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Pozměňovací návrh 122
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1
a články 62, 151 a 153 této smlouvy, a na 
Listinu základních práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Louis Grech

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62 a 153 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby se vymáhání směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb nezakládalo pouze na nástrojích vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 124
Anna Hedh

Návrh směrnice
Právní východisko 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 
a články 62, 151 a 153 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 
usazování a volný pohyb služeb jsou 
základní zásady vnitřního trhu Unie, které 
jsou zakotveny ve Smlouvě. Uplatňování 
těchto zásad Unie dále rozvíjí s cílem 
zaručit rovné podmínky pro podniky a 
dodržování práv pracovníků.

(1) Unie a členské státy mají za cíl 
podporu zaměstnanosti, zlepšování 
životních a pracovních podmínek tak, aby 
bylo možno tyto podmínky harmonizovat a 
přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, 
přiměřenou sociální ochranu, sociální 
dialog a rozvoj lidských zdrojů za účelem 
trvale vysoké zaměstnanosti a boje proti 
vyloučení. Volný pohyb pracovníků, 
svoboda usazování a volný pohyb služeb 
jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, 
které jsou zakotveny ve Smlouvě. 
Uplatňování těchto zásad Unie dále rozvíjí 
s cílem zaručit rovné podmínky pro 
podniky a dodržování práv pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Má-li být dosaženo vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství, musí být sociální politika 
ústředním prvkem jednotného trhu. 
Rámec jednotného trhu tedy musí zajistit 
rovnováhu mezi spravedlivou 
hospodářskou soutěží, která spojuje 
otevřené hranice a volný pohyb zboží, 
kapitálu a služeb, a zároveň zaručit a 
dodržovat základní sociální práva 
vyplývající z pracovního práva, sociálního 
zabezpečení, právních předpisů v sociální 
oblasti a kolektivních smluv, jak stanovují 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky 
v porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb 
pracovníků je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky 
v porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb 
pracovníků je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb. Toto vyslání musí být 
prováděno tak, aniž by došlo k porušení 
ustanovení o zákazu diskriminace na 
straně podniků i pracovníků, jak stanoví 
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čl. 45 odst. 2 a článek 49 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky 
v porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Volný pohyb
pracovníků je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému 
občanovi právo volněji se pohybovat v 
jiném členském státě, aby tam pracoval a 
za tímto účelem pobýval, a chrání jej před 
diskriminací, pokud jde o zaměstnání, 
odměňování a jiné pracovní podmínky 
v porovnání se státními příslušníky 
uvedeného členského státu. Právo volného 
pohybu je nutno rozlišovat od volného 
pohybu služeb, který zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

Or. en

Odůvodnění

Volný pohyb služeb a právo volného pohybu občanů, které jim umožňuje pracovat či pobývat 
kdekoliv v EU, jsou klíčovými podmínkami pro fungování jednotného trhu. Pro účely této 
směrnice je důležité rozlišovat mezi těmito právy a zajistit tak, že vyslaní pracovníci budou 
požívat všech práv a ochrany, jak je stanoveno ve Smlouvě, a že zároveň bude jednotný trh 
fungovat bezproblémově a spravedlivě, co se týče podniků a hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává 
každému občanovi právo volněji se 
pohybovat v jiném členském státě, aby tam 
pracoval a za tímto účelem pobýval, a 
chrání jej před diskriminací, pokud jde 
o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní 
podmínky v porovnání se státními 
příslušníky uvedeného členského státu.
Volný pohyb pracovníků je nutno 
rozlišovat od volného pohybu služeb, který 
zahrnuje právo podniků poskytovat služby 
v jiném členském státě a za tímto účelem 
dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb.

(2) Volný pohyb služeb zahrnuje právo 
podniků poskytovat služby v jiném 
členském státě a za tímto účelem dočasně 
vyslat vlastní pracovníky, aby tam 
vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí 
těchto služeb. Je třeba odlišit toto právo od 
práva volného pohybu pracovníků, které 
umožňuje každému občanovi volný pohyb 
do jiného členského státu, aby tam 
pracoval a za tím účelem pobýval, a 
chrání ho před diskriminací, pokud jde o 
zaměstnání, odměňování a jiné pracovní 
podmínky, v porovnání se státními 
příslušníky daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Vysílání pracovníků je ošetřeno v rámci svobody poskytování služeb a nesmí být zaměňováno 
s právem volného pohybu pracovníků.

Pozměňovací návrh 130
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně 
vyslané k provedení práce za účelem 
poskytování služeb v jiném členském státě, 
než je stát, v němž obvykle vykonávají 
svou práci, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. 
prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb stanoví 
základní soubor jasně definovaných 
podmínek práce a zaměstnání, které musí 
dodržovat poskytovatel služeb v členském 
státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, 
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aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků.

aby byla zajištěna minimální ochrana 
dotčených vyslaných pracovníků. Tato 
směrnice a směrnice 96/71/ES by měly 
stanovit minimální normy. Tato směrnice 
by neměla bránit členským státům, aby 
přijímaly a nadále zachovávaly právními 
předpisy stanovené nebo kolektivně 
dohodnuté normy, které jdou nad rámec 
opatření této směrnice, za předpokladu, že 
poskytují vyslaným pracovníkům 
příznivější podmínky a zaručují rovné 
zacházení a nediskriminační přístup 
místním i zahraničním společnostem a 
pracovníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato směrnice by žádným způsobem 
neměla ovlivnit uplatňování základních 
práv, jak jsou stanovena v mezinárodních 
právních předpisech i předpisech 
členských států, v úmluvách Mezinárodní 
organizace práce, v Listině základních 
práv Evropské unie a v Evropské úmluvě 
o lidských právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem této směrnice je lepší 
prosazování směrnice 96/71/ES. Proto se 
ustanovení této směrnice použijí, aniž jsou 
dotčeny články 4 a 5 směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení anebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
anebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání a učinit jej vymahatelným a 
jakékoli obcházení pravidel musí být 
postihováno, zvláště pokud jde o veškeré 
pracovní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení anebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
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podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
anebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání. Směrnice o prosazování směrnice 
96/71/ES nesmí tyto hlavní prvky 
jednoznačně definovaných pracovních 
podmínek a podmínek pro zaměstnávání 
podle směrnice 96/71/ES nepříznivě 
ovlivnit.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení anebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
anebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání s ohledem na zásadu 
proporcionality a zákaz diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Tato směrnice nijak neovlivní 
uplatňování základních práv uznávaných 
členskými státy a mezinárodním právem, 
úmluvami MOP, Evropskou úmluvou o 
ochraně lidských práv a Listinou 
základních práv Evropské unie, včetně 
práva či svobody stávkovat nebo provádět 
jiné kroky v rámci zvláštních systémů 
pracovněprávních vztahů v členských 
státech v souladu s jejich vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi. Touto 
směrnicí rovněž není dotčeno právo 
sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní 
smlouvy a činit společné kroky v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi.

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zhodnocení, zda vyslaný 
pracovník dočasně vykonává svou práci 
v jiném členském státě, než ve kterém 
obvykle pracuje, by se měly zkoumat 
všechny skutečnosti charakterizující tuto 
práci a situace pracovníka. Nemůže-li 
zaměstnavatel předložit potřebný důkaz, 
mělo by se předpokládat, že pracovní 
poměr podléhá právním předpisům a 
nařízením členského státu, ve kterém jsou 
poskytovány služby.

Or. en
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Odůvodnění

Užití vnitrostátního zákoníku práce nemůže být považováno za postih.

Pozměňovací návrh 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Všechna opatření zavedená touto 
směrnicí musí být ospravedlnitelná, 
přiměřená a nediskriminující a musí 
chránit vyslané pracovníky a zároveň 
nesmí vytvářet administrativní zátěž a 
zmenšovat potenciál, jejž mají společnosti, 
zejména pak malé a střední podniky, při 
vytváření nových pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Proto je nutné vyjasnit základní 
skutečnosti charakterizující dočasnou 
povahu vlastní pojmu vysílání, což 
předpokládá, že by zaměstnavatel měl být 
skutečně usazen v členském státě, z něhož 
se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi 
směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) 
č. 593/2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (dále jen 
„nařízení Řím I“).

(5) Proto je nutné, má-li být zajištěno širší 
uplatnění směrnice, vyjasnit základní 
skutečnosti charakterizující dočasnou 
povahu vlastní pojmu vysílání, což 
předpokládá, že by zaměstnavatel měl být 
skutečně usazen v členském státě, z něhož 
se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi 
směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) 
č. 593/2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (dále jen 
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„nařízení Řím I“).

Or. en

Odůvodnění

Zmíněné základní skutečnosti by neměly omezovat uplatnění směrnice, protože by se směrnice 
v takovém případě netýkala mnoha vyslaných pracovníků.

Pozměňovací návrh 140
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

(6) Stejně jako v případě směrnice 
96/71/ES by touto směrnicí nemělo být 
dotčeno uplatňování právních předpisů, 
které se podle článku 8 nařízení Řím I 
použijí pro individuální pracovní smlouvy, 
ani uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení. Ustanoveními této 
směrnice není dotčeno právo členských 
států stanovit a vymáhat příznivější 
podmínky pro vyslané pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Při posuzování, zda vyslaný 
pracovník dočasně vykonává svou práci 
v jiném členském státě, než ve kterém 
obvykle pracuje, se nepoužívá výhradně 
pouze seznam kritérií týkajících se 
pracovní situace zaměstnance uvedený v 
čl. 3 odst. 2. Orgány při svém ověřování 
provádějí celkové posouzení příslušného 
jednotlivého případu, náležitě přihlížejí ke 
zvláštním rysům dané situace a zohledňují 
přitom čl. 14 odst. 8 nařízení 987/2009.

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Charakter statusu zaměstnance je 
podle směrnice 96/71/ES určen 
hostitelskou zemí bez ohledu na přání 
zúčastněných stran a s přihlédnutím 
k reálnému stavu v daném odvětví. Pro 
všechny členské státy by kritérium 
„podřízenosti“ mělo být ústředním prvkem 
pro klíčové rozlišení mezi přímými 
zaměstnanci a osobami samostatně 
výdělečně činnými. Mají-li být pracovníci 
považováni za osoby samostatně výdělečně 
činné, mělo by být prokázáno, že nejsou 
v podřízeném vztahu co do výběru 
činnosti, pracovních podmínek a 
podmínek pro odměňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem 
k tomu, že sociální partneři mohou 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně 
nebo současně) stanovit různé úrovně 
příslušné minimální mzdy.

(8) Sociální partneři hrají důležitou úlohu 
v souvislosti s vysíláním pracovníků za 
účelem poskytování služeb, vzhledem 
k tomu, že mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy anebo 
zvyklostmi (alternativně nebo současně) 
stanovit různé úrovně příslušné minimální 
mzdy. Toto právo by mělo být provázeno 
povinností komunikovat a informovat o 
výše uvedených mzdách.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy by měly přijmout 
nezbytná opatření, aby zabránily zneužití 
anebo obcházení této směrnice a směrnice 
96/71/ES v případě, pokud by podniky 
chtěly zkrátit práva vyslaných pracovníků 
či jim tato práva upíraly.

Or. en

Odůvodnění

Předcházení zneužívání a obcházení.
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Pozměňovací návrh 145
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Měl by být objasněn vztah mezi touto 
směrnicí a směrnicí 96/71/ES na jedné 
straně a směrnicí 2008/104/ES na straně 
druhé, aby se zaručilo, že i pracovníci 
dočasně najatí agenturou, pokud byli 
vysláni do jiné země, mohou požívat 
nejvýhodnějších podmínek pro výkon 
zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Měl by být objasněn vztah mezi touto 
směrnicí a směrnicí 96/71/ES na jedné 
straně a směrnicí 2008/104/ES na straně 
druhé, aby se zaručilo, že i pracovníci 
dočasně najatí agenturou, pokud byli 
vysláni do jiné země, mohou požívat 
nejvýhodnějších podmínek pro výkon 
zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10



AM\916992CS.doc 17/113 PE498.075v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Je proto v této souvislosti 
nezbytné navázat a udržovat úzkou 
spolupráci mezi členskými státy, Komisí a 
příslušnými vnitrostátními, regionálními a 
místními subjekty včetně inspektorátů 
práce a sociálních partnerů.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědné úřady v hostitelských státech a ve státech původu musí v první řadě spolupracovat 
na dvoustranné úrovni a zajistit tak v případech, kdy jsou porušována práva vyslaného 
pracovníka, rychlou a účinnou nápravu a zabezpečit všeobecnou působnost těchto pravidel. I 
Komise zde má podstatnou úlohu, nicméně ústředním prvkem této spolupráce musí být 
vnitrostátní regionální a místní regulační orgány a sociální partneři, což je podmíněno 
rozdíly ve fungování inspektorátů práce ve členských státech.

Pozměňovací návrh 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků, 
zatímco nedostatečné prosazování oslabuje 
účinnost předpisů Unie, které se na tuto 
oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána 
důležitá role inspektorátů práce a 
sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a 
prosazování jsou klíčovými prvky při 
ochraně práv vysílaných pracovníků a při 
zajišťování práva podniků poskytovat 
služby v jiném členském státě, zatímco 
nedostatečné prosazování oslabuje účinnost 
předpisů Unie, které se na tuto oblast 
vztahují. Nezbytná je proto úzká 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy, 
aniž by byla v této souvislosti zanedbána
důležitá role inspektorátů práce a 
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sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Příslušné orgány by měly provést 
celkové hodnocení všech skutečností 
s cílem určit, zda podnik vykonává 
podstatné obchodní činnosti ve členském 
státě, v němž je usazen. V případě, že 
neexistují dostatečné důkazy o tom, že 
podnik opravdu provádí podstatné 
činnosti v daném členském státě, 
předpokládá se, že je usazen ve členském 
státě, v němž poskytuje služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch spolupráce a soustavný 
dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) S přihlédnutím k tomu, že možnosti 
členského státu, jak zjistit údaje o 
zahraničních podnicích, jsou omezené, je 
nezbytná spolupráce s členským státem, v 
němž je podnik usazen, a tuto spolupráci 
je třeba dále prohlubovat. V tomto ohledu 
je zásadní vzájemná důvěra, duch 
pomáhání a soustavný dialog, jakož i 
vzájemné porozumění.



AM\916992CS.doc 19/113 PE498.075v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch spolupráce a soustavný 
dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná 
důvěra, duch spolupráce, předcházení 
sociálnímu dumpingu a soustavný dialog, 
jakož i vzájemné porozumění.

Or. nl

Pozměňovací návrh 152
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To však nebrání
uplatňování dvoustranných dohod nebo 
ujednání o správní spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Dvoustranná spolupráce mezi odpovědnými úřady je primárním mechanismem, jehož pomocí 
se zajistí ochrana práv vyslaných pracovníků. Je třeba zdůraznit, že tato směrnice 
dvoustranné či vícestranné spolupráci nebrání, ale naopak ji podporuje.
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Pozměňovací návrh 153
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci. Měla 
by být prověřena praktická účelnost 
používání elektronické výměny informací 
pomocí systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však mělo být 
doplněno o uplatňování dvoustranných 
dohod nebo ujednání o správní spolupráci, 
protože tyto zavedené mechanismy 
spolupráce se ukázaly být úspěšné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo 
bránit uplatňování dvoustranných dohod 
nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější 
uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné 
zavést elektronický systém pro výměnu 
informací na podporu správní spolupráce, a 
příslušné orgány by měly co možná nejvíce 
používat systém pro výměnu informací o 
vnitřním trhu (IMI).

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat 
povinnosti členských států, pokud jde o 
zajištění obecné dostupnosti informací o 
pracovních podmínkách a poskytnutí 
účinného přístupu k těmto informacím, a 
to nejen pro poskytovatele služeb z jiných 
členských států, ale i pro dotčené vyslané 
pracovníky.

(14) Členské státy musí informovat 
Komisi o tom, jakým způsobem hodlají 
zajistit obecnou dostupnost informací o 
pracovních podmínkách a poskytnout 
přístup k těmto informacím vyslaným 
pracovníkům a poskytovatelům služeb 
z jiných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.
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Pozměňovací návrh 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V případech, kdy jsou podmínky 
pracovního vztahu stanoveny kolektivními 
smlouvami, jež byly prohlášeny za 
všeobecně použitelné, by měly členské 
státy zajistit, že tyto kolektivní smlouvy 
jsou oficiálně zveřejněny a dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze některá kontrolní 
opatření nebo administrativní formality na 
podniky vysílající pracovníky v rámci 
poskytování služeb. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě a/nebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 

(16) S cílem umožnit správné uplatňování 
a sledovat dodržování hmotných pravidel 
týkajících se pracovních podmínek, které 
mají být dodržovány, pokud jde o vysílané 
pracovníky, měly by členské státy 
uplatňovat pouze jistá kontrolní opatření 
nebo administrativní formality na podniky 
vysílající pracovníky v rámci poskytování 
služeb. Uvedená kontrolní opatření nebo 
administrativní formality by měly být 
přiměřené a neměly by obnášet 
neospravedlnitelnou a nadměrnou 
administrativní zátěž. Taková opatření a 
požadavky lze uložit za předpokladu, že 
příslušné orgány nemohou účinně plnit své 
úkoly v rámci dohledu bez požadovaných 
informací a že nezbytné informace nelze 
snadno získat od zaměstnavatele vyslaných 
pracovníků nebo orgánů členského státu 
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považována za nezbytná, budou splněny. usazení poskytovatele služeb v přiměřené 
lhůtě anebo v případě, že by méně 
omezující opatření nezajistila, že cíle 
opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou 
považována za nezbytná, budou splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Posouzení rizik by se mělo zaměřit 
na určení odvětví činnosti, ve kterých se 
na daném území soustřeďuje 
zaměstnávání vyslaných pracovníků za 
účelem poskytování služeb. Při 
vypracovávání tohoto posouzení by měly 
být zohledněny zvláštní problémy a 
potřeby určitého odvětví, záznamy o všech 
minulých porušeních předpisů, informace 
poskytnuté sociálními partnery v dané 
oblasti, praktiky obcházení nařízení 
a rovněž zranitelnost určitých skupin 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pro usnadnění účinného sledování 
dodržování hmotných pravidel ohledně 
pracovních podmínek by členské státy 
měly vyžadovat od vyslaných pracovníků, 
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aby se mohli prokázat osobním dokladem 
totožnosti, jejž vydal členský stát původu. 
Tento doklad by měl přinejmenším 
umožnit identifikaci dotčené osoby a měl 
by obsahovat údaje o jejím 
zaměstnaneckém statusu a kontakt na 
vnitrostátní orgán, který doklad vydal.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K účinnému boji proti skryté 
zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících 
sankcí k zjišťování individuálních 
případů falešné samostatné výdělečné 
činnosti a k jejich předcházení, přispívat 
ucelený systém preventivních a 
kontrolních opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K účinnému boji proti skryté 
zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících 
sankcí k zjišťování individuálních 
případů falešné samostatné výdělečné 
činnosti a k jejich předcházení, přispívat 
ucelený systém preventivních a 
kontrolních opatření.

(17) Je třeba vymýtit všechny podoby 
podvodného užití statusu osoby 
samostatně výdělečně činné, a to pomocí 
uceleného systému preventivních 
kontrolních opatření a odrazujících sankcí.
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Or. en

Odůvodnění

Jazykové objasnění

Pozměňovací návrh 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi a v co největší míře 
zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a 
prosazování v Unii by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné a odpovídající inspekce.

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější 
provádění směrnice 96/71/ES a její 
prosazování v praxi a v co největší míře 
zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a 
prosazování v Unii by členské státy měly 
zajistit, aby na jejich území byly prováděny 
účinné, odpovídající, přiměřené a 
nediskriminující inspekce a aby 
prověřované podniky byly písemně 
obeznámeny s výsledky této inspekce.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly zajistit, že 
vyslaní zaměstnanci i společnosti, pro 
které pracují, mají přístup k dostatečným 
zdrojům nezbytných informací, a měly by 
provádět preventivní opatření a inspekce 
v místě výkonu zaměstnání a podnikat 
nezbytné kroky k prosazování právních 
předpisů týkajících se souladu s hmotnými 
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pravidly ohledně podmínek zaměstnávání 
vyslaných pracovníků. Za tímto účelem by 
měly zřídit specializované vnitrostátní 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další subjekty provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu.

(19) Vnitrostátní kontrolní a donucovací 
opatření by měla být posílena o rozšířené 
donucovací mechanismy, nástroje a 
prostředky pro sledování prováděné 
sociálními partnery i členskými státy. 
Sociální partneři a hostitelské členské 
státy by měli být s to zajistit, že inspekce 
budou účinně sledovat dodržování 
pracovních podmínek a zejména 
prověřovat, jestli jsou pracovníci opravdu 
obvyklým způsobem zaměstnáni v zemi 
svého původu. V tomto ohledu proto mají 
zásadní význam vnitrostátní inspektoráty 
práce, sociální partneři a další subjekty 
provádějící sledování a i nadále by měly 
hrát podstatnou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam (19) V tomto ohledu mají zásadní význam 
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vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další subjekty provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu.

vnitrostátní inspektoráty práce, sociální 
partneři a další orgány provádějící 
sledování a i nadále by měly hrát 
podstatnou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu pružného přístupu k 
rozmanitosti trhů práce a systémů 
průmyslových vztahů mohou výjimečně 
jiné subjekty a/nebo orgány sledovat 
některé pracovní podmínky vyslaných 
pracovníků, pokud dotčeným osobám 
poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a 
pokud budou sledování provádět 
nediskriminačním a objektivním 
způsobem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, jako 

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 
96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího 
provádění by měly existovat účinné 
mechanismy podávání stížností, pomocí 
kterých by vyslaní pracovníci mohli 
podávat stížnosti nebo účastnit se řízení 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
příslušných určených třetích stran, pokud 
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jsou odbory nebo jiná sdružení a také 
společné instituce sociálních partnerů. Tím 
by neměly být dotčeny vnitrostátní
procesní předpisy týkající se zastupování a 
obhajoby před soudy.

s tím souhlasí, jako jsou odbory nebo jiná 
sdružení a také společné instituce 
sociálních partnerů. Tím by neměly být 
dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
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bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 170
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velká většina členských států nedisponuje systémem společné a nerozdílné odpovědnosti. 
Návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity. Je nesmyslný, protože odpovědnost bez vlastního 
zavinění se příčí obecným právním zásadám, ba dokonce i zásadám právních předpisů EU. 
Vedl by k různému zacházení s domácími a zahraničními poskytovateli a tím by omezoval 
volný pohyb služeb. Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti by pro podniky znamenalo 
vysoké náklady, a přitom by nepřineslo účinné prosazování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň 
dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým 
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání 
subdodávek ve stavebnictví a v zájmu 
ochrany práv vyslaných pracovníků je 
nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň

(24) V zájmu ochrany práv vyslaných 
pracovníků je nutno zajistit, aby dodavatel, 
jehož je zaměstnavatel vyslaných 
pracovníků subdodavatelem, a jacíkoliv 
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dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým
subdodavatelem, mohl být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěn 
odpovědným za to, aby vyslaným 
pracovníkům zaplatil čistou minimální 
mzdu, veškeré dlužné částky 
neproplacených odměn a/nebo příspěvků 
pro společné fondy nebo instituce 
sociálních partnerů, jež jsou upraveny 
právními předpisy nebo kolektivními 
smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 
odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel 
nebude činěn odpovědným, pokud 
vynaložil náležitou péči. To může 
zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

další subdodavatelé mohli být společně se 
zaměstnavatelem nebo místo něj činěni 
odpovědnými za to, pokud zaměstnavatel 
nedodržuje opatření stanovená v této 
směrnici a ve směrnici 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.
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Pozměňovací návrh 174
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velká většina členských států nedisponuje systémem společné a nerozdílné odpovědnosti. 
Návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity. Je nesmyslný, protože odpovědnost bez vlastního 
zavinění se příčí obecným právním zásadám, ba dokonce i zásadám právních předpisů EU. 
Vedl by k různému zacházení s domácími a zahraničními poskytovateli a tím by omezoval 
volný pohyb služeb. Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti by pro podniky znamenalo 
vysoké náklady, a přitom by nepřineslo účinné prosazování této směrnice.

Pozměňovací návrh 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi za nedodržení 
povinností vyplývajících z této směrnice 
rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo 
jejich odpovědnost může být omezena, a to 
po konzultaci se sociálními partnery na 

vypouští se
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vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění zcela jednoznačného právního postavení vyslaných pracovníků a ochrany 
podniků, které jednají v dobré víře, musí odpovědnost vždy nést bezprostřední zaměstnavatel 
bez ohledu na to, jakou pozici zaujímá v řetězci subdodavatelů.

Pozměňovací návrh 177
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velká většina členských států nedisponuje systémem společné a nerozdílné odpovědnosti. 
Návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity. Je nesmyslný, protože odpovědnost bez vlastního 
zavinění se příčí obecným právním zásadám, ba dokonce i zásadám právních předpisů EU. 
Vedl by k různému zacházení s domácími a zahraničními poskytovateli a tím by omezoval 
volný pohyb služeb. Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti by pro podniky znamenalo 
vysoké náklady, a přitom by nepřineslo účinné prosazování této směrnice.

Pozměňovací návrh 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 

vypouští se
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zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým
subdodavatelem je poskytovatel služeb 
usazený v jiném členském státě a vysílající 
pracovníky, je odůvodněná v převažujícím 
veřejném zájmu sociální ochrany 
pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí 
být ve stejné situaci jako pracovníci 
zaměstnaní přímým subdodavatelem 
usazeným v členském státě, v němž je 
usazen dodavatel, pokud jde o možnost 
požadovat neproplacenou mzdu nebo 
vrácení neoprávněně stržených daní či 
příspěvků na sociální zabezpečení.

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
hlavního dodavatele a jakéhokoliv dalšího 
zprostředkujícího subdodavatele
v případě, že subdodavatelem je 
poskytovatel služeb usazený v jiném 
členském státě a vysílající pracovníky, je 
odůvodněná v převažujícím veřejném 
zájmu sociální ochrany pracovníků. Tito 
vyslaní pracovníci nesmí být například ve 
stejné situaci jako pracovníci zaměstnaní 
subdodavatelem usazeným v členském 
státě, v němž je usazen dodavatel, pokud 
jde o možnost požadovat neproplacenou 
mzdu nebo vrácení neoprávněně stržených 
daní či příspěvků na sociální zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Tato směrnice se v souladu se 
směrnicí 96/71/ES vztahuje též na 
přepravní společnosti, které poskytují 
služby v jiných členských státech, zejména 
pak v případě kabotáže v souladu 
s nařízeními Evropského parlamentu a 
Rady č. 1072/2009/ES a 1073/2009/ES ze 
dne 21. října 2009, s výjimkou těch, které 
provozují námořní přepravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních pokut 
a/nebo sankcí v přeshraničních situacích 
jsou škodlivé pro řádné fungování 
vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, 
ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné 
úrovně ochrany vysílaných pracovníků v 
celé Unii.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států 
pro prosazování uložených správních pokut 
anebo sankcí týkajících se situace 
vyslaných pracovníků v souladu s touto 
směrnicí a se směrnicí 96/71/ES
v přeshraničních situacích jsou škodlivé 
pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, 
že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit 
zajištění rovnocenné úrovně ochrany 
vysílaných pracovníků v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání uložených správních pokut a 
sankcí. Základním předpokladem k 
zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější 
úrovně ochrany nezbytné k řádnému 
fungování vnitřního trhu je proto 
sbližování právních předpisů členských 
států v této oblasti.

(28) Účinné prosazování hmotných 
pravidel v oblasti vysílání pracovníků za 
účelem poskytování služeb by mělo být 
zajištěno prostřednictvím zvláštních 
opatření zaměřených na přeshraniční 
vymáhání uložených správních pokut a 
sankcí týkajících se situace vyslaných 
pracovníků v souladu s touto směrnicí a 
se směrnicí 96/71/ES. Základním 
předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější 
a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k 
řádnému fungování vnitřního trhu je proto 
sbližování právních předpisů členských 
států v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Přijetím společných pravidel pro 
poskytování vzájemné pomoci a podpory 
pro donucovací opatření a související 
náklady, jakož i přijetím jednotných 
požadavků pro oznamování rozhodnutí o 
uložených správních sankcích a pokutách 
by se měla vyřešit řada praktických 
problémů s přeshraničním prosazováním 
právních předpisů a zajistit lepší 
komunikace a prosazování takových 
rozhodnutí pocházejících z jiného 
členského státu.

(29) Přijetím společných pravidel pro 
poskytování vzájemné pomoci a podpory 
pro donucovací opatření a související 
náklady, jakož i přijetím jednotných 
požadavků pro oznamování rozhodnutí o 
uložených správních sankcích a pokutách, 
týkajících se situace vyslaných pracovníků 
v souladu s touto směrnicí a se směrnicí 
96/71/ES, by se měla vyřešit řada 
praktických problémů s přeshraničním 
prosazováním právních předpisů a zajistit 
lepší komunikace a prosazování takových 
rozhodnutí pocházejících z jiného 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut, a potřebu 
jednotnějších kritérií pro následné postupy 
v případě jejich nezaplacení, neměla by 
jimi být dotčena pravomoc členských států 
určit svůj systém sankcí a pokut nebo 
opatření k vymáhání pohledávek, které 
jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních 
právních předpisů.

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších 
pravidel, pokud jde o přeshraniční 
vymáhání sankcí a pokut týkajících se 
situace vyslaných pracovníků v souladu 
s touto směrnicí a se směrnicí 96/71/ES, a 
potřebu jednotnějších kritérií pro následné 
postupy v případě jejich nezaplacení, 
neměla by jimi být dotčena pravomoc 
členských států určit svůj systém sankcí a 
pokut nebo opatření k vymáhání 
pohledávek, které jsou k dispozici podle 
jejich vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Phil Bennion

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout 
vhodná opatření v případě, že nejsou 
dodrženy povinnosti stanovené v této 
směrnici, včetně správních a soudních 
řízení, a měly by stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za jakékoli 
porušení povinností vyplývajících z této 
směrnice. Pokud členské státy nedokážou 
plně dostát požadavkům stanoveným touto 
směrnicí, měla by Komise přistoupit 
k zahájení řízení o nesplnění povinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Nedostatečné provádění stávající směrnice vedlo k mnoha rozsudkům Soudního dvora, které 
ovšem neřeší obecnější problém vyplývající z nedodržování předpisů. Je nezbytné, aby 
všechny subjekty uznaly význam náležitého provádění této směrnice a tím chránily práva 
pracovníků a zajistily bezproblémové fungování jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 186
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména pokud jde o ochranu osobních 
údajů (článek 8), svobodnou volbu 
povolání a právo pracovat (článek 15), 
svobodu podnikání (článek 16), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky (článek 31) a právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), a musí být provedena v 
souladu s těmito právy a zásadami.

(33) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zachovává zásady uznané zejména 
v Listině základních práv Evropské unie, 
zejména pokud jde o ochranu osobních 
údajů (článek 8), svobodnou volbu 
povolání a právo pracovat (článek 15), 
svobodu podnikání (článek 16), rovnost 
před zákonem (článek 20), zákaz 
diskriminace (článek 21), právo na 
kolektivní vyjednávání a akce (článek 28), 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky (článek 31) a právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces 
(článek 47), a příslušnou úmluvu MOP a 
musí být provedena v souladu s těmito 
právy a zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Phil Bennion

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
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Tato směrnice v souladu se zásadou 
subsidiarity a proporcionality a se 
zřetelem k vnitrostátnímu právnímu rámci 
a již zavedeným systémům 
pracovněprávních vztahů nevyžaduje 
v případech, kdy jsou stávající právní 
postupy pro urovnávání sporů týkajících 
se pokut již náležitě zavedeny a 
dodržovány, aby je členské státy nahradily 
povinným uplatňováním zásady společné 
a nerozdílné odpovědnosti v rámci 
subdodavatelského řetězce, a to ani 
v rámci jednotlivých odvětví, ani obecně.

Or. en

Odůvodnění

Povinné zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti v řetězcích subdodávek by ve většině 
členských států, ve kterých k zavedení této zásady nedošlo, oslabilo stávající účinné 
pracovněprávní vztahy a právní rámce. Nic nenasvědčuje tomu, že by rozšíření této zvyklosti, 
prováděné menšinou členských států, vedlo k lepšímu provádění této směrnice, a je to v 
rozporu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zajistit dodržování 
vhodné úrovně minimální ochrany práv 
pracovníků vysílaných za účelem 
přeshraničního poskytování služeb a 
zároveň usnadnit volný pohyb služeb pro 
poskytovatele služeb a podpořit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
poskytovateli služeb.

Cílem této směrnice je usnadnit 
poskytovatelům služeb realizaci volného 
pohybu služeb, podpořit spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 
služeb a současně zaručit, že bude 
v oblasti přeshraničního poskytování 
služeb dodržována přiměřená úroveň 
minimální ochrany práv vyslaných 
pracovníků.

Or. en
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Odůvodnění

Uvážíme-li, že právní základ návrhu se vztahuje k jednotnému trhu, je jeho cílem usnadnit 
přeshraniční poskytování služeb a současně chránit vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh 189
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cílem této směrnice je podpořit 
zaměstnanost, zlepšit životní a pracovní 
podmínky, zavést náležitou sociální 
ochranu a dialog mezi vedením podniku a 
pracovníky a rozvinout lidské zdroje se 
záměrem zajistit trvale vysokou úroveň 
zaměstnanosti a bojovat proti vyloučení 
prostřednictvím podpory fungování 
vnitřního trhu a zlepšením provádění 
směrnice 96/71/ES. Členský stát přijme 
veškerá opatření nutná k vymáhání všech 
pracovních podmínek platných v místě, 
kde je poskytována služba, a k vyloučení 
jakékoli diskriminace na základě státní 
příslušnosti mezi pracovníky členských 
států ve věci pracovních, mzdových a 
jiných podmínek práce a zaměstnávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „příslušným orgánem“ orgán určený 
členským státem, aby vykonával funkce 

a) „příslušným orgánem“ veřejné orgány
členského státu určené tímto členským 
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podle této směrnice; státem, aby vykonávaly funkce podle této 
směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Zaměstnanci najatí agenturou práce
Tato směrnice a směrnice 96/71/ES se 
vztahuje také na zaměstnance najaté 
agenturou práce ve smyslu směrnice 
2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, 
pokud těmto zaměstnancům nezajišťuje 
výhodnější pracovní podmínky směrnice 
2008/104/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „hostitelským členským státem“ 
členský stát, do nějž byl pracovník 
dočasně vyslán ve smyslu ustanovení této 
směrnice a směrnice 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „podnikem usazeným v členském 
státě“ podnik, který skutečně provozuje 
svou hospodářskou činnost v souladu 
s článkem 49 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a který poskytuje služby po 
časově neurčité období a využívá přitom 
stálou infrastrukturu, odkud vykonává 
vlastní obchodní činnost poskytování 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit zaměstnancům obcházet a porušovat pravidla, je nezbytné jasně vymezit 
podniky usazené v daném členském státě podle směrnice č. 2006/123/ES o službách na 
vnitřním trhu. Z prosazování této směrnice a směrnice 96/71/ES by měly mít prospěch pouze 
společnosti, které jsou opravdu usazené v daném členském státě.

Pozměňovací návrh 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Rozhodné právo

1. Pokud podnik nemůže prokázat, že 
v souladu čl. 3 odst. 1 skutečně vykonává 
podstatnou část činností ve státě, o němž 
uvádí, že je v něm usazen, předpokládá se, 
že je usazen v tom členském státě, ve 
kterém poskytuje služby.
2. Pokud nemůže zaměstnavatel prokázat, 
že vyslaný zaměstnanec vykonává svou 
práci v jiném členském státě než v tom, 
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v němž svou práci vykonává obvykle, 
pouze po omezenou dobu, předpokládá se, 
že obvyklé místo výkonu práce 
zaměstnance je to, kde je poskytována 
služba.

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Nedodržení nařízení

V případě nedodržení článku 3 směrnice 
96/71/ES nebo příslušných článků této 
směrnice platí pro podnik a jeho 
pracovníky příslušné právní předpisy 
použitelné v zemi poskytování služeb a 
všechny osoby vyslané dotčeným
podnikem jsou považovány za pracovníky 
uplatňující svou svobodu pohybu v rámci 
Unie.
Hostitelský členský stát si pak může 
vyžádat bezprostřední důkaz, že dotčeným 
pracovníkům je zajištěno rovné zacházení 
ve srovnání se státními příslušníky 
hostitelského členského státu, co se týče 
všech pracovních podmínek a 
souvisejících sociálních práv v souladu 
s článkem 45 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Za obcházení pravidel o vysílání, jak jsou 
stanovena v této směrnici a ve směrnici 
96/71/ES, se pokládají následující situace:
a) Podnik, do kterého byli pracovníci 
vysláni, je zapůjčuje jiným podnikům ať 
už ve členském státě, kde je usazen, nebo 
v jiném členském státě;
b) Pracovníci jsou v některém členském 
státě přijati do zaměstnaneckého poměru 
podnikem usazeným v jiném členském 
státě, aby vykonávali práci v prve 
uvedeném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Upřesnění vzájemného vztahu se směrnicí 

o agenturním zaměstnávání
Tato směrnice a směrnice 96/71/ES se 
vztahují na zaměstnance agentury práce 
ve smyslu směrnice 2008/104/ES za 
předpokladu, že těmto zaměstnancům 
nezaručuje lepší zacházení co do 
pracovních podmínek směrnice 
2008/104/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Vyslaní pracovníci nesmějí být využíváni 
k nahrazení stávkujících pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES předloží 
vysílající podnik odpovědným orgánům na 
požádání doklad nejméně o těchto 
skutečnostech:

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES provedou
příslušné orgány celkové posouzení 
skutečností charakterizujících činnosti, jež 
provádí podnik ve státě, ve kterém je 
usazen, aby určily, zda daný podnik ve 
státě, v němž je usazen, skutečně vykonává 
podstatné činnosti jiné než čistě interní 
řízení anebo administrativní činnosti. 
Zohlední se přitom zejména následující 
skutečnosti, které případně musí vysílající 
podnik před příslušnými orgány prokázat:

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení anebo 
administrativní činnosti. Jedná se o tyto 
skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení anebo 
administrativní činnosti. Jedná se o tyto 
skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednotného přístupu v celé EU je žádoucí vytvořit uzavřený seznam skutečností, které 
je třeba zohlednit při určování toho, zda daný podnik opravdu vykonává činnost v členském 
státě, v němž je usazen.

Pozměňovací návrh 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává své činnosti. 
Může se jednat o tyto skutečnosti:

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s rozsudky Soudního dvora. Generální advokát (ve stanovisku ze dne 
3. května 2012) potvrdil, že podmínky pro vyslání jsou splněny také v případě, kdy společnost, 
která takto vysílá zaměstnance, nevykonává podstatné činnosti v členském státě, v němž je 
usazena.

Pozměňovací návrh 204
Olga Sehnalová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vykonává podstatné 
činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo 
administrativní činnosti. Může se jednat 
mimo jiné o tyto skutečnosti.

Or. cs

Odůvodnění

Posouzení toho, zda podnik skutečně vykonává podstatné činnosti ve státě usazení, by mělo 
být provedeno na základě celkového posouzení, při němž budou zohledněny všechny 
relevantní faktory. Zmíněný výčet by proto neměl být považován za úplný.

Pozměňovací návrh 205
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, 
využívá kancelářské prostory, platí daně, 
má profesní oprávnění nebo je 

a) země usazení je místo, kde podnik 
provozuje svou podstatnou a 
kvantifikovatelnou obchodní činnost a 
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zaregistrován u obchodní komory nebo 
profesních subjektů;

kde má své sídlo a správu a platí daně a má 
profesní oprávnění nebo je zaregistrován u 
obchodní komory nebo profesních 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Evelyne Gebhardt

Proposal for a directive
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, 
využívá kancelářské prostory, platí daně, 
má profesní oprávnění nebo je 
zaregistrován u obchodní komory nebo 
profesních subjektů;

a) země, v níž je podnik usazen, je místo, 
kde podnik splňuje následující 
kumulativní kritéria: provádí tam svou 
podstatnou a kvantifikovatelnou obchodní 
činnost, má tam svou správu, platí tam
daně a odvody na sociální zabezpečení, má 
tam profesní oprávnění nebo je 
zaregistrován u obchodní komory nebo 
profesních subjektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, 
využívá kancelářské prostory, platí daně, 
má profesní oprávnění nebo je 
zaregistrován u obchodní komory nebo 
profesních subjektů;

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, 
využívá kancelářské prostory, platí daně, 
má profesní oprávnění nebo je v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
zaregistrován u obchodní komory nebo 
profesních subjektů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) místo, odkud jsou pracovníci vysíláni,

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené 
podnikem s jeho pracovníky na jedné 
straně a s jeho klienty na druhé straně;

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené 
podnikem s jeho klienty;

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené 
podnikem s jeho pracovníky na jedné 
straně a s jeho klienty na druhé straně;

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené 
podnikem s jeho klienty a důkaz, že se 
právní předpisy země usazení vztahují na 
smlouvy uzavřené s pracovníky podniku,

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) právní předpisy státu usazení, které se 
použijí na smlouvy, jež podnik uzavírá 
se svými pracovníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) místo, kde podnik vykonává svou hlavní
podnikatelskou činnost a kde zaměstnává 
administrativní pracovníky;

d) místo, kde podnik vykonává svou 
podnikatelskou činnost a kde zaměstnává 
administrativní pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo 
výše obratu uskutečněného v členském 
státě usazení.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento skutečnost nezohledňuje situaci nově založených malých a středních podniků a jejich 
vývoj, a je tedy v rozporu se zásadami vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 214
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Tento seznam kritérií není 
vyčerpávající. Členské státy jsou 
oprávněny určit další závazné skutečnosti, 
které nejsou v tomto seznamu uvedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení těchto skutečností by mělo být 
přizpůsobeno jednotlivým případům a 
mělo by se přihlížet k povaze činností 
vykonávaných podnikem v členském státě, 
v němž je usazen.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení těchto skutečností by mělo být 
přizpůsobeno jednotlivým případům a 
mělo by se přihlížet k povaze činností 
vykonávaných podnikem v členském státě, 
v němž je usazen.

Hodnocení těchto skutečností by mělo být 
přizpůsobeno jednotlivým případům a 
mělo by se přihlížet k délce období, po 
kterou podnik vykonává činnost 
v členském státě, v němž je usazen, nebo 
k povaze této činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Evelyne Gebhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. členské státy by měly přijmout vhodná 
opatření, aby předešly zneužívání anebo 
obcházení této směrnice ze strany 
podniků, které jednají s úmyslem připravit 
vyslané pracovníky o jejich práva nebo 
jim je upřít; zejména jde o zabránění po 
sobě bezprostředně následujícím vysláním 
na totéž pracoviště, což slouží k obcházení 
ustanovení této směrnice i směrnice 
96/71/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do tří let od data uvedeného 
v článku 20 musí dojít k přezkoumání 
nezbytnosti a přiměřenosti skutečností 
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uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku s cílem stanovit případné nové 
skutečnosti, které je třeba zohlednit, aby 
bylo možné určit, nezneužívá-li podnik 
svůj status a vykonávají-li vyslaní 
pracovníci svou práci pouze dočasně, a 
následně provést případné úpravy a 
změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Možnost prokázat se osvědčením o 
sociálním zabezpečení, jako je formulář 
A1, rozhodně nasvědčuje tomu, že podnik 
opravdu vykonává svou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Skutečnosti, které určují, jestli podnik 
opravdu vykonává svou činnost 
v členském státě, v němž je usazen, a které 
hodnotí, jestli vyslaný pracovník vykonává 
svou práci v jiném členském státě, než ve 
kterém obvykle pracuje, musí být vyloženy 
vyváženým způsobem ve shodě s pravidly 
upravujícími volné poskytování služeb, 
uvedenými v hlavě IV kapitole 3 Smlouvy 
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o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Všechny skutečnosti vyjmenované 
v odstavcích 1 a 2 jsou pouze orientačními 
faktory pro celkové hodnocení, jež je třeba 
provést, a nikdy by tedy neměly být 
posuzovány samostatně. Kritéria se 
přizpůsobí jednotlivým případům a 
přihlédne se ke zvláštnostem dané situace. 
Nesplnění jednoho nebo více kritérií 
nemusí nevyhnutelně znamenat, že se 
nejedná o vyslání, ale mělo by napomoci 
posoudit skutečnou povahu tohoto 
vyslání.
Kritéria uvedená v odstavcích 1 a 2 mají 
napomoci příslušným orgánům 
v případech, kdy mají důvod se domnívat, 
že pracovníka nelze považovat za 
vyslaného v souladu se směrnicí 
96/71/ES. V takové situaci mohou uplatnit 
kritéria a skutečnosti uvedené 
v odstavcích 1 a 2, pokud je pokládají za 
relevantní vzhledem ke zvažovaným 
okolnostem. Nevyžaduje se, aby bylo 
nutné poskytovat důkazy pro každé 
kritérium, ani aby muselo být každému 
kritériu vyhověno v případě každého 
vyslaného pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný 
pracovník dočasně vykonává svou práci v 
jiném členském státě, než ve kterém 
obvykle pracuje, se zkoumají všechny 
skutečnosti charakterizující tuto práci a 
situace pracovníka.

Aby bylo možné lépe provádět články 3 a 
5 směrnice 96/71/ES a vyhodnotit, zda 
vyslaný pracovník dočasně vykonává svou 
práci v jiném členském státě, než ve 
kterém obvykle pracuje, se zkoumají 
všechny skutečnosti charakterizující tuto 
práci a situace pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může se jednat o tyto skutečnosti: Hostitelský členský stát v úzké spolupráci 
s členským státem usazení ověří splnění 
alespoň těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může se jednat o tyto skutečnosti: Jedná se o tyto skutečnosti:

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly při určování, zda vyslaný pracovník dočasně vykonává svou práci v 
jiném členském státě, než ve kterém je usazen, provádět hodnocení na základě týchž 
skutečností.

Pozměňovací návrh 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) práce je po omezenou dobu vykonávána 
v jiném členském státě;

a) práce je po omezenou dobu vykonávána 
v jiném členském státě; zvláště by měl být 
zohledněn poměr času, který pracovník 
strávil v hostitelské zemi, a času, který 
strávil na svém obvyklém pracovišti;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) po dokončení práce nebo poskytování 
služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný 
pracovník vrátí nebo se očekává, že se 
vrátí, do členského státu, ze kterého byl 
vyslán;

(Netýká se českého znění.) 

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) po dokončení práce nebo poskytování 
služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný 
pracovník vrátí nebo se očekává, že se 
vrátí, do členského státu, ze kterého byl 
vyslán;

c) po dokončení práce nebo poskytování 
služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný 
pracovník vrátí nebo se očekává, že se 
vrátí, do členského státu, v němž obvykle 
vykonává svou práci a který není totožný 
se státem, do něhož byl vyslán;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) skutečnost, zda dopravu, stravování a 
ubytování poskytuje nebo proplácí 
zaměstnavatel, který pracovníka vysílá, a 
pokud ano, jakým způsobem a také

d) skutečnost, zda zaměstnavatel, který 
pracovníka vysílá, poskytuje nebo v plné 
výši proplácí dopravu, stravování a 
ubytování a zajišťuje přijatelné životní 
podmínky po dobu trvání vyslání, a pokud 
ano, jakým způsobem, a také

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) skutečnost, zda dopravu, stravování a 
ubytování poskytuje nebo proplácí 
zaměstnavatel, který pracovníka vysílá, a 
pokud ano, jakým způsobem a také

d) skutečnost, zda dopravu, stravování a 
ubytování poskytuje nebo proplácí 
zaměstnavatel, který pracovníka vysílá;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakákoli opakovaná předchozí období, 
během kterých bylo dané místo obsazeno 
týmž nebo jiným (vyslaným) pracovníkem.

e) vyslaný pracovník nenahrazuje jiného 
vyslaného pracovníka s výjimkou případu 
nemoci nebo ukončení pracovního 
poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vyslaný pracovník nenahrazuje 
stávkujícího pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou 
pouze orientačními faktory v celkovém 
posouzení, které se má provést, a nelze je 
tedy posuzovat samostatně. Kritéria se 

vypouští se
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přizpůsobí jednotlivým případům a 
přihlédne se ke zvláštnostem situace.

Or. en

Odůvodnění

Opatření je zahrnuto v pozměňovacím návrhu k čl. 3 odst. 2c (novému).

Pozměňovací návrh 233
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předcházení zneužívání a obcházení.
1. Členské státy přijmou příslušná 
opatření s cílem zabránit zneužívání nebo 
obcházení ustanovení podniky, které by 
chtěly zkrátit vyslané pracovníky o jejich 
práva nebo jim tato práva upřít, a zejména 
s cílem zabránit opakovanému 
následnému vysílání na tutéž pracovní 
pozici se záměrem obejít ustanovení této 
směrnice a směrnice 96/71/ES.
Vyslaní pracovníci nesmí nahradit 
pracovníky, kteří využívají své základní 
právo na kolektivní akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s 
cílem zajistit, aby informace o pracovních 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s 
cílem zajistit, aby informace o pracovních 
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podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně dostupné jasným, uceleným a 
snadno přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 
96/71/ES, která mají být uplatňovány a 
dodržovány poskytovateli služeb, byly 
obecně bezplatně dostupné jasným, 
srozumitelným, uceleným a snadno 
přístupným způsobem, na dálku a 
elektronickými prostředky, ve formátech a 
v souladu s normami pro internetové 
stránky, které zajišťují přístupnost pro 
osoby s postižením, a aby kontaktní místa 
nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány 
uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES 
byly schopny účinně plnit své úkoly.

Or. cs

Odůvodnění

Veškeré informace o pracovních podmínkách musí být pro zaměstnance srozumitelné a k 
dispozici zdarma.

Pozměňovací návrh 235
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro 
osoby s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk / jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jiných jazycích, 
než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou 
služby poskytovány, pokud možno 
v podobě letáku, na němž jsou shrnuty 
hlavní platné pracovní podmínky a na 
žádost ve formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a 
poskytovatelům služeb v jazyce či jazycích 
příslušného vysílajícího členského státu, 
v jazyce členského státu původu 
pracovníka a poskytovatele služeb a 
rovněž v angličtině, nikoli pouze v jazyce 
či jazycích země, v níž jsou služby 
poskytovány, pokud možno v podobě 
letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné 
pracovní podmínky a na žádost ve 
formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) tyto informace poskytnou 
pracovníkům a poskytovatelům služeb 
v podobě stručného letáku, na němž jsou 
shrnuty hlavní platné pracovní podmínky 
a také postupy podávání stížností a soudní 
řízení a sankce, které se použijí v případě 
nedodržení podmínek; na vyžádání jsou 
tyto informace k dispozici také ve 
formátech přístupných pro osoby 
s postižením;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pokud možno určí v kontaktním místě 
kontaktní osobu pověřenou vyřizováním 
žádostí o informace;

e) určí zástupce podle čl. 9 odst. 1 písm. d;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajišťují aktuálnost poskytovaných 
souborů informací pro jednotlivé země.

f) zajišťují aktuálnost, přesnost a úplnost
poskytovaných souborů informací pro 
jednotlivé země.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, tradicemi 
a zvyklostmi stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a způsobem 
přístupným a transparentním pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států a vyslané pracovníky dali k dispozici 

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 
odst. 1 a 8 uvedené směrnice, členské státy 
zajistí, aby je sociální partneři určili a dali 
k dispozici příslušné informace, které jsou 
dostupné příslušným vnitrostátním 
orgánům, jež je zveřejní přístupným a 
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příslušné informace, zejména pokud jde o 
rozdílné minimální mzdy a jejich složky, 
metodu použitou k výpočtu odměny a 
kvalifikační kritéria pro klasifikaci v 
různých mzdových kategoriích.

transparentním způsobem pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států a vyslané pracovníky, zejména pokud 
jde o rozdílné minimální mzdy a jejich 
složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh usiluje o snazší přístup k obsahům kolektivních smluv pro poskytovatele 
služeb a vyslané pracovníky z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 241
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, tradicemi 
a zvyklostmi stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a způsobem 
přístupným a transparentním pro 
poskytovatele služeb z jiných členských
států a vyslané pracovníky dali k dispozici
příslušné informace, zejména pokud jde o 
rozdílné minimální mzdy a jejich složky, 
metodu použitou k výpočtu odměny a 
kvalifikační kritéria pro klasifikaci v 
různých mzdových kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi a při plném 
respektování nezávislosti sociálních 
partnerů stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a zveřejnili
příslušné informace, zejména pokud jde o 
rozdílné minimální mzdy, metodu použitou 
k výpočtu odměny a kvalifikační kritéria. 
Pracovní podmínky by měly být 
zveřejněny způsobem přístupným a
transparentním pro poskytovatele služeb 
z jiných členských států a vyslané 
pracovníky.

Or. en
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Odůvodnění

Znění tohoto článku by mělo obsahovat plné respektování nezávislosti jednotlivých stran a 
úlohy sociálních partnerů s ohledem na orgány veřejné správy v různých modelech trhu 
práce. Značná míra podrobnosti co do podmínek odměňování a podrobná právní úprava by 
mohly způsobit, že některé formy odměňování pracovníků nebudou zahrnuty, uvážíme-li, že 
způsob výpočtu mzdy se v jednotlivých členských státech značně liší.

Pozměňovací návrh 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, tradicemi 
a zvyklostmi stanoveny v kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, měly by členské státy zajistit, 
aby je sociální partneři určili a způsobem 
přístupným a transparentním pro 
poskytovatele služeb z jiných členských 
států a vyslané pracovníky dali k dispozici 
příslušné informace, zejména pokud jde o 
rozdílné minimální mzdy a jejich složky, 
metodu použitou k výpočtu odměny a 
kvalifikační kritéria pro klasifikaci v 
různých mzdových kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené 
v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
tradicemi a zvyklostmi stanoveny 
v kolektivních smlouvách podle čl. 3 
odst. 1 a 8 uvedené směrnice, zajistí
členské státy, aby je sociální partneři určili 
a dali k dispozici příslušné informace 
členským státům, které je pak poskytnou 
způsobem přístupným a transparentním 
poskytovatelům služeb z jiných členských 
států a vyslaným pracovníkům, zejména 
pokud jde o rozdílné minimální mzdy a 
jejich složky, metodu použitou k výpočtu 
odměny a kvalifikační kritéria pro 
klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 5. – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)



AM\916992CS.doc 67/113 PE498.075v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že kolektivní smlouvy 
zmíněné v čl. 3 odst. 1 a 8 směrnice 
96/71/ES jsou registrovány v oficiálních 
rejstřících a zveřejněny. Pracovní 
podmínky, k nimž se vztahuje článek 3 
směrnice 96/71/ES a které jsou stanoveny 
v těchto kolektivních smlouvách, je možné 
uplatnit v případě podniků vysílajících 
pracovníky teprve od okamžiku, kdy 
budou oficiálně registrovány a zveřejněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, že vyšlou-li dva 
nebo více zahraničních poskytovatelů 
služeb pracovníky na pracoviště s více než 
25 zaměstnanci, bude vytvořen 
dočasnýprojednávací a informační 
subjekt. Tento subjekt se skládá ze 
zástupců vedení hlavního dodavatele, 
vedení poskytovatele služeb a rovněž 
zaměstnaneckých organizací a zajišťuje 
prosazování práv vyslaných zaměstnanců 
na informování a projednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Dočasná informační a projednávací 

střediska pro přeshraniční pracovní místa
1. Členské státy by měly zřídit dočasné 
informační a projednávací středisko pro 
přeshraniční pracovní místa v místě 
vyslání, pokud pracovníky na jedno 
pracoviště vyšlou alespoň dva zahraniční 
poskytovatelé služeb.
2. Ústřední nebo místní správa hlavního 
dodavatele by měla odpovídat za to, že 
jsou místnímu nebo v daném státě 
sídlícímu zastoupení zaměstnanců 
neprodleně poskytovány informace a že 
jsou zahájena jednání týkající se zřízení 
dočasného informačního a 
projednávacího střediska pro přeshraniční 
pracovní místa. Členské státy by měly 
stanovit pravidla pro postupy tak, aby byla 
v souladu s vnitrostátními ustanoveními. 
3. Dočasné informační a projednávací 
středisko pro přeshraniční pracovní místa 
je zřízeno na celou dobu trvání 
pracovního místa či pracovního poměru a 
svou činnost zahájí, jestliže na jedno 
pracoviště vyšlou pracovníky alespoň dva 
zahraniční poskytovatelé služeb. 
4. Dočasné informační a projednávací 
středisko pro přeshraniční pracovní místa 
bude složeno ze zástupců správy hlavního 
dodavatele a zastoupců zaměstnanců, 
kteří jsou zaměstnáni na dotčeném 
pracovním místě.
5. Dočasné informační a projednávací 
středisko pro přeshraniční pracovní místa 
by mělo posílit právo vyslaných 
zaměstnanců na informování a 
projednávání na jejich pracovišti.
6. Definice „informování“ a „projednání“ 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. f) a čl. 2 
odst. 1 písm. g) směrnice 2009/38/ES ze 
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dne 6. května 2009.

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v odpovědích na odůvodněné 
žádosti příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá 
zejména v rychlých a účinných
odpovědích na odůvodněné žádosti jejich
příslušných orgánů o informace a o 
provedení kontrol, inspekcí a šetření, 
pokud jde o situace týkající se vysílání 
uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, 
včetně šetření případných zneužití platných 
předpisů týkajících se vysílání pracovníků 
nebo možných případů nezákonných 
přeshraničních aktivit a podnikání 
náležitých kroků ve shodě s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členské státě 
členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb usazení na jejich území poskytli 
jejich příslušným orgánům veškeré 
informace nezbytné pro dohled nad jejich 
činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními 

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc 
od příslušných orgánů v jiném členském
státě členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb usazení na jejich 
území poskytli jejich příslušným orgánům 
veškeré informace nezbytné pro dohled nad 
jejich činnostmi v souladu s jejich 
vnitrostátními právními předpisy. 
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právními předpisy. V případě, že poskytovatelé služeb 
nebudou schopni doložit tyto informace, 
příslušné orgány hostitelského státu musí 
podniknout náležité kroky, případně též ve 
spolupráci s příslušnými orgány státu, 
v němž je poskytovatel usazen.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány hostitelského státu musí účinně prosazovat právní předpisy EU a 
pracovněprávní předpisy daného státu. Dojde-li k odhalení porušení pravidel a z nějakého 
důvodu je nemožné v hostitelském státě podniknout právní kroky, musí oba státy 
spolupracovat, aby zajistily, že poskytovatel služeb nese individuální zodpovědnost, poskytuje 
přiměřenou odměnu a čelí případným trestněprávním postihům.

Pozměňovací návrh 248
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každé trvalé odmítnutí poskytnout 
požadované údaje dává dožadujícímu 
členskému státu právo vytvořit veřejně 
přístupný seznam nespolupracujících 
orgánů a uvědomit o tom Evropskou 
komisi. Evropská komise vede veřejně 
přístupný seznam nespolupracujících 
orgánů, které jí byly nahlášeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytují informace, o které 
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do dvou týdnů od přijetí 
žádosti.

Členské státy poskytují informace, o které
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do 30 dnů od přijetí 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech, kdy je nutné provést před poskytnutím informací kontrolu, by byla 
požadovaná lhůta 2 týdnů příliš krátká. Aby mohly členské státy vyhovět ustanovením v této 
směrnici, je třeba stanovit realističtější lhůtu.

Pozměňovací návrh 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytují informace, o které 
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do dvou týdnů od přijetí 
žádosti.

Členské státy poskytují informace, o které 
požádaly jiné členské státy nebo Komise, 
elektronickými prostředky co nejdříve, 
nejpozději však do dvou týdnů od přijetí 
žádosti nebo do jednoho měsíce v případě, 
že odpověď vyžaduje inspekci u 
poskytovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 



PE498.075v01-00 72/113 AM\916992CS.doc

CS

dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 3 pracovních dnů.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, v jakých situacích by se tento mechanismus pro naléhavé situace uplatňoval, a 24 
hodin je velmi krátká lhůta. Mnohem rozumnější lhůtou by byly tři pracovní dny.

Pozměňovací návrh 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát 
dozví o zvláštních okolnostech, které 
vyžadují naléhavé řešení, se použije 
zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. 
Za těchto okolností se informace 
poskytnou do 2 pracovních dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé služeb 
zapisováni a do kterých mají možnost 
nahlížet příslušné orgány na jejich území, 
měly za stejných podmínek možnost 
nahlížet také odpovídající příslušné orgány 

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do 
kterých jsou poskytovatelé služeb 
zapisováni a do kterých mají možnost 
nahlížet příslušné orgány na jejich území, 
měly za srovnatelných podmínek možnost 
nahlížet také odpovídající příslušné orgány 
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ostatních členských států. ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení Úloha hostitelského státu a členského státu 
usazení

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení Spolupráce členského státu usazení a
hostitelského státu 

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat 
a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 

1. Členský stát usazení poskytovatele 
služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat 
a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo 
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donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy, pokud jde 
o pracovníky vysílané do jiného členského 
státu.

donucovací opatření v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy, 
zvyklostmi a správními postupy, pokud jde 
o pracovníky vysílané do jiného členského 
státu. Tato povinnost v žádném případě 
neupírá členskému státu možnost 
v případě vyslaných pracovníků 
kontrolovat a sledovat dodržování 
nařízení a přijímat nezbytná opatření 
k dohledu a k jejich prosazování.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby orgány státu, ve kterém dochází k výkonu pracovní činnosti, nesly celkovou 
odpovědnost za kontrolu zneužívání nařízení týkajícího se dočasného vyslání pracovníků z 
jiné země a aby s nimi příslušné orgány státu původu spolupracovaly. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je jasněji formulovat, že kontroly mohou být vykonávány na základě 
podnětu orgánů hostitelské země.

Pozměňovací návrh 257
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s článkem 5 směrnice 
96/71/ES má hostitelský členský stát 
odpovědnost s ohledem na pracovníky 
vyslané na jeho území, a proto musí 
nadále provádět kontroly a sledování a 
přijímat veškerá nezbytná opatření 
dohledu nebo donucovací opatření 
v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy nebo zvyklostmi a 
správními postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy poskytnou nezbytné 
zdroje, tak aby kontroly a dohled byly 
účinné a aby v souvislosti s ustanoveními 
této směrnice mohly být na žádost 
hostitelského členského státu nebo 
členského státu usazení poskytovány 
příslušné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Během období vyslání pracovníka do 
jiného členského státu nesou příslušné 
orgány hostitelského členského státu 
odpovědnost za provádění inspekcí 
zaměřených na soulad pracovních 
podmínek se směrnicí 96/71/ES. Mohou 
ze svého vlastního podnětu provádět 
faktické kontroly a dohled a nejsou 
vázány výsledky kontrol a dohledu, které 
provádí orgány členského státu usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)



PE498.075v01-00 76/113 AM\916992CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Během období vyslání pracovníka do 
jiného členského státu nesou příslušné 
orgány hostitelského členského státu ve 
spolupráci s členským státem usazení 
odpovědnost za provádění inspekcí 
zaměřených na soulad pracovních 
podmínek se směrnicí 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Členské státy zajistí, aby poskytovatel 
služeb usazený v jiném členském státě 
nebo dodavatel měli povinnost učinit 
prostřednictvím systému oznamování 
příslušným odpovědným vnitrostátním 
orgánům jednoduché prohlášení, jež má 
být podniky vyhotoveno na dálku a 
elektronickou cestou co nejsnáze a 
nejpozději do zahájení poskytování služeb 
s cílem umožnit příslušným vnitrostátním 
orgánům vykonávat účinné a náležité 
inspekce a kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. V zájmu zlepšení dodržování článků 3 a 
5 směrnice 96/71/ES může hostitelský 
členský stát uložit zejména tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření, přičemž 
však nejsou správní požadavky ani 
kontrolní opatření omezeny pouze na 
tento seznam:

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy mohou v odvětví činností, 
jež vymezuje odstavec 2a (nový) tohoto 
článku, uložit pouze tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy uloží pouze tyto správní 
požadavky a kontrolní opatření:

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato 
správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatel 
služeb usazený v jiném členském státě 
nebo dodavatel měli povinnost učinit 
prostřednictvím systému oznamování 
příslušným odpovědným vnitrostátním 
orgánům jednoduché prohlášení, jež má 
být podniky vyhotoveno na dálku a 
elektronickou cestou co nejsnáze a 
nejpozději do zahájení poskytování služeb 
s cílem umožnit příslušným vnitrostátním 
orgánům vykonávat účinné a náležité 
inspekce a kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uloží nezbytné správní 
požadavky a kontrolní opatření uvedené 
v odstavci 1 způsobem, který není 
diskriminující, je odůvodněný a 
přiměřený.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Morten Løkkegaard
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb 
usazeného v jiném členském státě nahlásit 
příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději na začátku poskytování služby 
přítomnost jednoho nebo více zřetelně 
identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
jejich předpokládaný počet, 
předpokládanou dobu trvání a místo jejich 
přítomnosti, jakož i služby, které 
odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení 
může zahrnovat pouze totožnost 
poskytovatele služby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na 
přístupném a zřetelně označeném místě na 
jeho území, jako je pracoviště nebo 
staveniště nebo v případě mobilních 
pracovníků v odvětví dopravy provozovna 
nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 269
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout anebo uchovávat v místě 
poskytování služby v tištěné nebo 
elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd, formulář A1 jako doklad o 
sociálním pojištění v domovském 
členském státě, požadované hodnocení 
rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci podle směrnice 89/391/ES, pokud je 
vyslaný pracovník státní příslušník třetí 
země, kopie pracovního povolení a 
povolení k pobytu a veškeré ostatní 
dokumenty potřebné k ověření dodržení 
směrnice 96/71/ES a této směrnice nebo 
kopie rovnocenných dokumentů po dobu 
vyslání na přístupném a zřetelně 
označeném místě na jeho území, jako je 
pracoviště nebo staveniště nebo v případě 
mobilních pracovníků v odvětví dopravy 
provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba 
poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné 
nebo elektronické podobě kopie pracovní 
smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve 
smyslu směrnice 91/533, obsahujícího 
v případě, že je to vhodné nebo důležité, 
dodatečné informace uvedené v článku 4 
uvedené směrnice), výplatní pásky, 
pracovní výkazy a doklady o vyplacení 
mezd nebo kopie rovnocenných 
dokumentů po dobu vyslání na přístupném 
a zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo 
poskytnout v přiměřené lhůtě anebo 
uchovávat v tištěné nebo elektronické 
podobě podle volby poskytovatele služeb
kopie pracovní smlouvy (nebo 
rovnocenného dokladu ve smyslu směrnice 
91/533, obsahujícího v případě, že je to 
vhodné nebo důležité, dodatečné informace 
uvedené v článku 4 uvedené směrnice), 
výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady 
o vyplacení mezd nebo kopie 
rovnocenných dokumentů, které byly 
vystaveny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy členského státu 
usazení, po dobu vyslání na přístupném a 
zřetelně označeném místě na jeho území, 
jako je pracoviště nebo staveniště nebo 
v případě mobilních pracovníků v odvětví 
dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž 
je služba poskytována;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a pokud se pro tyto doklady 
obvykle používají standardní formuláře,
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

c) pokud mají tyto dokumenty význam pro 
určení povahy vyslání a toho, zda byla 
dodržena ustanovení směrnice 96/71/ES,
může být odůvodněný překlad dokladů 
uvedených v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou 
nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto 
doklady obvykle používají standardní 
formuláře, může být odůvodněný překlad 
dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad všech příslušných dokladů, jak 
standardizovaných, tak i 
nestandardizovaných formulářů, bez 
ohledu na délku příslušného dokumentu 
nebo formuláře;

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 

vypouští se
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pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

d) určit, je-li to nutné, kontaktní osobu, 
která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v členském státě, do 
kterého se pracovníci vysílají, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány. Zástupcem nebo 
kontaktní osobou může být kdokoliv, koho 
vybere zaměstnavatel nebo sdružení 
zaměstnavatelů v členském státě usazení, 
jehož je zaměstnavatel státním 
příslušníkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která 
bude v případě potřeby jednat jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu s 

d) povinnost určit právního zástupce, který 
musí pobývat v hostitelském členském 
státě po období vyslání. Mezi úkoly 
právního zástupce patří účastnit se 
soudních a správních řízení a jednat 
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vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi jménem 
zaměstnavatele s příslušnými sociálními 
partnery v členském státě, do kterého se 
pracovníci vysílají, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi, během období, v němž jsou 
služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) další správní požadavky a kontrolní 
opatření, bez nichž nemohou příslušné 
orgány v členských státech účinně 
vykonávat svou úlohu dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby postupy a 
formality týkající se vysílání pracovníků
mohly podniky snadno provádět na dálku 
a pokud možno pomocí elektronických 
prostředků.

2. Systém oznamování musí obsahovat 
alespoň dobu trvání vyslání, den zahájení, 
totožnost a počet vyslaných pracovníků a 
příslušná pracoviště v hostitelském 
členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy umožní veřejný přístup 
ke správním požadavkům a kontrolním 
opatřením, které uložily poskytovatelům 
služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly všechny 
správní požadavky pro poskytovatele 
služeb veřejně dostupné a aby byly 
pravidelně aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odvětví činností, v nichž se mohou 
uplatnit vnitrostátní kontrolní opatření 
vyjmenovaná v odstavci 1, stanoví členské 
státy na základě posouzení rizika. Při 
posuzování rizika se přihlíží k realizaci 
velkých infrastrukturních projektů, 
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zvláštním problémům a potřebám 
specifických odvětví, záznamům o 
dřívějších porušeních předpisů a také ke 
zranitelnosti určitých skupin pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo norem 
pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků 
a s technologickým rozvojem, jakož i na 
základě jeho účinnosti, aby byly v případě 
potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny 
nebo úpravy.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 
20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost 
uplatňování vnitrostátních kontrolních 
opatření, a to na základě zkušeností se 
systémem pro spolupráci a výměnu 
informací, s vytvořením jednotnějších, 
standardizovaných dokumentů, 
s vytvářením společných zásad nebo 
norem pro kontroly v oblasti vysílání 
pracovníků a s technologickým rozvojem, 
jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly 
v případě potřeby navrženy jakékoli 
nezbytné změny nebo úpravy.

3. V zájmu účinnosti a přiměřenosti 
prováděných inspekcí a kontrol by měly 
členské státy přijmout alespoň následující 
kontrolní opatření a mohou se i dále 
přizpůsobovat právním předpisům Unie 
tím, že stanoví další správní požadavky a 
kontrolní opatření nezbytné pro účinnost 
kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy podají každoročně 
Komisi zprávu o počtu provedených 
inspekcí a o počtu prověřovaných 
poskytovatelů služeb, počtu 
zkontrolovaných vyslaných pracovníků, 
přehled o problémech, s nimiž se inspekce 
setkala, a o způsobech obcházení 
požadavků stanovených v této směrnici a 
ve směrnici 96/71/ES a také podrobné 
zhodnocení trendů, dosažených výsledků a 
získaných zkušeností.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jednat v jakémkoli soudním nebo správním 
řízení, jehož cílem je provádět tuto 
směrnici anebo prosazovat plnění 
povinností podle této směrnice, ale pouze 
s jejich souhlasem.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se předepsaných termínů nebo lhůt pro 

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

podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy 
za předpokladu, že lhůta pro podání 
žaloby je alespoň šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Phil Bennion

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vyslaní pracovníci, kteří se účastní 
soudního nebo správního řízení, jsou 
chráněni před jakýmkoliv poškozujícím 
jednáním ze strany zaměstnavatele, které 
by mohlo nastat v důsledku tohoto řízení 
proti zaměstnavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) aby jim byly vráceny náklady 
související s dopravou, stravováním a 
ubytováním, jež byly odečteny ze mzdy, 
nebo za které zaměstnavatel neposkytl 
žádnou náhradu.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pojetí náhrady čisté odměny ve většině evropských států neexistuje. Zákony jednotlivých států 
o daních a sociálním zabezpečení vymezují povinnosti zaměstnance odvádět z odměny od 
zaměstnavatele daně, odvody a další veřejnoprávní poplatky. Čistou odměnu není možné 
určit, neboť by se u zaměstnanců, kteří mají směrnicí 96/71/ES zaručenu stejnou výši hrubé 
odměny, značně lišila podle toho, jaká je pracovníkova rodinná situace a kde odvádí daně.
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Pozměňovací návrh 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velká většina členských států nedisponuje systémem společné a nerozdílné odpovědnosti. 
Článek 12 je v rozporu se zásadou subsidiarity. Je nesmyslný, protože odpovědnost bez 
vlastního zavinění se příčí obecným právním zásadám, ba dokonce i zásadám právních 
předpisů EU. Vedl by k různému zacházení s domácími a zahraničními poskytovateli a tím by 
omezoval volný pohyb služeb. Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti by pro podniky 
znamenalo vysoké náklady, a přitom by nepřineslo účinné prosazování této směrnice.

Pozměňovací návrh 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Phil Bennion

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

subdodavatelem, mohl být, kromě nebo 
namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi anebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí pro všechna vyslání, 
na která se vztahuje směrnice 96/71/ES, 
uplatnění systému společné a nerozdílné 
odpovědnosti v subdodavatelském řetězci.

V případech, kdy je zaměstnavatel 
vyslaného pracovníka subdodavatelem,
zajistí členské státy, aby hlavní dodavatel 
a všichni další zprostředkující 
subdodavatelé mohli být spolu se 
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zaměstnavatelem nebo místo něho činěni 
odpovědnými za nedodržování povinností 
zaměstnavatele, jak jsou stanoveny v této 
směrnici a ve směrnici 96/71/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškerých neuhrazených čistých odměn 
odpovídajících minimální mzdě a/nebo 

vypouští se
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nezaplaceným příspěvkům na společných 
fondů nebo institucí sociálních partnerů, 
pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 
směrnice 96/71/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 308
Sergio Gaetano Cofferati

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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pásek a vyplácení mzdy, dodržení 
povinností týkajících se sociálního 
zabezpečení a/nebo daní v členském státě 
usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Sirpa Pietikäinen

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

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE498.075v01-00 104/113 AM\916992CS.doc

CS

předpisů o vysílání pracovníků. usazení a dodržení platných právních 
předpisů o vysílání pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy stanoví, že dodavatel není 
činěn odpovědným podle odstavce 1, 
pokud poskytovatel služeb nebo dodavatel 
náležitě splnili povinnost podat prohlášení 
příslušným vnitrostátním orgánům, jak 
stanoví čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 2, nebo 
v případě, že členský stát používá systém 
náležité péče, splnili všechny požadavky 
tohoto systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se



AM\916992CS.doc 105/113 PE498.075v01-00

CS

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

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sergio Gaetano Cofferati

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

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

3. To v žádném případě nevylučuje 
uplatnění přísnějších pravidel 
odpovědnosti na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo o oznámení 
rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo 
pokuta, pokud příslušné právní předpisy a 
správní postupy platné v členském státě 

Dožadující orgán může v souladu 
s právními a správními předpisy platnými 
v jeho členském státě požádat příslušný 
orgán jiného členského státu o vymáhání 
sankce nebo pokuty nebo odvodů na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností 
v souladu se směrnicí 987/2009/ES nebo o 
oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá 
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dožádaného orgánu takové opatření 
umožňují pro obdobné pohledávky nebo 
rozhodnutí.

sankce nebo pokuta nebo odvody na 
sociální zabezpečení se zpětnou platností 
v souladu se směrnicí 987/2009/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dožadující orgán může požádat o 
vymáhání sankce nebo pokuty nebo 
odvodů na sociální zabezpečení se zpětnou 
platností nebo o oznámení o rozhodnutí, 
kterým se ukládá sankce nebo pokuta, 
pokud a dokud jsou sankce nebo pokuta, 
jakož i související pohledávka anebo 
nástroj umožňující její prosazení 
v dožadujícím členském státě v tomto 
členském státě napadeny, není-li vymáhání 
v dožádaném členském státě možné.
Dožadující orgán však může kdykoliv před 
konečnou platností rozhodnutí požadovat 
předběžné zmrazení a zabavení majetku 
s cílem omezit riziko nevymožení 
pohledávek v souladu se směrnicí (...) o 
zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné 
činnosti v Evropské unii. Hostitelský 
členský stát může dodatečně umožnit 
automatické zařazení dotčených 
pracovníků do systému sociálního 
zabezpečení hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Phil Bennion

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení o vymáhání pokut nebo 
sankcí se použije i na pokuty uložené 
v rámci vymahatelných rozhodnutí 
vnitrostátních soudů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 328
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožadující orgán neprodleně informuje 
dožádaný orgán o napadení.

Dožadující orgán neprodleně informuje 
dožádaný orgán o napadení v této věci, 
není-li v dožádaném státě vymáhání 
možné. Dožadující orgán však může před 
konečnou platností rozhodnutí požadovat 
předběžné zmrazení a zabavení majetku 
s cílem omezit riziko nevymožení 
pohledávek v souladu se směrnicí (...) o 
zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné 
činnosti v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán může vymáhat částky od 
dotyčné fyzické nebo právnické osoby 
a může si ponechat veškeré náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s vymáháním, 
v souladu s právními předpisy a správními 
postupy dožádaného členského státu, které 
se vztahují na obdobné pohledávky.

Dožádaný orgán může vymáhat částky od 
dotyčné fyzické nebo právnické osoby 
a může si ponechat veškeré náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s vymáháním, 
v souladu s právními předpisy a správními 
postupy dožádaného členského státu, které 
se vztahují na obdobné pohledávky. Pokud 
si dožádaný orgán ponechá jakékoliv 
náklady vzniklé v souvislosti 
s vymáháním, informuje o tom dožadující 
orgán a poskytne k tomu odůvodnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzájemná pomoc mezi příslušnými 
orgány členských států podle příslušného 
článku této směrnice a směrnice 96/71/ES 
se provádí, je-li to možné, prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu, který byl vytvořen [odkaz na nařízení 
o systému IMI], a pomocí stávajících 
zavedených prostředků spolupráce, jako 
jsou dvoustranné dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Černá listina závažných porušení v rámci 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en


