiorstw do świadczenia 
usług w innym państwie członkowskim, do 
którego mogą tymczasowo wysyłać 
(„delegować”) w tym celu swoich 
pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac. Do celu delegowania 
pracowników konieczne jest odróżnienie 
tej swobody od zasady swobodnego 
przepływu pracowników, która daje 
każdemu obywatelowi prawo do 
swobodnego przemieszczania się do 
innego państwa członkowskiego w celu 
podjęcia pracy i zamieszkania w tym 
państwie oraz chroni ich przed 
dyskryminacją dotyczącą zatrudnienia, 
wynagrodzenia i innych warunków pracy 
w porównaniu z obywatelami tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Delegowanie pracowników odbywa się w ramach swobody świadczenia usług i nie należy go 
mylić ze swobodnym przepływem pracowników. Proponowana zmiana ma na celu 
podkreślenie tego. Ponieważ niniejsza dyrektywa odnosi się do delegowania pracowników, 
należy to określić na początku.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 
zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 
zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 
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przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 
sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać.

przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 
sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać, a także należy wprowadzić na 
poziomie Unii bardziej jednolite kryteria 
ułatwiające wspólną interpretację.

Or. en

Uzasadnienie

Elementy artykułu 3, do których odnosi się ten punkt preambuły, mają na celu ułatwienie 
jednolitej interpretacji pojęcia delegowania, aby osiągnąć wspólne zrozumienie tego, czym 
jest rzeczywiste delegowanie.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Związki zawodowe odgrywają ważną 
rolę w kontekście delegowania 
pracowników do świadczenia usług, jako 
że partnerzy społeczni mogą, zgodnie z 
krajowym prawem lub praktyką, określać 
różne poziomy (alternatywnie lub 
jednocześnie) obowiązujących 
minimalnych stawek płacy.

(8) Partnerzy społeczni odgrywają ważną 
rolę w kontekście delegowania 
pracowników do świadczenia usług, jako 
że mogą, zgodnie z krajowym prawem lub 
praktyką, określać różne poziomy
(alternatywnie lub jednocześnie) 
obowiązujących minimalnych stawek 
płacy. Prawo to powinno być powiązane z 
ich odpowiedzialnością za 
komunikowanie powyższych stawek i 
informowanie o nich.
Aby zachęcić przedsiębiorstwa do 
przestrzegania wszystkich wiążących 
zasad, partnerzy społeczni powinni 
rozważyć wprowadzenie certyfikatów, 
które można by wykorzystać do 
utworzenia tzw. białych list 
przedsiębiorstw przestrzegających zasad 
jako widocznego uznania ich solidności.

Or. en
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Uzasadnienie

Użycie sformułowania „partnerzy społeczni” ma na celu włączenie do tego punktu preambuły 
również organizacji pracodawców. Określanie minimalnych stawek płacy w drodze układów 
zbiorowych jest bardzo często niewystarczająco przejrzyste dla przedsiębiorstw 
zagranicznych. Dlatego należy usprawnić proces przekazywania informacji o nich oraz 
włączyć w niego partnerów społecznych. Celem egzekwowania przepisów dyrektywy 
96/71/WE konieczne jest wprowadzenie pewnych instrumentów motywujących, a nie tylko 
środków kontrolnych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Podstawowe znaczenie mają tu 
wzajemne zaufanie, duch współpracy, stały 
dialog i wzajemne zrozumienie.

(11) Ponieważ zdolność przyjmującego 
państwa członkowskiego do określania 
elementów faktycznych dotyczących 
przedsiębiorstwa zagranicznego jest 
ograniczona, istotne znaczenie ma 
współpraca z państwem członkowskim 
prowadzenia działalności i należy ją 
zacieśniać. Podstawowe znaczenie mają tu 
wzajemne zaufanie, duch pomocy, stały 
dialog i wzajemne zrozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest obiektywnie niemożliwe, aby przyjmujące państwo członkowskie określiło wszystkie 
elementy faktyczne dotyczące przedsiębiorstwa zagranicznego bez konsultacji i współpracy z 
państwem członkowskim prowadzenia działalności. Pomimo obecnych problemów z taką 
współpracą niedopuszczalne jest obarczenie całą odpowiedzialnością przyjmującego państwa 
członkowskiego, bez uwzględnienia wyników kontroli przeprowadzanych w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby ułatwić skuteczniejsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE, 

(12) Aby ułatwić skuteczniejsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE, 
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należy wprowadzić system wymiany 
informacji w formie elektronicznej w celu 
usprawnienia współpracy administracyjnej, 
zaś właściwe organy powinny w jak 
najszerszym zakresie używać systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI). Nie powinno to 
jednak uniemożliwiać stosowania 
dwustronnych umów i porozumień 
dotyczących współpracy administracyjnej.

należy wprowadzić system wymiany 
informacji w formie elektronicznej w celu 
usprawnienia współpracy administracyjnej, 
zaś właściwe organy powinny używać
wyłącznie systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (system IMI) w 
każdym możliwym przypadku. Nie 
powinno to jednak odbywać się z 
uszczerbkiem dla stosowania 
dwustronnych umów i porozumień 
dotyczących współpracy administracyjnej
w obszarach nieobjętych systemem IMI.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle pozytywnych opinii użytkowników systemu IMI zaleca się wprowadzenie 
obowiązkowego używania go w kwestiach, które ten system obejmuje.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy w dalszym stopniu 
skonkretyzować zobowiązania państw 
członkowskich do powszechnego i 
rzeczywistego udostępnienia informacji 
dotyczących warunków zatrudnienia, nie 
tylko dla usługodawców z innych państw 
członkowskich, ale również dla 
zainteresowanych pracowników 
delegowanych.

(14) Ponieważ trudności w dostępie do
informacji na temat warunków 
zatrudnienia są bardzo często powodem 
nieprzestrzegania zasad przez 
usługodawców, państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do
powszechnego i rzeczywistego 
udostępnienia informacji dotyczących 
warunków zatrudnienia, nie tylko dla 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, ale również dla 
zainteresowanych pracowników 
delegowanych. Należy jeszcze bardziej 
skonkretyzować to zobowiązanie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ogólnie wiążące 
układy zbiorowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje o warunkach zatrudnienia określonych w różnych ogólnie wiążących układach 
zbiorowych są bardzo często nieodpowiednio przekazywane. Nie możemy wymagać od 
przedsiębiorstw przestrzegania zasad, które nie zostały w odpowiedni sposób 
zakomunikowane lub podane po wiadomości publicznej.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny
określić sposób, w jaki usługodawcy i 
usługobiorcy otrzymują łatwo dostępne
informacje, w miarę możliwości 
udostępniając te informacje na stronie 
internetowej, zgodnie ze standardami 
dostępności stron WWW. Wśród takich 
stron internetowych powinny znajdować 
się w szczególności wszystkie strony 
uruchomione na podstawie prawodawstwa
UE w celu sprzyjania przedsiębiorczości 
lub rozwojowi usług transgranicznych.

(15) Aby poprawić jasność prawa i 
dostępność informacji, należy stworzyć 
jedno źródło informacji w każdym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie powinny wskazać jedną 
oficjalną krajową stronę internetową 
zawierającą zwłaszcza informacje o 
warunkach zatrudnienia mających 
zastosowanie do pracowników 
oddelegowanych na ich terytorium, jak 
również linki do wszystkich stron
uruchomionych na podstawie 
prawodawstwa UE w celu sprzyjania 
przedsiębiorczości lub rozwojowi
transgranicznego świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna sytuacja, w której warunków zatrudnienia szukać należy w różnych źródłach, skutkuje 
niewielką wiedzą o zasadach i w rezultacie nieprzestrzeganiem ich. Stworzenie jednego 
źródła informacji powinno przyczynić się do poprawy dostępności informacji zarówno dla 
pracodawców, jak i dla pracowników.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 



PR\916592PL.doc 11/43 PE498.030v01-00

PL

warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wyłącznie pewne środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Takie
środki lub wymogi mogą być stosowane, 
wyłącznie jeżeli właściwe organy nie mogą 
skutecznie wykonywać swoich zadań 
kontrolnych bez wymaganych informacji, a 
niezbędnych informacji nie można w łatwy 
sposób uzyskać od pracodawcy 
pracowników delegowanych lub od 
organów w państwie członkowskim
prowadzenia działalności przez 
usługodawcę w rozsądnym terminie, a 
zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wyłącznie pewne środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Do 
celów jasności prawa, ewentualne środki 
lub wymogi kontroli powinny być 
jednolite na poziomie Unii i mogą być 
stosowane, wyłącznie jeżeli właściwe 
organy nie mogą skutecznie wykonywać 
swoich zadań kontrolnych bez 
wymaganych informacji, a niezbędnych 
informacji nie można w łatwy sposób 
uzyskać od pracodawcy pracowników 
delegowanych lub od organów w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
przez usługodawcę w rozsądnym terminie, 
a zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Krajowe inspekcje pracy, partnerzy 
społeczni i inne organy monitorujące mają 
tu ogromne znaczenie i nadal powinny 
odgrywać tę kluczową rolę.

(19) Krajowe inspekcje pracy lub inne
krajowe organy monitorujące mają tu 
ogromne znaczenie i nadal powinny 
odgrywać tę kluczową rolę.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły



PE498.030v01-00 12/43 PR\916592PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby w elastyczny sposób radzić sobie 
z różnorodnością rynków pracy i systemów 
stosunków pracy, w drodze wyjątku inne
podmioty lub organy mogą monitorować 
niektóre warunki zatrudnienia 
pracowników delegowanych, o ile te 
podmioty lub organy zapewniają 
zainteresowanym osobom równoważny 
stopień ochrony oraz prowadzą 
monitorowanie w sposób 
niedyskryminacyjny i obiektywny.

(20) Aby w elastyczny sposób radzić sobie 
z różnorodnością rynków pracy i systemów 
stosunków pracy, partnerzy społeczni lub
w drodze wyjątku inne krajowe organy 
mogą monitorować niektóre warunki 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile te podmioty lub organy zapewniają 
zainteresowanym osobom równoważny 
stopień ochrony oraz prowadzą 
monitorowanie w sposób 
niedyskryminacyjny i obiektywny.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Organy kontroli państw 
członkowskich i inne właściwe organy 
monitorowania i egzekwowania powinny 
korzystać ze współpracy i wymiany 
informacji przewidzianych we właściwym 
prawodawstwie w celu sprawdzenia, czy 
przestrzegane są przepisy mające 
zastosowanie do pracowników 
delegowanych.

(21) Organy kontroli państw 
członkowskich i inne właściwe krajowe
organy monitorowania i egzekwowania 
powinny korzystać ze współpracy i 
wymiany informacji przewidzianych we 
właściwym prawodawstwie w celu 
sprawdzenia, czy przestrzegane są przepisy 
mające zastosowanie do pracowników 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby ułatwić egzekwowanie 
dyrektywy 96/71/WE i zapewnić jej 
skuteczniejsze stosowanie, należy 

(23) Aby ułatwić egzekwowanie 
dyrektywy 96/71/WE i zapewnić jej 
skuteczniejsze stosowanie, należy 
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wprowadzić skuteczne mechanizmy 
rozpatrywania skarg, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą składać 
skargi lub brać udział w postępowaniu 
bezpośrednio lub przez odpowiednie 
wyznaczone strony trzecie, takie jak 
związki zawodowe lub inne 
stowarzyszenia, jak również wspólne 
instytucje partnerów społecznych. Nie 
powinno to naruszać krajowych przepisów 
proceduralnych dotyczących 
reprezentowania i obrony w postępowaniu 
przed sądem.

wprowadzić skuteczne mechanizmy 
rozpatrywania skarg, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą składać 
skargi lub brać udział w postępowaniu 
bezpośrednio lub, za ich zgodą, przez 
odpowiednie wyznaczone strony trzecie, 
takie jak związki zawodowe lub inne 
stowarzyszenia, jak również wspólne 
instytucje partnerów społecznych. Nie 
powinno to naruszać krajowych przepisów 
proceduralnych dotyczących 
reprezentowania i obrony w postępowaniu 
przed sądem.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że strony trzecie nie mają prawa angażować się w postępowania w 
imieniu delegowanych pracowników bez ich zgody.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby w 
tym sektorze przynajmniej wykonawca, 
dla którego pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą, mógł zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 
zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 

skreślony
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staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W szczególnych przypadkach, 
zgodnie z krajowym prawem lub praktyką, 
inni wykonawcy mogą zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności za niespełnienie 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie lub też odpowiedzialność tych 
wykonawców może zostać ograniczona po 
konsultacji z partnerami społecznymi na 
poziomie krajowym lub sektorowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły jest konsekwencją skreślenia artykułu 12.
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Nadrzędny interes publiczny ochrony 
socjalnej pracowników uzasadnia wymóg 
obciążenia odpowiedzialnością 
wykonawcy w przypadku gdy 
pracowników deleguje bezpośredni 
podwykonawca prowadzący działalność w 
innym państwie członkowskim Jeżeli 
chodzi o możliwość dochodzenia zaległego 
wynagrodzenia lub zwrotu nienależnie 
pobranych podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne, tacy pracownicy 
delegowani mogą znajdować się innej 
sytuacji, niż pracownicy zatrudnieni przez 
bezpośredniego podwykonawcę 
prowadzącego działalność w tym samym 
państwie członkowskim, co wykonawca.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego punktu preambuły jest konsekwencją skreślenia artykułu 12.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Różnice między systemami państw 
członkowskich w kwestii egzekwowania 
grzywien lub kar administracyjnych w 
sytuacjach transgranicznych znacznie 
utrudniają właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego; mogą one również 
w dużym stopniu utrudniać lub wręcz 
uniemożliwiać zagwarantowanie, że 
delegowani pracownicy objęci są ochroną 
w równoważnym stopniu w całej Unii.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten punkt preambuły został umieszczony po punkcie 28 preambuły. Porządek następnych 
punktów preambuły jest niepoprawny. Zmiana ma na celu przede wszystkim wyjaśnienie 
środków wprowadzonych w ramach transgranicznego egzekwowania grzywien i kar, a 
następnie wskazanie problemów i przeszkód wymagających zbliżenia przepisów w tym 
obszarze.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Skuteczne egzekwowanie przepisów 
materialnych regulujących delegowanie 
pracowników do świadczenia usług 
powinno się zapewnić dzięki konkretnym 
działaniom na rzecz transgranicznego 
egzekwowania nałożonych grzywien i kar 
administracyjnych. Zbliżenie prawodawstw 
państw członkowskich w tej dziedzinie jest 
zatem podstawowym warunkiem 
zapewnienia wyższego, w większym 
stopniu równoważnego oraz 
porównywalnego poziomu ochrony 
niezbędnego dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(28) Skuteczne egzekwowanie przepisów 
materialnych regulujących delegowanie 
pracowników do świadczenia usług 
powinno się zapewnić dzięki konkretnym 
działaniom na rzecz transgranicznego 
egzekwowania nałożonych grzywien i kar 
administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Drugie zdanie tego punktu preambuły (nieznacznie zmienione) przeniesiono do punktu 
preambuły 28a (nowego).

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Różnice między systemami państw 
członkowskich w kwestii egzekwowania 
grzywien lub kar administracyjnych 
nałożonych w sytuacjach 
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transgranicznych znacznie utrudniają 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Zbliżenie przepisów 
państw członkowskich w tej dziedzinie jest 
zatem podstawowym warunkiem 
zapewnienia wyższego, w większym 
stopniu równoważnego oraz 
porównywalnego poziomu poszanowania 
prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem kar i grzywien jest – dzięki ich odstraszającemu charakterowi –
zagwarantowanie poszanowania prawa (równoważny poziom ochrony pracowników to 
drugorzędny i pośredni rezultat).

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niezależnie od ustanowienia bardziej 
jednolitych przepisów odnośnie do 
transgranicznego egzekwowania kar i 
grzywien oraz potrzeby uwspólnionych w 
większym stopniu kryteriów procedur 
kontrolnych w przypadku braku uiszczenia 
tych kar i grzywien, przepisy te nie 
powinny naruszać kompetencji państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
systemów kar, sankcji i grzywien lub 
środków egzekucji na mocy wewnętrznych 
przepisów tych państw.

(30) Niezależnie od ustanowienia pewnych
bardziej jednolitych przepisów odnośnie do 
transgranicznego egzekwowania kar i 
grzywien oraz potrzeby umożliwienia 
stosowania procedur kontrolnych w 
przypadku braku uiszczenia tych kar i 
grzywien, przepisy te nie powinny 
naruszać kompetencji państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
systemów kar, sankcji i grzywien lub 
środków egzekucji na mocy wewnętrznych 
przepisów tych państw.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział VI nie tworzy bardziej jednolitego systemu, ale wprowadza tylko pewne zbliżenia 
mające na celu umożliwienie skutecznego transgranicznego egzekwowania kar i grzywien, 
nawet w świetle różnych krajowych przepisów.
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
do pełnienia funkcji określonych niniejszą 
dyrektywą;

a) „właściwy organ” oznacza organy 
publiczne wyznaczone przez państwo 
członkowskie do pełnienia funkcji 
określonych niniejszą dyrektywą;

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo często w państwach członkowskich istnieje kilka organów posiadających uprawnienia 
do pełnienia funkcji określonych niniejszą dyrektywą. Należy podkreślić, że organy te 
powinny być publiczne.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „organ wnioskujący” oznacza właściwy 
organ państwa członkowskiego, który 
zwraca się z wnioskiem o pomoc, 
udzielenie informacji, powiadomienie lub 
egzekucję kary lub grzywny, o których 
mowa w rozdziale V;

b) „organ wnioskujący” oznacza właściwy 
organ państwa członkowskiego, który 
zwraca się z wnioskiem o pomoc, 
udzielenie informacji, powiadomienie lub 
egzekucję kary lub grzywny, o których 
mowa w rozdziale VI;

Or. en

Uzasadnienie

Transgraniczne egzekwowanie reguluje rozdział VI (a nie V).

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „organ współpracujący” oznacza 
właściwy organ państwa członkowskiego, 

c) „organ współpracujący” oznacza 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
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do którego skierowany jest wniosek o 
pomoc, udzielenie informacji, 
powiadomienie lub egzekucję.

do którego skierowany jest wniosek o 
pomoc, udzielenie informacji, 
powiadomienie lub egzekucję, określony w 
rozdziale VI.

Or. en

Uzasadnienie

Należało dokładniej wyjaśnić, o który organ chodzi.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 
faktyczne cechujące działalność 
przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia 
działalności, tak by ustalić, czy faktycznie
prowadzi ono znaczną część działalności, 
innej niż działalność związana z samym 
zarządzaniem wewnętrznym lub 
działalność czysto administracyjna. Do 
elementów tych mogą należeć następujące 
kwestie:

Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 
faktyczne cechujące działalność 
przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia 
działalności, tak by ustalić, czy faktycznie
deleguje ono pracowników na terytorium 
innego państwa członkowskiego w 
ramach transgranicznego świadczenia 
usług. Do elementów tych mogą należeć
wyłącznie następujące kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the “substantial activity” criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) miejsce, w którym prowadzi się nabór 
pracowników delegowanych;

b) miejsce, w którym prowadzi się nabór 
pracowników delegowanych i z którego są 
oddelegowywani;

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy mogą zostać zatrudnieni w jednym miejscu, a oddelegowani z innego miejsca. Tę 
kwestię należy doprecyzować. Oba elementy informacji są przydatne w ocenie elementów 
faktycznych.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) miejsce, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi znaczną część swej działalności,
oraz w którym zatrudnia personel 
administracyjny,

d) miejsce, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi swoją działalność, która w 
ocenie opartej na szerszych ramach 
czasowych nie ogranicza się do
działalności związanej z samym 
zarządzaniem wewnętrznym lub do 
działalności czysto administracyjnej,

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości (C-115/2011) i rozporządzeniem 883/2004 
nie jest wymagane, aby przedsiębiorstwo prowadziło w państwie członkowskim prowadzenia 
działalności znaczną część swojej działalności. Niemniej jednak zasadniczo działalność 
przedsiębiorstw delegujących pracowników nie powinna ograniczać się do samego 
zarządzania wewnętrznego lub do działalności czysto administracyjnej. Wyrażenie „ocena 
oparta na szerszych ramach czasowych” ma na celu umożliwienie przeglądu działalności 
przedsiębiorstwa na przestrzeni dłuższego okresu czasu, a nie tylko jej oceny w konkretnym 
momencie.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyjątkowo ograniczona liczba 
wykonanych umów lub kwota obrotu 
uzyskanego w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe, że w wyniku realizacji dużej umowy za granicą obroty uzyskane przez 
przedsiębiorstwo w państwie prowadzenia działalności będą bardzo skromne, co nie szkodzi 
faktycznej naturze delegowania.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenę tych elementów dostosowuje się do 
każdego konkretnego przypadku i 
uwzględnia się w niej charakter 
działalności prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten zostanie połączony z artykułem 3 ust. 2 i stanie się artykułem 3 ust. 3.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby ocenić, czy delegowany pracownik 
tymczasowo wykonuje swoją pracę w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
uwzględnia się wszystkie elementy 

Aby ocenić, czy delegowany pracownik 
tymczasowo wykonuje swoją pracę w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
uwzględnia się elementy faktyczne 
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faktyczne cechujące taką pracę i sytuację 
danego pracownika.

cechujące taką pracę i sytuację danego 
pracownika.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ elementy faktyczne mają tylko charakter orientacyjny, nie należy sugerować 
analizowania wszystkich tych elementów w każdym przypadku.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do elementów tych mogą należeć 
następujące kwestie:

Do elementów tych mogą należeć
wyłącznie następujące kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wprowadzenia większej ilości wzorcowych i orientacyjnych elementów, które 
należy sprawdzić w przypadku kontroli, prowadzi do niepewności prawa. Otwarta lista 
skutkuje różnymi elementami w poszczególnych państwach członkowskich, co może prowadzić 
do różnych decyzji dotyczących tego, kto jest delegowanym pracownikiem. W rezultacie 
artykuł 3 powinien przedstawiać zamkniętą listę elementów.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) posiadanie ważnego formularza A1 
wydanego dla delegowanego pracownika.

Or. en

Uzasadnienie

Przed oddelegowaniem pracodawca musi otrzymać formularz A1 dla każdego delegowanego 
pracownika. Certyfikat ten dotyczy przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego i służy za 
dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w państwie UE innym niż państwo 
przyjmujące oraz może stanowić jeden z orientacyjnych elementów charakteryzujących 
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faktycznie delegowanych pracowników.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie wyżej wymienione elementy 
faktyczne mają wyłącznie charakter 
orientacyjny w całościowej ocenie, którą 
należy przeprowadzić, i związku z tym nie 
mogą być rozpatrywane osobno. Kryteria 
te dostosowuje się do każdego 
konkretnego przypadku oraz uwzględnia 
się specyfikę sytuacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten zostanie połączony z artykułem 3 ust. 1 i stanie się artykułem 3 ust. 3.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie elementy faktyczne 
wymienione powyżej w ust. 1 i 2 mają 
charakter orientacyjny w całościowej 
ocenie, którą należy przeprowadzić, i 
związku z tym nie mogą być rozpatrywane 
osobno. Ocenę tych elementów 
dostosowuje się do każdego konkretnego 
przypadku oraz uwzględnia się specyfikę 
sytuacji. Brak jednego lub kilku 
elementów niekoniecznie uniemożliwia 
delegowanie, ale może pomóc w 
stwierdzeniu, czy delegowanie jest 
faktyczne.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ta część dotyczy wszystkich elementów faktycznych obu ustępów, 1 i 2, 
oraz będzie stanowiła ustęp 3 artykułu 3.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł tego artykułu wymaga wskazania głównych zadań biur łącznikowych, należy je zatem 
sprecyzować.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów zapewnienia pełnej 
dostępności i pewności prawa w 
odniesieniu do informacji, za ogólnie 
wiążące należy uważać tylko warunki 
zatrudnienia podawane do wiadomości 
publicznej za pośrednictwem jednej 
oficjalnej krajowej strony internetowej.
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Or. en

Uzasadnienie

Do celów jasności prawa i bezpieczeństwa należy sprecyzować, że jedynie warunki 
zatrudnienia przekazywane usługodawcy w odpowiedni sposób należy uważać za ogólnie 
wiążące. Bardzo często informacje dotyczące warunków zatrudnienia określonych w ogólnie 
wiążących układach zbiorowych nie są dostępne. Nie możemy wymagać od przedsiębiorstw 
przestrzegania zasad, które nie zostały zakomunikowane lub podane do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tylko zapewniając jedno źródło informacji, możemy poprawić dostępność tychże informacji. 
Ponadto to na krajowej oficjalnej stronie internetowej należy oficjalnie publikować warunki 
zatrudnienia i dzięki temu bezpośrednio udostępniać je pracodawcom i pracownikom.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przestrzegać usługodawcy z innych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE; informacje te obejmują, w 
miarę możliwości, łącza do istniejących 
stron internetowych i innych punktów 
kontaktowych, w szczególności 
odpowiednich partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wybór języków, na które należy przetłumaczyć informacje, powinien opierać się na ocenie 
narodowości delegowanych pracowników obecnych w danym państwie członkowskim i na ich 
liczbie. Ponadto język angielski powinien być podstawą rynku wewnętrznego, a posługiwanie 
się nim ułatwia dalsze tłumaczenia.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) poprawiają dostępność oraz czytelność 
informacji, zwłaszcza tych podawanych na 
jednej oficjalnej krajowej stronie 
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internetowej, o której mowa w lit. a), 
systematycznie je uaktualniając;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że główne warunki pracy (zwłaszcza minimalne płace) ulegają zmianom, 
należy je systematycznie uaktualniać.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) aktualizują informacje zawarte w 
arkuszach informacyjnych dotyczących 
poszczególnych państw.

f) aktualizują dokładne i wyczerpujące
informacje zawarte w arkuszach 
informacyjnych dotyczących 
poszczególnych państw.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie arkusze niektórych państw wskazują zaledwie, że niektóre warunki zatrudnienia 
określane są w drodze ogólnie wiążących układów zbiorowych. Ponieważ stanowią one 
dodatkowe źródło informacji na szczeblu UE, powinny zawierać dokładne i wyczerpujące 
informacje, zwłaszcza jeśli chodzi o różne rynki pracy, gdzie warunki te określane są przez 
partnerów społecznych alternatywnie lub jednocześnie do warunków ustawowych.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zastosowanie do delegowania 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa odnosi się tylko do delegowania pracowników. Zatem niepoprawne jest 
przytaczanie innych „możliwych przypadków nielegalnej działalności transnarodowej”.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 
niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania. W przypadku jakichkolwiek 
utrzymujących się problemów z wymianą 
informacji Komisja powinna podjąć 
działania w celu wsparcia państw 
członkowskich w rozwiązaniu problemu.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna sytuacja ukazuje, że problemy z wymianą informacji między państwami 
członkowskimi mogą utrzymywać się z różnych powodów, czasem uzasadnionych. Zatem 
Komisja mogłaby odgrywać rolę mediatora z myślą o rozwiązaniu danego problemu.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 

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

elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
otrzymania wniosku lub w ciągu miesiąca, 
jeśli odpowiedź wymaga przeprowadzenia 
kontroli na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

Terminy ustalone w niniejszej dyrektywie powinny być ambitne, ale również możliwe do 
dotrzymania; w związku z tym zwykły termin powinien wynosić 2 tygodnie z dwoma 
wyjątkami. Pierwszy wyjątek wynika z konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu, co 
obiektywnie wymaga więcej czasu, a zatem przedłużenia terminu.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Drugi wyjątek wynika z uzasadnionej pilnej sytuacji wymagającej natychmiastowych działań. 
Niemniej jednak ten krótki termin ma obiektywne ograniczenia; jedynie niektóre rzeczy można 
sprawdzić w 2 dni robocze.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
z rejestrów, w których są wpisani 

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
z rejestrów, w których są wpisani 
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usługodawcy i do których mogą mieć 
wgląd właściwe organy na ich terytorium, 
mogły również korzystać, na tych samych
warunkach, równorzędne właściwe organy 
pozostałych państw członkowskich.

usługodawcy i do których mogą mieć 
wgląd właściwe organy na ich terytorium, 
mogły również korzystać, na
analogicznych warunkach (za 
pośrednictwem systemu IMI lub 
krajowego właściwego organu), 
równorzędne właściwe organy pozostałych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy zagwarantować takich samych warunków, ponieważ zagraniczne właściwe 
organy nie mają dostępu do niektórych rejestrów. Mają one bezpośredni dostęp jedynie do 
rejestrów publicznych. Zatem mogą one uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu IMI lub 
krajowych właściwych organów, co stanowi warunek analogiczny, a nie ten sam.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby wymieniane informacje nie były wykorzystywane do innych, 
niepożądanych celów.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W okolicznościach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 ust. 1, państwo 
członkowskie, w którym usługodawca 
prowadzi działalność, pomaga
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
w zapewnieniu zgodności z warunkami 
mającymi zastosowanie zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE oraz niniejszą 
dyrektywą. Państwo członkowskie, w 
którym usługodawca prowadzi działalność, 
przekazuje z własnej inicjatywy
odpowiedniemu właściwemu organowi 
państwa członkowskiego wszelkie istotne 
informacje określone w art. 3 ust. 1 i 2 oraz 
w art. 9 ust. 1, w przypadku gdy państwo 
członkowskie prowadzenia działalności 
ma uzasadnione podejrzenia o możliwych 
nieprawidłowościach. Okres 
przechowywania informacji jest zgodny z 
systemem IMI. Otrzymane informacje 
przetwarzane są z zachowaniem poufności 
i nie są nikomu przekazywane ani 
publikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o uzasadnionych podejrzeniach mają charakter poufny i należy je chronić przed 
przekazywaniem jakimkolwiek stronom trzecim lub publikowaniem i w rezultacie przed 
wykorzystaniem ich do niepożądanych celów.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymóg ustanowiony w ust. 1 i 2 nie 
oznacza obowiązku przeprowadzania 
kontroli rzeczowych przez państwo 
członkowskie prowadzenia działalności na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym świadczona jest 

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

usługa. Kontrole takie przeprowadzane są 
w razie potrzeby przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności, 
zgodnie z art. 10 i z uprawnieniami 
dotyczącymi nadzoru przewidzianymi w 
krajowym prawie, praktyce i procedurach 
administracyjnych przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz zgodnie z prawem 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjmujące państwo członkowskie lepiej postrzega, co trzeba skontrolować na swoim 
terytorium, i aby przeprowadzić kontrolę nie musi ograniczać się jedynie do wniosku państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) możliwość zlecenia tłumaczenia 
dokumentów, o których mowa w lit. b), o 
ile nie są one zbyt długie, a do 
sporządzania tych dokumentów używa się 
formularzy wzorcowych;

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przedsiębiorstwa mają prawo 
zwrócenia się o kopię protokołu 
pokontrolnego zawierającego wyniki i 
wnioski kontroli oraz zalecenia do 
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wdrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Do celów pewności prawa przedsiębiorstwo musi mieć prawo do zwracania się o wyniki 
kontroli na piśmie.

Poprawka 52
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, 
o ile zagwarantowany jest odpowiedni 
poziom ochrony równoważny z tym 
wynikającym z dyrektywy 96/71/WE oraz 
z niniejszej dyrektywy, a także o ile te 
warunki odpowiednio zakomunikowano, 
zgodnie z art. 5 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5



PR\916592PL.doc 35/43 PE498.030v01-00

PL

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 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, a także pod 
warunkiem że nie są dyskryminacyjne lub 
nieproporcjonalne zgodnie z art. 10 ust. 2 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 54
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, pod 
warunkiem uzyskania ich zgody, we 
wszelkich postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że strony trzecie nie mają prawa angażować się w postępowania w 
imieniu oddelegowanych pracowników bez ich zgody.

Poprawka 55
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.



PR\916592PL.doc 37/43 PE498.030v01-00

PL

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 
określono w prawie krajowym, nie ponosi 
odpowiedzialności.
4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja, po konsultacji z 
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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

Uzasadnienie

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Poprawka 56
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 
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.

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 
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 dotyczących 
delegowania pracowników mających 
zastosowanie w innym państwie 
członkowskim.

Or. en



PR\916592PL.doc 39/43 PE498.030v01-00

PL

Uzasadnienie

We wniosku Komisji proponuje się w tym ustępie stosowanie wszystkich zasad 
obowiązujących w przyjmującym państwie członkowskim. Dyrektywa w sprawie 
egzekwowania przepisów nie może narzucać przestrzegania przepisów innych niż przepisy 
dotyczące delegowania pracowników.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 krajowego organu
wnioskującego.

Or. en

Poprawka 58
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 

3. W kontekście umów dwustronnych, o 
których mowa w ust. 2, właściwe organy 
państw członkowskich korzystają z
systemu IMI w każdym możliwym 
przypadku i do przeprowadzenia wszelkich 
wymaganych kolejnych czynności. W tym 
względzie system IMI ma pierwszeństwo 
przed mechanizmami przewidzianymi w
takich umowach dwustronnych w zakresie 
współpracy administracyjnej i wzajemnej 
pomocy.
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pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane brzmienie precyzuje relacje między IMI a istniejącymi umowami 
dwustronnymi, wyjaśniając, że w obszarach objętych IMI ten system ma pierwszeństwo przed 
mechanizmami przewidzianymi w takiej dwustronnej umowie. Warto podkreślić, że w 
odniesieniu do wszystkich pozostałych kwestii nieobjętych IMI państwa członkowskie będą 
nadal stosować swe umowy dwustronne.
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UZASADNIENIE

Delegowanie pracowników odgrywa podstawową rolę w kontekście transgranicznego 
świadczenia usług i rozwoju rynku wewnętrznego. Co roku około miliona obywateli UE 
deleguje się do pracy w innym państwie członkowskim. Należy chronić tę kategorię 
pracowników, zwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy ich potencjał i konkurencyjność umożliwia 
utrzymanie pewnego poziomu zatrudnienia czy nawet pomaga w tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Powinniśmy działać, aby rozwijać i poprawiać mobilność przedsiębiorstw europejskich 
na rynku wewnętrznym. Przyczyni się to zdecydowanie do wzrostu gospodarczego i
stabilności Unii Europejskiej.

Swoboda świadczenia usług (należy odróżnić ją od swobodnego przepływu pracowników), w 
ramach której odbywa się delegowanie pracowników, jest jednym z filarów rynku 
wewnętrznego i stanowi podstawę transgranicznej mobilności tysięcy przedsiębiorstw 
europejskich. Gwarantowaniu swobody świadczenia usług musi towarzyszyć zapewnianie 
praw pracowników. W tym kontekście niezbędne jest zrównoważone podejście do 
proponowanych środków i instrumentów. Należy dalej zacieśniać współpracę między 
państwami członkowskimi, aby lepiej chronić i badać tę specjalną kategorię pracowników 
delegowanych na europejskim rynku wewnętrznym.

DYREKTYWA W SPRAWIE EGZEKWOWANIA

Doświadczenia ostatnich lat wyraźnie wskazują na pilną potrzebę usprawnień w celu
zabezpieczenia lepszego wdrażania, stosowania i egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Stoimy przed szeregiem 
problemów, poczynając od braku poszanowania praw pracowników i braku lub 
niedostępności informacji, a skończywszy na utrzymujących się przeszkodach we współpracy 
między państwami członkowskimi lub na braku egzekwowania grzywien i kar w kontekście 
transgranicznym. Ponadto w ostatnich latach Trybunał Sprawiedliwości wydał kilka 
wyroków, które poskutkowały określeniem pewnych środków w ramach prawnych 
dotyczących delegowania pracowników. W związku z tym dnia 21 marca 2012 r. Komisja 
Europejska przedstawiła dyrektywę dotyczącą egzekwowania zawierającą nowe rozwiązania i 
środki. Dyrektywa ta opiera się na art. 53 ust. 1 oraz art. 62 TFUE, co należy zachować dla 
jasności prawa.
Sprawozdawczyni uznaje konieczność ulepszeń z myślą o zabezpieczeniu skuteczniejszego 
wdrażania, stosowania i egzekwowania dyrektywy 96/71/WE i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej. W opinii sprawozdawczyni 
dyrektywa w sprawie egzekwowania ogólnie:

 zawiera zrównoważone środki służące ochronie pracowników delegowanych, jak i 
swobody świadczenia usług,

 określa jasne ramy prawne dla kategorii pracowników delegowanych, tak aby 
wykorzystać ich potencjał i konkurencyjność, zwłaszcza w dobie kryzysu, do 
zwalczania rosnącego bezrobocia,

 poprawia dostęp do informacji, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla pracodawców, 
aby ułatwić delegowanie i uczynić je bezpieczniejszym,
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 usprawnia współpracę między państwami członkowskimi w celu lepszego 
zabezpieczenia praw pracodawców,

 pozwala uniknąć nadmiernego obciążania przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) pod 
względem administracyjnym, które mogłoby utrudnić ich mobilność na rynku 
wewnętrznym oraz ograniczyć ich zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy.

Dostęp do informacji (art. 5)
Biorąc pod uwagę fakt, że problemy z dostępem do informacji dotyczących warunków 
zatrudnienia, ich przejrzystością i kompletnością są bardzo często powodem nieprzestrzegania 
zasad, istnieje pilna potrzeba poprawy dostępu do informacji i ich przekazywania. Istnienie 
różnych modeli rynków pracy i systemów stosunków przemysłowych w UE, gdzie ogólnie 
wiążące zasady są ustalane alternatywnie lub jednocześnie przez organy krajowe lub 
partnerów społecznych, stwarza problemy z określeniem warunków zatrudnienia, które należy 
stosować. Aby rozwiązać ten problem, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie jednej 
krajowej strony internetowej w każdym państwie członkowskim, zawierającej wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące wiążących warunków zatrudnienia. Sprawozdawczyni nalega 
również na zapewnienie dostępu do informacji na szczeblu UE na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej zawierającej uaktualniane, dokładne i wyczerpujące informacje ujęte w 
arkuszach dotyczących poszczególnych państw. Poprawa dostępu do informacji, również 
dzięki udostępnianiu ich pracownikom i usługodawcom w języku angielskim i innych 
najodpowiedniejszych językach, pomoże w rozwiązaniu szeregu problemów, które – jak 
pokazują aktualne doświadczenia – mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i dla delegowanych pracowników.

Jasność prawa i proporcjonalny charakter proponowanych środków (art. 3, 9, 12)
W celu zapewnienia jasności i pewności prawa, należy stworzyć listę jednolitych środków na 
szczeblu UE. Dwa artykuły dyrektywy w sprawie egzekwowania mają w tym względzie 
pierwszorzędne znaczenie – artykuły 3 i 9.
Sprawozdawczyni proponuje zamknąć listy w artykule 3 i zachować ich orientacyjny 
charakter. Uchroniłoby to przed różną interpretacją w różnych państwach członkowskich 
pojęcia faktycznego delegowania lub pojęcia faktycznie delegowanego pracownika. Obie listy 
kryteriów w art. 3 mają na celu zwalczanie i uniemożliwianie obchodzenia prawa, ale nie 
mogą prowadzić do sytuacji, gdzie uczciwe przedsiębiorstwa są wykluczane z niektórych 
rynków krajowych. Delegowanie pracowników nie jest zjawiskiem krajowym, ale 
działalnością transgraniczną, która wymaga jednolitych ram prawnych i jednolitego podejścia. 
Dlatego listy muszą zawierać wspólne wskazówki na szczeblu UE, aby uniemożliwić 
państwom członkowskim wprowadzanie dodatkowych kryteriów krajowych.

Utworzenie wspólnej listy kryteriów w artykule 3 jest bezpośrednio powiązane z 
wprowadzeniem wspólnej i zamkniętej listy środków kontrolnych w artykule 9. 
Sprawozdawczyni zdecydowanie opowiada się za jasnością w kontekście kontroli, co można 
zagwarantować jedynie zamkniętą listą możliwych środków kontrolnych. Pewność prawa 
uzyskuje się dzięki wyraźnemu zakomunikowaniu przedmiotu kontroli.
Proporcjonalność proponowanych środków jest podstawowym wymogiem ich 
zaakceptowania na szczeblu UE. Według sprawozdawczyni odpowiedzialność solidarna nie 
spełnia tego wymogu, a zatem należy ją usunąć z dyrektywy o egzekwowaniu. 
Sprawozdawczyni uważa, że wprowadzenie systemu odpowiedzialności solidarnej tylko 
względem delegowanych pracowników jest wysoce nieproporcjonalne i będzie miało 
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negatywne skutki dla transgranicznego świadczenia usług, ograniczając konkurencję tych 
przedsiębiorstw, które delegują pracowników. Odpowiedzialność solidarna może przynieść 
korzystne skutki tylko wtedy, gdy obejmie się nią wszystkie przedsiębiorstwa na rynku 
wewnętrznym, niemniej jednak niemożliwe jest wprowadzenie tego systemu na tak szeroką 
skalę z uwagi na fakt, że dyrektywa o egzekwowaniu ogranicza się prawnie do kategorii 
pracowników delegowanych. Ponadto dostępne badania nie dostarczają wyraźnych 
odpowiedzi, czy takie mechanizmy są skuteczne, zwłaszcza w sytuacjach transgranicznych.

Współpraca państw członkowskich (art. 6, 7, 18)
Uwzględniając fakt, że delegowanie pracowników jest działalnością transgraniczną, 
niezbędna jest odpowiednia i skuteczna współpraca właściwych organów państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności i przyjmującego państwa członkowskiego.
Aby usprawnić administracyjną współpracę państw członkowskich, należy zagwarantować 
lepsze wykorzystanie systemu IMI. Sprawozdawczyni proponuje zatem obowiązkowe 
wykorzystywanie systemu IMI zawsze, gdy jest to możliwe, oraz zmianę terminów 
zaproponowanych przez Komisję, tak aby łatwiej je było dotrzymać. Dodatkowo należy 
zagwarantować ochronę danych.

Motywacja (punkt 8 preambuły)
Sprawozdawczyni jest zdania, że oprócz środków kontrolnych, grzywien i kar dyrektywa o 
egzekwowaniu powinna zawierać także pewne środki motywujące. W tym względzie 
sprawozdawczyni wzywa partnerów społecznych do rozważenia wprowadzenia certyfikatów 
dla przedsiębiorstw przestrzegających wszystkich wiążących zasad, aby utworzyć tzw. białe 
listy uczciwych przedsiębiorstw. Powinno to stanowić instrument motywujący dla 
przedsiębiorstw, które dzięki przestrzeganiu zasad uzyskują widoczne uznanie ich solidności.


