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Poprawka 122
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
artykuł 53 ust. 1 i art. 62,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62, art. 151 i art. 153, 
oraz Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 123
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
artykuł 53 ust. 1 i art. 62,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 153,

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie dopilnować, by wdrażanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług nie opierało się wyłącznie na instrumentach rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 124
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
artykuł 53 ust. 1 i art. 62,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62, art. 151 oraz art. 153,

Or. en

Poprawka 125
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników, 
swoboda przedsiębiorczości i swoboda 
świadczenia usług są podstawowymi 
zasadami rynku wewnętrznego w Unii 
Europejskiej zapisanymi w Traktacie. Unia 
opracowuje sposoby wdrożenia tych zasad, 
mając na celu zagwarantowanie 
przedsiębiorstwom równych warunków 
działania oraz poszanowanie praw 
pracowników.

(1) Unia i państwa członkowskie dążą do 
następujących celów: promowania 
zatrudnienia, poprawy warunków życia i 
pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie 
z jednoczesnym zachowaniem postępu, 
odpowiedniej ochrony socjalnej, dialogu 
między partnerami społecznymi, rozwoju 
zasobów ludzkich pozwalającego podnosić 
i utrzymać poziom zatrudnienia oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu. Swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w Unii Europejskiej 
zapisanymi w Traktacie. Unia opracowuje 
sposoby wdrożenia tych zasad, mając na 
celu zagwarantowanie przedsiębiorstwom 
równych warunków działania oraz 
poszanowanie praw pracowników.

Or. en

Poprawka 126
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) W celu osiągnięcia społecznej 
gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności polityka społeczna musi 
stanowić kluczowy element jednolitego 
rynku. Dlatego potrzebne są ramy 
jednolitego rynku w celu zapewnienia 
równowagi pomiędzy uczciwą 
konkurencją, łączącą otwarte granice i 
swobodny przepływ towarów, kapitału i 
usług, z jednoczesnym zagwarantowaniem 
i przestrzeganiem podstawowych praw 
socjalnych wynikających z prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego, przepisów 
socjalnych i umów zbiorowych 
określonych w Traktatach. 

Or. en

Poprawka 127
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Zasada swobodnego przepływu 
pracowników daje każdemu obywatelowi 
prawo do swobodnego przemieszczania się 
do innego państwa członkowskiego w celu 
podjęcia pracy i zamieszkania w tym 
państwie oraz chroni ich przed 
dyskryminacją dotyczącą zatrudnienia, 
wynagrodzenia i innych warunków pracy 
w porównaniu z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Należy odróżnić 
swobodny przepływ od swobody 
świadczenia usług, obejmującej prawo 
przedsiębiorstw do świadczenia usług w 
innym państwie członkowskim i do 
tymczasowego wysyłania („delegowania”) 
w tym celu swoich pracowników do 
wykonania tam koniecznych prac. 
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Delegowanie to musi obywać się bez 
łamania przepisów niedyskryminacyjnych 
obowiązujących zarówno przedsiębiorstwa 
jak i pracowników, zgodnie z art. 45 ust. 2 
i art. 49 TFUE.

Or. en

Poprawka 128
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Swoboda świadczenia usług i prawo obywateli do swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy i zamieszkania w dowolnym miejscu UE mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
jednolitego rynku. Do celów niniejszej dyrektywy istotne jest, by traktować każde z tych praw 
odrębnie w celu zapewnienia, że delegowani pracownicy korzystają ze wszystkich praw i 
ochrony określonej na mocy Traktatu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego i 
uczciwego funkcjonowania jednolitego rynku w odniesieniu do przedsiębiorstw i konkurencji.
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Poprawka 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Delegowanie pracowników odbywa się w ramach swobody świadczenia usług i nie należy 
tego mylić z swobodnym przemieszczaniem się pracowników.

Poprawka 130
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Odnośnie do pracowników 
delegowanych czasowo do pracy w celu 
świadczenia usług w innym państwie 

(3) Odnośnie do pracowników 
delegowanych czasowo do pracy w celu 
świadczenia usług w innym państwie 
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członkowskim niż to, w którym 
zwyczajowo wykonują oni pracę, w 
dyrektywie 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
ustanowiono podstawowy zbiór jasno 
określonych warunków zatrudnienia, które 
muszą być spełnione przez usługodawcę w 
państwie członkowskim, do którego 
następuje delegowanie, celem zapewnienia 
minimalnego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych.

członkowskim niż to, w którym 
zwyczajowo wykonują oni pracę, w 
dyrektywie 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
ustanowiono podstawowy zbiór jasno 
określonych warunków zatrudnienia, które 
muszą być spełnione przez usługodawcę w 
państwie członkowskim, do którego 
następuje delegowanie, celem zapewnienia 
minimalnego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych. Za pomocą 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE należy ustanowić minimalne
normy. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przyjęcia lub utrzymania norm prawnych 
lub o charakterze uzgodnień grupowych, 
które wykraczają poza postanowienia 
niniejszej dyrektywy, o ile delegowanym 
pracownikom przyznane są korzystniejsze 
warunki zapewniające równe traktowanie 
oraz niedyskryminację lokalnych i 
zagranicznych przedsiębiorstw i 
pracowników. 

Or. en

Poprawka 131
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Niniejsza dyrektywa nie powinna w 
jakikolwiek sposób wpływać na 
korzystanie z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich i w 
prawie międzynarodowym, konwencjach 
MOP, Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, Europejskiej karcie 
społecznej i Europejskiej konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
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wolności.

Or. en

Poprawka 132
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
lepsze egzekwowanie dyrektywy 
96/71/WE. Tym samym postanowienia 
określone w niniejszej dyrektywie stosuje 
się bez uszczerbku dla art. 4 i art. 5 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 133
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, które 
musi być możliwe do wyegzekwowania, 
zaś każdy przypadek obchodzenia 
przepisów musi być karany, zwłaszcza 
odnośnie do wszystkich warunków 
zatrudnienia, aby zapobiegać obchodzeniu 
lub nadużywaniu obowiązujących 
przepisów przez przedsiębiorstwa 
korzystające z zapisanej w Traktacie 
swobody świadczenia usług lub z 
przepisów dyrektywy 96/71/WE w sposób 
nieodpowiedni bądź nieuczciwy, oraz 
uniemożliwiać te zjawiska i je zwalczać.
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Or. en

Poprawka 134
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 
zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 
przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 
sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać. Dyrektywa w sprawie 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE nie 
może naruszać tego podstawowego zbioru 
jasno określonych warunków pracy i 
zatrudnienia zawartego w dyrektywie 
96/71/WE.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 
zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 
przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, z 
uwzględnieniem zasad proporcjonalności i 
niedyskryminacji, aby zapobiegać 
obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 
przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
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sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać.

w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 
sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać.

Or. en

Poprawka 136
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa nie uszczupla w 
jakikolwiek sposób korzystania z praw 
podstawowych uznanych w państwach 
członkowskich i w prawie 
międzynarodowym, konwencjach MOP, 
europejskiej konwencji praw człowieka i 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w tym prawa do strajku czy 
swobody podejmowania strajku lub 
innych działań objętych systemami 
stosunków pracy w państwach 
członkowskich, zgodnie z krajowym 
prawem i praktykami. Dyrektywa ta nie
narusza również prawa do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych oraz podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z krajowym prawem i 
praktykami.

Or. de

Poprawka 137
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Aby ocenić, czy delegowany 
pracownik tymczasowo wykonuje swoją 
pracę w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
uwzględnia się wszystkie elementy 
cechujące taką pracę i sytuację danego 
pracownika. Jeżeli pracodawca nie może 
dostarczyć niezbędnego dowodu, 
przyjmuje się, że stosunek pracy podlega 
prawu i uregulowaniom państwa 
członkowskiego, w którym świadczone są 
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie krajowego prawa pracy nie może być postrzegane jako sankcja.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Wszystkie środki wprowadzone 
niniejszą dyrektywą muszą być 
uzasadnione, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne, tak by nie tworzyły 
obciążeń administracyjnych i nie 
blokowały potencjału przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw, w zakresie tworzenia 
miejsc pracy, przy jednoczesnej ochronie 
delegowanych pracowników.

Or. en
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Poprawka 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym należy sprecyzować 
składowe elementy faktyczne cechujące 
tymczasowy charakter delegowania, z 
którego wynika, że pracodawca powinien 
rzeczywiście prowadzić działalność w 
państwie członkowskim, z którego 
delegowani są pracownicy; trzeba również 
doprecyzować powiązania między 
dyrektywą 96/71/WE a rozporządzeniem 
(WE) nr 593/2008 w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(zwanego dalej „rozporządzeniem Rzym 
I”).

(5) W związku z tym należy sprecyzować 
składowe elementy faktyczne cechujące 
tymczasowy charakter delegowania, z 
którego wynika, że pracodawca powinien 
rzeczywiście prowadzić działalność w 
państwie członkowskim, z którego 
delegowani są pracownicy; trzeba również 
doprecyzować powiązania między 
dyrektywą 96/71/WE a rozporządzeniem 
(WE) nr 593/2008 w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych 
(zwanego dalej „rozporządzeniem Rzym 
I”) w celu zapewnienia szerokiego 
stosowania dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Elementy te nie powinny ograniczać stosowania dyrektywy, ponieważ w takim przypadku 
wielu delegowanych pracowników znalazłoby się poza zakresem stosowania dyrektywy.

Poprawka 140
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podobnie jak w przypadku dyrektywy 
96/71/WE niniejsza dyrektywa nie może 
jednak uniemożliwiać stosowania prawa, 
które zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rzym 
I ma zastosowanie do indywidualnych 
umów o pracę, ani stosowania 
rozporządzenia nr 883/2004 Parlamentu 

(6) Podobnie jak w przypadku dyrektywy 
96/71/WE niniejsza dyrektywa nie może 
jednak uniemożliwiać stosowania prawa, 
które zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rzym 
I ma zastosowanie do indywidualnych 
umów o pracę, ani stosowania 
rozporządzenia nr 883/2004 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego czy 
rozporządzenia nr 987/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. dotyczącego wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego czy 
rozporządzenia nr 987/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. dotyczącego wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 
Postanowienia niniejszej dyrektywy nie 
naruszają uprawnień państw 
członkowskich, w których są przewidziane 
lub egzekwowane korzystniejsze warunki 
dla delegowanych pracowników.

Or. en

Poprawka 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby ocenić, czy delegowany 
pracownik tymczasowo wykonuje pracę w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
nie należy brać pod uwagę wyłącznie 
wykazu kryteriów w art. 3 ust. 2 
określających sytuację danego 
pracownika. W trakcie przeglądu władze 
muszą dokonać ogólnej oceny 
poszczególnych przypadków i należycie 
wziąć pod uwagę specyfikę sytuacji z 
uwzględnieniem art. 14 ust. 8 
rozporządzenia nr 987/2009.

Or. de

Poprawka 142
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Rodzaj statusu zatrudnienia danego 
pracownika określany jest zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE przez państwo 
przyjmujące, niezależnie od woli stron, 
biorąc pod uwagę realia przemysłu. 
Wszystkie państwa członkowskie powinny 
umieścić kryterium „podporządkowania” 
u podstaw rozróżniania pomiędzy 
pracownikiem zatrudnionym 
bezpośrednio, a pracownikiem 
pracującym na własny rachunek. W 
przypadku pracownika, który ma być 
uznawany za pracującego na własny 
rachunek, należy wykazać, że jest on poza 
wszelkim stosunkiem podporządkowania 
w odniesieniu do wyboru danej 
działalności, warunków pracy i warunków 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Partnerzy społeczni odgrywają ważną 
rolę w kontekście delegowania 
pracowników do świadczenia usług, jako 
że mogą oni, zgodnie z krajowym prawem 
lub praktyką, określać różne poziomy 
(alternatywnie lub jednocześnie) 
obowiązujących minimalnych stawek 
płacy. Prawo to powinno iść w parze z ich 
odpowiedzialnością za powiadamianie i 
informowanie o wyżej wymienionych 
stawkach.
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Or. en

Poprawka 144
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Państwa członkowskie powinny 
podjąć odpowiednie środki w celu 
zapobiegania niewłaściwemu stosowaniu 
i/lub omijaniu dyrektywy 96/71/WE i 
niniejszej dyrektywy przez 
przedsiębiorstwa z zamiarem pozbawiania 
delegowanych pracowników ich praw lub 
odmawiania im takich praw.

Or. en

Uzasadnienie

Zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów.

Poprawka 145
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Należy wyjaśnić związek pomiędzy 
niniejszą dyrektywą i dyrektywą 96/71/WE 
z jednej strony, a dyrektywą 2008/104/WE 
z drugiej strony, w celu zapewnienia, że 
pracownicy tymczasowi, którzy są również 
pracownikami delegowanymi, korzystają z 
najbardziej korzystnych warunków 
zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 146
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 b) Należy wyjaśnić związek pomiędzy 
niniejszą dyrektywą i dyrektywą 96/71/WE 
z jednej strony, a dyrektywą 2008/104/WE 
z drugiej strony, w celu zapewnienia, że 
pracownicy tymczasowi, którzy są również 
pracownikami delegowanymi, korzystają z 
najbardziej korzystnych warunków 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 
tej dziedzinie przepisów unijnych. Bliska 
współpraca Komisji i państw 
członkowskich jest zatem niezbędna; nie 
należy również zapominać o ważnej roli
inspekcji pracy i partnerów społecznych.

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 
tej dziedzinie przepisów unijnych. Dlatego 
istotne jest ustanowienie i utrzymanie 
ścisłej współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi, Komisją i właściwymi 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
podmiotami, w tym inspekcją pracy i 
partnerami społecznymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Właściwe organy zarówno w państwach przyjmujących, jak i krajach pochodzenia, muszą 
przede wszystkim nawiązać dwustronną współpracę w celu zapewnienia terminowego i 
skutecznego przeciwdziałania naruszeniom praw pracowników oraz ogólnego stosowania 
przepisów. Komisja odgrywa ważną rolę; jednak krajowe, regionalne i lokalne organy 
regulacyjne oraz partnerzy społeczni muszą znajdować się w centrum tej współpracy ze 
względu na zróżnicowanie systemów inspekcji pracy w państwach członkowskich.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 
tej dziedzinie przepisów unijnych. Bliska 
współpraca Komisji i państw 
członkowskich jest zatem niezbędna; nie 
należy również zapominać o ważnej roli 
inspekcji pracy i partnerów społecznych.

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych oraz 
zagwarantowania praw przedsiębiorstw do 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim, natomiast niewystarczające 
egzekwowanie wpływa negatywnie na 
skuteczność stosowanych w tej dziedzinie 
przepisów unijnych. Bliska współpraca 
Komisji i państw członkowskich jest zatem 
niezbędna; nie należy również zapominać o 
ważnej roli inspekcji pracy i partnerów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 149
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10 a) Właściwe organy dokonują ogólnej 
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oceny wszystkich faktycznych elementów 
w celu określenia, czy dane 
przedsiębiorstwo prowadzi znaczną część 
swej działalności w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności. 
W przypadku braku dostatecznych 
dowodów świadczących, że rzeczywiście 
prowadzi ono znaczną część swej 
działalności w tym państwie 
członkowskim, przyjmuje się, że 
przedsiębiorstwo to prowadzi działalność 
w państwie członkowskim, w którym 
świadczy swe usługi.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Biorąc pod uwagę fakt, że zdolność 
przyjmującego państwa członkowskiego 
do ustalenia elementów faktycznych 
dotyczących zagranicznego 
przedsiębiorstwa jest ograniczona,
współpraca z państwem członkowskim 
prowadzenia działalności jest kluczowa i 
należy ją dalej usprawniać. Podstawowe 
znaczenie mają tu wzajemne zaufanie, 
duch pomocy, stały dialog i wzajemne 
zrozumienie.

Or. en

Poprawka 151
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 152
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca dwustronna pomiędzy właściwymi organami stanowi podstawowy mechanizm 
zapewnienia ochrony praw delegowanych pracowników. Należy podkreślić, że dzięki 
niniejszej dyrektywie taka współpraca dwustronna i/lub wielostronna nie będzie utrudniona, 
lecz ułatwiona.

Poprawka 153
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 154
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Aby ułatwić skuteczniejsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE, 
należy wprowadzić system wymiany 
informacji w formie elektronicznej w celu 
usprawnienia współpracy administracyjnej, 
zaś właściwe organy powinny w jak 
najszerszym zakresie używać systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI). Powinno to jednak 
być uzupełnione za pomocą stosowania 
dwustronnych umów i porozumień 
dotyczących współpracy administracyjnej, 
ponieważ te istniejące mechanizmy 
współpracy okazały się użyteczne.



PE498.075v01-00 22/121 AM\916992PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Państwa członkowskie muszą 
informować Komisję, w jaki sposób 
zamierzają powszechnie udostępnić
informacje dotyczące warunków 
zatrudnienia pracownikom delegowanym
oraz usługodawcom z innych państw 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.

Poprawka 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Jeżeli warunki zatrudnienia 
określone są w umowach zbiorowych 
uznanych za powszechnie stosowane, 
państwa członkowskie dopilnowują, by te 
umowy zbiorowe były oficjalnie 
publikowane i udostępniane.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wyłącznie pewne środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Takie 
środki lub wymogi mogą być stosowane, 
wyłącznie jeżeli właściwe organy nie mogą 
skutecznie wykonywać swoich zadań 

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wyłącznie takie środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Takie
środki kontroli lub formalności 
administracyjne powinny być 
proporcjonalne oraz nie powinny 
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kontrolnych bez wymaganych informacji, a 
niezbędnych informacji nie można w łatwy 
sposób uzyskać od pracodawcy 
pracowników delegowanych lub od 
organów w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności przez 
usługodawcę w rozsądnym terminie, a 
zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

zawierać nieuzasadnionych i 
nadmiernych obciążeń administracyjnych. 
Takie środki lub wymogi mogą być 
stosowane, wyłącznie jeżeli właściwe 
organy nie mogą skutecznie wykonywać 
swoich zadań kontrolnych bez 
wymaganych informacji, a niezbędnych 
informacji nie można w łatwy sposób 
uzyskać od pracodawcy pracowników 
delegowanych lub od organów w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
przez usługodawcę w rozsądnym terminie, 
a zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. en

Poprawka 159
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 a) W ramach każdej oceny ryzyka 
właściwe organy powinny dążyć do 
określenia sektorów działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. Przy 
sporządzaniu takiej oceny ryzyka należy 
uwzględnić szczególne problemy i 
potrzeby konkretnych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów, informacje dostarczone przez 
miejscowych partnerów społecznych,
praktyki służące obchodzeniu przepisów 
oraz szczególne narażenie niektórych 
grup pracowników na nieprawidłowości.

Or. en
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Poprawka 160
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 a) W celu ułatwienia skutecznego 
monitorowania stosowania przepisów 
materialnych regulujących delegowanie 
pracowników, państwa członkowskie 
powinny wymagać od delegowanych 
pracowników posiadania osobistego 
dokumentu uznania wydanego przez 
państwo członkowskie pochodzenia. Taki 
dokument powinien przynajmniej 
umożliwić identyfikację danej osoby, jej 
statusu zatrudnienia oraz informacji 
kontaktowych wydającego organu 
krajowego.

Or. en

Poprawka 161
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ustanowienie kompleksowego 
systemu środków zapobiegania i kontroli, 
wraz z odstraszającymi karami – w celu 
zapobiegania fikcyjnemu 
samozatrudnieniu oraz w celu 
wykrywania takich przypadków – powinno 
przyczynić się do skutecznej walki ze 
zjawiskiem pracy niezarejestrowanej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 162
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ustanowienie kompleksowego 
systemu środków zapobiegania i kontroli, 
wraz z odstraszającymi karami – w celu 
zapobiegania fikcyjnemu 
samozatrudnieniu oraz w celu 
wykrywania takich przypadków – powinno 
przyczynić się do skutecznej walki ze 
zjawiskiem pracy niezarejestrowanej.

(17) Należy uniemożliwić wszelkie formy 
nieuczciwego stosowania statusu „osoby 
pracującej na własny rachunek” 
wykorzystując kompleksowy system 
środków zapobiegania i kontroli, wraz z 
odstraszającymi karami.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić lepsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE 
oraz jej egzekwowanie w praktyce, a także 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu różnice w jej stosowaniu i 
egzekwowaniu w całej Unii, państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
prowadzenie na swoim terytorium 
skutecznych i odpowiednich kontroli.

(18) Aby zapewnić lepsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE 
oraz jej egzekwowanie w praktyce, a także 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu różnice w jej stosowaniu i 
egzekwowaniu w całej Unii, państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
prowadzenie na swoim terytorium 
skutecznych, odpowiednich, 
proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych
kontroli oraz udostępnianie 
kontrolowanym przedsiębiorstwom 
pisemnych informacji o wynikach 
kontroli.
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Or. en

Poprawka 164
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić dostępność wystarczających 
środków celem udzielania niezbędnych 
informacji pracownikom delegowanym i 
przedsiębiorstwom, dla których 
pracownicy ci pracują, a także celem 
prowadzenia działań zapobiegawczych, 
kontroli na miejscu oraz środków 
egzekucji prawa w zakresie przestrzegania 
przepisów materialnych regulujących 
warunki zatrudnienia delegowanych 
pracowników. W tym celu państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
wyspecjalizowane organy krajowe.

Or. en

Poprawka 165
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Należy rozszerzyć krajowe środki 
kontroli i egzekwowania poprzez 
zatwierdzenie przez partnerów 
społecznych i państwa członkowskie 
większego zakresu mechanizmów 
egzekwowania oraz instrumentów i 
narzędzi kontroli. Partnerzy społeczni i 
przyjmujące państwa członkowskie 
powinny zapewnić skuteczne inspekcje 
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pracy w celu przestrzegania 
obowiązujących warunków zatrudnienia, 
a w szczególności kontroli, czy pracownicy 
są rzeczywiście zatrudnieni w kraju 
pochodzenia.  Dlatego krajowe inspekcje 
pracy, partnerzy społeczni i inne organy 
monitorujące mają tu ogromne znaczenie i 
nadal powinny odgrywać tę kluczową rolę.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 167
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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monitorowanie w sposób 
niedyskryminacyjny i obiektywny.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby w 

skreślony
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tym sektorze przynajmniej wykonawca, 
dla którego pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą, mógł zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 
zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia delegowanym pracownikom pełnej jasności prawa oraz ochrony 
przedsiębiorstw działających w dobrej wierze, odpowiedzialność musi leżeć zawsze po stronie 
bezpośredniego pracodawcy, niezależnie od jego pozycji w łańcuchach podwykonawców.

Poprawka 170
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby w 
tym sektorze przynajmniej wykonawca, 
dla którego pracodawca jest bezpośrednim 

skreślony
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podwykonawcą, mógł zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 
zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich nie posiada systemu odpowiedzialności solidarnej. Wniosek 
jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Jest bezsensowny, ponieważ odpowiedzialność bez 
winy jest sprzeczna z ogólnymi zasadami prawnymi, a nawet z zasadami prawa UE. Krajowi i 
zagraniczni usługodawcy byliby traktowani w różny sposób, co tym samym hamowałoby 
swobodę świadczenia usług. Narzucanie odpowiedzialności solidarnej wiązałoby się z 
wysokimi kosztami dla przedsiębiorstw, lecz nie stanowiłoby skutecznego sposobu 
egzekwowania dyrektywy.

Poprawka 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 

skreślony
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delegowanych należy dopilnować, aby w 
tym sektorze przynajmniej wykonawca, 
dla którego pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą, mógł zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 
zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 172
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby w 
tym sektorze przynajmniej wykonawca, dla 
którego pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą, mógł zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą 
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 

(24) W celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby 
wykonawca, dla którego pracodawca 
delegowanych pracowników jest 
podwykonawcą, lub wszyscy 
podwykonawcy pośredniczący, mogli być 
pociągnięci do odpowiedzialności, wraz z 
pracodawcą lub zamiast niego, za 
nieprzestrzeganie przez pracodawcę 
przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz 
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zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia delegowanym pracownikom pełnej jasności prawa oraz ochrony 
przedsiębiorstw działających w dobrej wierze, odpowiedzialność musi leżeć zawsze po stronie 
bezpośredniego pracodawcy, niezależnie od jego pozycji w łańcuchach podwykonawców.
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Poprawka 174
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich nie posiada systemu odpowiedzialności solidarnej. Wniosek 
jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Jest bezsensowny, ponieważ odpowiedzialność bez 
winy jest sprzeczna z ogólnymi zasadami prawnymi, a nawet z zasadami prawa UE. Krajowi i 
zagraniczni usługodawcy byliby traktowani w różny sposób, co tym samym hamowałoby 
swobodę świadczenia usług. Obciążanie odpowiedzialnością solidarną wiązałoby się z 
wysokimi kosztami dla przedsiębiorstw, lecz nie stanowiłoby skutecznego sposobu 
egzekwowania dyrektywy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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konsultacji z partnerami społecznymi na 
poziomie krajowym lub sektorowym.

Or. en

Poprawka 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia delegowanym pracownikom pełnej jasności prawa oraz ochrony 
przedsiębiorstw działających w dobrej wierze, odpowiedzialność musi leżeć zawsze po stronie 
bezpośredniego pracodawcy, niezależnie od jego pozycji w łańcuchach podwykonawców.

Poprawka 177
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich nie posiada systemu odpowiedzialności solidarnej. Wniosek 
jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Jest bezsensowny, ponieważ odpowiedzialność bez 
winy jest sprzeczna z ogólnymi zasadami prawnymi, a nawet z zasadami prawa UE. Krajowi i 
zagraniczni usługodawcy byliby traktowani w różny sposób, co tym samym hamowałoby 
swobodę świadczenia usług. Obciążanie odpowiedzialnością solidarną wiązałoby się z 
wysokimi kosztami dla przedsiębiorstw, lecz nie stanowiłoby skutecznego sposobu 
egzekwowania dyrektywy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Nadrzędny interes publiczny ochrony 
socjalnej pracowników uzasadnia wymóg 
obciążenia odpowiedzialnością 
wykonawcy w przypadku gdy 
pracowników deleguje bezpośredni 

skreślony
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podwykonawca prowadzący działalność w 
innym państwie członkowskim Jeżeli 
chodzi o możliwość dochodzenia zaległego 
wynagrodzenia lub zwrotu nienależnie 
pobranych podatków lub składek na 
zabezpieczenie społeczne, tacy pracownicy 
delegowani mogą znajdować się innej 
sytuacji, niż pracownicy zatrudnieni przez 
bezpośredniego podwykonawcę 
prowadzącego działalność w tym samym 
państwie członkowskim, co wykonawca.

Or. en

Poprawka 179
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 180
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26 a) Niniejszą dyrektywę, zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE, stosuje się również 
do przedsiębiorstw transportowych innych 
niż te działające w sektorze transportu 
morskiego, które świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim, w szczególności w 
przypadku transportu kabotażowego 
zgodnie z rozporządzeniem 1072/2009/WE 
i 1073/2009/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Różnice między systemami państw 
członkowskich w kwestii egzekwowania 
grzywien lub kar administracyjnych w 
odniesieniu do sytuacji związanych z 
delegowaniem pracowników zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i dyrektywą 96/71, w 
sytuacjach transgranicznych znacznie 
utrudniają właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego; mogą one również w 
dużym stopniu utrudniać lub wręcz 
uniemożliwiać zagwarantowanie, że 
delegowani pracownicy objęci są ochroną 
w równoważnym stopniu w całej Unii.

Or. en
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Poprawka 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Skuteczne egzekwowanie przepisów 
materialnych regulujących delegowanie 
pracowników do świadczenia usług 
powinno się zapewnić dzięki konkretnym 
działaniom na rzecz transgranicznego 
egzekwowania nałożonych grzywien i kar 
administracyjnych w odniesieniu do 
sytuacji związanych z delegowaniem 
pracowników zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i dyrektywą 96/71. Zbliżenie 
prawodawstw państw członkowskich w tej 
dziedzinie jest zatem podstawowym 
warunkiem zapewnienia wyższego, w 
większym stopniu równoważnego oraz 
porównywalnego poziomu ochrony 
niezbędnego dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Przyjęcie wspólnych przepisów 
dotyczących wzajemnej pomocy i wsparcia
dla środków egzekucyjnych oraz 
związanych z tym kosztów, jak też 
przyjęcie jednolitych wymogów 
dotyczących powiadomienia o decyzjach 
związanych z nałożonymi grzywnami i 
karami administracyjnymi powinno 

(29) Przyjęcie wspólnych przepisów 
dotyczących wzajemnej pomocy i wsparcia 
dla środków egzekucyjnych oraz 
związanych z tym kosztów, jak też 
przyjęcie jednolitych wymogów 
dotyczących powiadomienia o decyzjach 
związanych z nałożonymi grzywnami i 
karami administracyjnymi w odniesieniu 
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rozwiązać szereg praktycznych problemów 
dotyczących egzekwowania 
transgranicznego i zagwarantować 
sprawniejsze informowanie o decyzjach 
wydanych w innym państwie 
członkowskim oraz lepsze ich 
egzekwowanie.

do sytuacji związanych z delegowaniem 
pracowników zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i dyrektywą 96/71 powinno 
rozwiązać szereg praktycznych problemów 
dotyczących egzekwowania 
transgranicznego i zagwarantować 
sprawniejsze informowanie o decyzjach 
wydanych w innym państwie 
członkowskim oraz lepsze ich 
egzekwowanie.

Or. en

Poprawka 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Niezależnie od ustanowienia bardziej 
jednolitych przepisów odnośnie do 
transgranicznego egzekwowania kar i 
grzywien oraz potrzeby uwspólnionych w 
większym stopniu kryteriów procedur 
kontrolnych w przypadku braku uiszczenia 
tych kar i grzywien w odniesieniu do 
sytuacji związanych z delegowaniem 
pracowników zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i dyrektywą 96/71, przepisy te 
nie powinny naruszać kompetencji państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
systemów kar, sankcji i grzywien lub 
środków egzekucji na mocy wewnętrznych 
przepisów tych państw.

Or. en

Poprawka 185
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki w 
przypadku niezgodności z obowiązkami 
nałożonymi niniejszą dyrektywą, w tym 
ustalić procedury administracyjne i 
sądowe; państwa te powinny również 
wprowadzić skuteczne, zniechęcające i 
proporcjonalne kary za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy.

(32) Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki w 
przypadku niezgodności z obowiązkami 
nałożonymi niniejszą dyrektywą, w tym 
ustalić procedury administracyjne i 
sądowe; państwa te powinny również 
wprowadzić skuteczne, zniechęcające i 
proporcjonalne kary za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Nieosiągnięcie przez państwa 
członkowskie pełnej zgodności z niniejszą 
dyrektywą powinno skutkować wszczęciem 
przez Komisję postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Niedokonanie odpowiedniego wdrożenia obowiązującej dyrektywy skutkowało licznymi 
wyrokami ETS, przy czym nie udało się zaadresować szerszej kwestii nieprzestrzegania 
przepisów. Kluczowe znaczenie ma to, by wszystkie podmioty uznały wagę właściwego 
wdrożenia w celu ochrony praw pracowników i zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku.

Poprawka 186
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz 
należy je wdrażać zgodnie z tymi prawami 
i zasadami, w szczególności z prawem do 
ochrony danych osobowych (art. 8), 
wolnością wyboru zawodu i prawem do 
podejmowania pracy (art. 15), wolnością 

(33) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz 
należy je wdrażać zgodnie z tymi prawami 
i zasadami, w szczególności z prawem do 
ochrony danych osobowych (art. 8), 
wolnością wyboru zawodu i prawem do 
podejmowania pracy (art. 15), wolnością 
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prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16), prawem do rokowań i działań 
zbiorowych (art. 28) oraz należytych i 
sprawiedliwych warunków zatrudnienia 
(art. 31), a także z prawem do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47).

prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16), prawem do równości (art. 20), 
prawem do niedyskryminacji (art. 21), 
prawem do rokowań i działań zbiorowych 
(art. 28) oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków zatrudnienia (art. 31), a także z 
prawem do skutecznego środka prawnego i 
dostępu do bezstronnego sądu (art. 47), a 
także z odpowiednią konwencją MOP.

Or. en

Poprawka 187
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności oraz w celu 
przestrzegania krajowych ram prawnych i 
systemów stosunków pracy, w niniejszej 
dyrektywie nie wymaga się od państw 
członkowskich zastąpienia 
obowiązujących procedur prawnych, 
dotyczących rozwiązywania i 
rozstrzygania sporów w odniesieniu do 
wynagrodzenia, obowiązkowym 
stosowaniem zasady odpowiedzialności 
solidarnej w ramach łańcuchów 
podwykonawców, zarówno pod względem 
sektorowym jak i ogólnym, jeżeli takie 
obowiązujące procedury są już 
odpowiednio wdrożone i przestrzegane.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej w łańcuchach podwykonawców 
naruszyłoby w większości państw członkowskich, w których taka odpowiedzialność nie jest 
jeszcze praktykowana, istniejące efektywne stosunki pracy i ramy prawne. Nie ma podstaw do 
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twierdzenia, że rozszerzenie tej tradycji, praktykowanej w mniejszości państw członkowskich, 
skutkowałoby lepszym wdrożeniem dyrektywy, ponadto jest ona sprzeczna z zasadą 
pomocniczości.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie 
przestrzegania odpowiedniego 
minimalnego poziomu ochrony praw 
pracowników delegowanych do 
transgranicznego świadczenia usług przy 
jednoczesnym ułatwieniu korzystania 
przez usługodawców ze swobody 
świadczenia usług oraz promowaniu 
uczciwej konkurencji między 
usługodawcami.

Celem dyrektywy jest ułatwienie 
korzystania przez usługodawców ze 
swobody świadczenia usług oraz 
promowanie uczciwej konkurencji między 
usługodawcami przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przestrzegania 
odpowiedniego minimalnego poziomu 
ochrony praw pracowników 
delegowanych do transgranicznego 
świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, ze podstawa prawna wniosku odnosi się do jednolitego rynku, celem jest 
ułatwienie transgranicznego świadczenia usług przy jednoczesnej ochronie pracowników 
delegowanych.

Poprawka 189
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
promowanie zatrudnienia, poprawę 
warunków życia i pracy, odpowiednią 
ochronę socjalną, dialog między 
pracodawcami i pracownikami oraz 
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rozwój zasobów ludzkich pozwalający 
podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia, 
a także przeciwdziałanie wykluczeniu 
poprzez wsparcie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i usprawnienie wdrażania 
dyrektywy 96/71/WE. Państwo 
członkowskie podejmuje wszelkie 
wymagane działania, by wyegzekwować 
wszystkie warunki zatrudnienia w miejscu 
świadczenia usług i znieść jakiekolwiek 
przejawy dyskryminacji między 
pracownikami państw członkowskich w 
oparciu o narodowość, jeśli chodzi o 
zatrudnienie, wynagrodzenie oraz inne 
warunki pracy i zatrudnienia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Pracownicy tymczasowi



AM\916992PL.doc 45/121 PE498.075v01-00

PL

Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE mają zastosowanie do 
pracowników tymczasowych w rozumieniu 
dyrektywy 2008/104/WE w sprawie pracy 
tymczasowej, o ile dyrektywa 
2008/104/WE nie gwarantuje tym 
pracownikom korzystniejszego 
traktowania w zakresie warunków pracy i 
zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 192
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) (d) „przyjmujące państwo 
członkowskie” oznacza państwo 
członkowskie, do którego pracownik jest 
delegowany czasowo w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) „przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność w państwie członkowskim” 
oznacza przedsiębiorstwo, które 
rzeczywiście prowadzi działalność 
gospodarczą, o której mowa w art. 49 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej, przy czym działalność 
prowadzona jest przez usługodawcę na 
czas nieokreślony i z wykorzystaniem
stabilnej infrastruktury, za pomocą której 
faktycznie prowadzona jest działalność 
polegająca na świadczeniu usług;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia obchodzeniu i nadużywaniu przepisów przez pracodawców konieczne 
jest wyraźne określenie przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w państwie 
członkowskim, zgodnie z dyrektywą w sprawie usług na rynku wewnętrznym 2006/123/WE. 
Jedynie przedsiębiorstwa faktycznie prowadzące działalność powinny korzystać z wdrożenia 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 96/71.

Poprawka 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Prawo właściwe

1. W odniesieniu do przedsiębiorstwa, 
które nie może wykazać, że faktycznie 
prowadzi znaczną część działalności we 
wskazanym państwie prowadzenia 
działalności zgodnie z art. 3 ust. 1, 
przyjmuje się, że posiada ono siedzibę w 
tym państwie członkowskim, w którym 
świadczy usługi.
2. Jeżeli pracodawca nie może wykazać, że 
delegowany pracownik wykonuje przez 
ograniczony okres pracę w innym 
państwie członkowskim niż państwo, w 
którym zwyczajowo pracuje, przyjmuje się, 
że zwykłym miejscem pracy pracownika 
jest miejsce świadczenia usługi. 

Or. de
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Poprawka 195
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Niezgodność

W przypadku niezgodności z art. 3 
dyrektywy 96/71/WE lub odnośnymi 
przepisami niniejszej dyrektywy 
przedsiębiorstwo i jego pracownicy są 
objęci stosownymi przepisami prawnymi 
mającym zastosowanie w państwie 
świadczenia usług równoznacznym z 
miejscem zwyczajowego zatrudnienia, zaś 
wszystkie osoby oddelegowane przez dane 
przedsiębiorstwo uznaje się za 
pracowników korzystających ze swobody 
przepływu pracowników w całej Unii.
Przyjmujące państwo członkowskie może 
następnie zażądać natychmiastowego 
dowodu, że dani pracownicy są traktowani 
na równi z obywatelami przyjmującego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
wszystkich warunków zatrudnienia i 
związanych z nim praw socjalnych 
zgodnie z art. 45 TFUE.

Or. en

Poprawka 196
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
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Za obchodzenie przepisów regulujących 
delegowanie ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie i dyrektywie 96/71/WE uważa 
się następujące sytuacje:
a) przedsiębiorstwo, do którego pracownik 
zostaje oddelegowany, oddaje go do 
dyspozycji innego przedsiębiorstwa w 
państwie członkowskim, w którym 
prowadzi ono działalność, lub w innym 
państwie członkowskim;
b) pracownik zostaje zatrudniony w 
państwie członkowskim przez 
przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
w innym państwie członkowskim w celu 
wykonywania pracy w pierwszym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 197
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wyjaśnienie związku z dyrektywą w
sprawie agencji pracy tymczasowej

Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE mają zastosowanie do 
pracowników tymczasowych w rozumieniu 
dyrektywy 2008/104/WE w sprawie pracy 
tymczasowej, chyba że na mocy dyrektywy 
2008/104/WE ci pracownicy mają 
zagwarantowane bardziej korzystne 
traktowanie w odniesieniu do warunków 
ich zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 198
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Delegowani pracownicy nie są 
wykorzystywani do zastępowania 
strajkujących pracowników.

Or. en

Poprawka 199
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
przedsiębiorstwa delegujące pracowników 
na wniosek właściwych organów 
dostarczają im dowód co najmniej 
następujących elementów:

Or. en

Poprawka 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy przeprowadzają 
wszechstronną ocenę elementów 
faktycznych cechujących działalność 
przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia 
działalności, tak by ustalić, czy faktycznie 
prowadzi ono znaczną część działalności, 
innej niż działalność związana z samym 
zarządzaniem wewnętrznym lub 
działalność czysto administracyjna. W 
szczególności uwzględnia się następujące 
elementy, które, w stosownych 
przypadkach, przedsiębiorstwo delegujące 
wykazuje przed właściwymi organami:

Or. de

Poprawka 201
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\916992PL.doc 51/121 PE498.075v01-00

PL

Poprawka 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu ujednolicenia podejścia w całej UE korzystne byłoby sporządzenie wykazu faktycznych 
elementów, które trzeba uwzględnić, w celu ustalenia, czy dane przedsiębiorstwo faktycznie 
prowadzi działalność w państwie członkowskim prowadzenia działalności.

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 
faktyczne cechujące działalność 
przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia 
działalności, tak by ustalić, czy faktycznie 
prowadzi ono znaczną część działalności, 

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

tych mogą należeć następujące kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska ETS, jako że rzecznik generalny (opinia z dnia 3 maja 2012 r.) 
potwierdził, iż warunki delegowania są spełnione również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
delegujące w taki sposób pracownika nie prowadzi znacznej części swej działalności w 
państwie członkowskim prowadzenia działalności.

Poprawka 204
Olga Sehnalová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Uzasadnienie

Stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi zasadniczą część działalności w 
państwie prowadzenia działalności, powinno opierać się na kompleksowej ocenie 
uwzględniającej wszystkie stosowne czynniki. W związku z tym podanego wykazu nie należy 
uważać za wyczerpujący.
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Poprawka 205
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma 
zarejestrowaną siedzibę i administrację, 
korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci 
podatki, ma prawo do wykonywania 
zawodu lub jest zarejestrowane w izbie 
handlowej lub organach branżowych;

a) kraj prowadzenia działalności oznacza
miejsce, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi znaczną i wymierną część swej 
działalności gospodarczej oraz ma 
zarejestrowaną siedzibę i administrację 
oraz korzysta z pomieszczeń biurowych i 
płaci podatki oraz ma prawo do 
wykonywania zawodu lub jest 
zarejestrowane w izbie handlowej lub 
organach branżowych;

Or. en

Poprawka 206
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma 
zarejestrowaną siedzibę i administrację, 
korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci 
podatki, ma prawo do wykonywania 
zawodu lub jest zarejestrowane w izbie 
handlowej lub organach branżowych;

a) kraj prowadzenia działalności oznacza
miejsce, w którym przedsiębiorstwo 
spełnia następujące kumulatywne 
kryteria: prowadzi tam znaczną część 
swojej działalności gospodarczej, posiada 
tam swoją administrację, opłaca tam 
podatki i składki na zabezpieczenie 
społeczne, ma tam prawo do wykonywania 
zawodu lub jest zarejestrowane w izbie 
handlowej lub organach branżowych;

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma 
zarejestrowaną siedzibę i administrację, 
korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci 
podatki, ma prawo do wykonywania 
zawodu lub jest zarejestrowane w izbie 
handlowej lub organach branżowych;

a) miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma 
zarejestrowaną siedzibę i administrację, 
korzysta z pomieszczeń biurowych, płaci 
podatki lub zgodnie z prawem krajowym
ma prawo do wykonywania zawodu lub 
jest zarejestrowane w izbie handlowej lub 
organach branżowych;

Or. en

Poprawka 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) miejsce, z którego delegowani są 
pracownicy,

Or. en

Poprawka 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo właściwe dla umów zawieranych 
przez przedsiębiorstwo ze swoimi 
pracownikami oraz prawo właściwe dla 
umów zawieranych z klientami 
przedsiębiorstwa;

c) prawo właściwe dla umów zawieranych 
przez przedsiębiorstwo ze swoimi 
klientami;
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Or. de

Poprawka 210
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo właściwe dla umów zawieranych 
przez przedsiębiorstwo ze swoimi 
pracownikami oraz prawo właściwe dla 
umów zawieranych z klientami 
przedsiębiorstwa;

c) prawo właściwe dla umów zawieranych 
przez przedsiębiorstwo ze swoimi  
klientami i dowód, że prawo kraju 
prowadzenia działalności ma 
zastosowanie do umów zawieranych z jego 
pracownikami,

Or. en

Poprawka 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prawo państwa prowadzenia 
działalności właściwe dla umów 
zawieranych przez przedsiębiorstwo ze 
swoimi pracownikami.

Or. de

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

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

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

d) miejsce, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi swą działalność, oraz w którym 
zatrudnia personel administracyjny,

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ten element nie uwzględnia nowo powstałych MŚP i ich rozwoju; tym samym jest sprzeczny z 
zasadami rynku wewnętrznego.

Poprawka 214
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) Wykaz kryteriów jest 
niewyczerpujący. Państwa członkowskie 
mają prawo do określenia innych 
wiążących elementów, które nie zostały 
ujęte w wykazie.
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Or. en

Poprawka 215
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. cs

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ocenę tych elementów dostosowuje się do 
każdego konkretnego przypadku i 
uwzględnia się w niej charakter 
działalności i/lub okres, w którym była ona 
prowadzona przez przedsiębiorstwo w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności.

Or. en

Poprawka 217
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
podejmować stosowne środki, aby 
zapobiegać nadużywaniu lub obchodzeniu 
niniejszej dyrektywy przez 
przedsiębiorstwa, które celowo usiłują 
odmówić pracownikom delegowanym ich 
praw lub pozbawić ich tych praw; w 
szczególności, [państwa członkowskie 
podejmują środki] aby zapobiegać 
kolejnemu delegowaniu na to samo 
stanowisko, co służy obejściu postanowień 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 
96/71/WE.

Or. de

Poprawka 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. W terminie trzech lat od dnia, o 
którym mowa w art. 20, dokonywany jest 
przegląd konieczności i stosowności 
elementów wymienionych w ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu w świetle określenia 
ewentualnych nowych elementów, które 
uwzględnia się w celu ustalenia, czy 
przedsiębiorstwo jest prawdziwe i czy 
delegowany pracownik tymczasowo 
wykonuje swoją pracę, w celu 
przedłożenia, w stosownych przypadkach, 
wszelkich niezbędnych poprawek lub 
zmian.

Or. en
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Poprawka 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. W każdym przypadku posiadanie 
zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia 
społecznego, takiego jak formularz A1, 
oznacza, że dane przedsiębiorstwo 
faktycznie prowadzi działalność.

Or. en

Poprawka 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Elementy służące ustaleniu, czy dane 
przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi 
działalność w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności i ocenie, czy 
delegowany pracownik tymczasowo 
wykonuje swoją pracę w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym zwyczajowo pracuje, są 
interpretowane w sposób zrównoważony, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
swobody świadczenia usług zawartymi w 
tytule IV rozdziału III Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 c. Wszystkie elementy faktyczne 
wymienione w ust. 1 i 2 mają wyłącznie 
charakter orientacyjny w całościowej 
ocenie, którą należy przeprowadzić, i 
związku z tym nie mogą być rozpatrywane 
osobno. Kryteria te dostosowuje się do 
każdego konkretnego przypadku oraz 
uwzględnia się specyfikę sytuacji. 
Niespełnienie jednego lub więcej 
kryteriów niekoniecznie wyklucza sytuację 
delegowania, lecz powinno pomóc w 
ocenie faktycznego delegowania. 
Kryteria w ust. 1 i 2 mają na celu 
wspomożenie właściwego organu w 
przypadkach, gdy właściwy organ ma 
podstawy aby sądzić, że dany pracownik 
może nie kwalifikować się jako pracownik 
delegowany na mocy dyrektywy 
96/71/WE. W takich przypadkach 
właściwy organ może stosować kryteria i 
elementy faktyczne wymienione w ust. 1 i 
2, które uważa za odpowiednie w 
odniesieniu do rozpatrywanych 
okoliczności. Nie ma wymogu 
dostarczenia dowodu w odniesieniu do 
każdego kryterium, lub by każde 
kryterium było spełnione w każdym 
przypadku delegowania.

Or. en

Poprawka 222
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby ocenić, czy delegowany pracownik 
tymczasowo wykonuje swoją pracę w 

Aby lepiej wdrożyć art. 3 i 5 dyrektywy 
96/71/WE oraz ocenić, czy delegowany 
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innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
uwzględnia się wszystkie elementy 
faktyczne cechujące taką pracę i sytuację 
danego pracownika.

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

Or. en

Poprawka 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do elementów tych mogą należeć 
następujące kwestie:

Przyjmujące państwo członkowskie w 
ścisłej współpracy z państwem 
członkowskim prowadzenia działalności 
sprawdza przestrzeganie przynajmniej 
następujących warunków:

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do elementów tych mogą należeć
następujące kwestie:

Do elementów tych należą następujące 
kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny oceniać te same elementy w celu ustalenia, czy delegowany 
pracownik czasowo wykonuje swą pracę w innym państwie członkowskim, niż w państwie, w 
którym zwyczajowo pracuje.
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Poprawka 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy praca jest wykonywana przez 
ograniczony okres w innym państwie 
członkowskim,

a) czy praca jest wykonywana przez 
ograniczony okres w innym państwie 
członkowskim, w szczególności należy 
uwzględnić stosunek czasu, który 
pracownik spędził w przyjmującym 
państwie członkowskim, do czasu, który 
spędził on w swoim zwyczajnym miejscu 
pracy;

Or. de

Poprawka 226
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy po wykonaniu pracy lub usług, do 
wykonania których został delegowany, 
pracownik wraca do państwa 
członkowskiego, z którego został 
delegowany, lub ma w tym państwie 
ponownie podjąć pracę;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 227
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy po wykonaniu pracy lub usług, do 
wykonania których został delegowany, 
pracownik wraca do państwa 
członkowskiego, z którego został 
delegowany, lub ma w tym państwie
ponownie podjąć pracę;

c) czy po wykonaniu pracy lub usług, do 
wykonania których został delegowany, 
pracownik wraca do swojego 
zwyczajowego miejsca zatrudnienia poza 
państwem członkowskim delegowania, lub 
ma tam ponownie podjąć pracę;

Or. en

Poprawka 228
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy pracodawca delegujący pracownika 
opłaca koszty jego podróży, utrzymania i 
zakwaterowania lub zapewnia zwrot tych 
kosztów, a także w jaki sposób się to 
odbywa; oraz

d) czy pracodawca delegujący pracownika 
opłaca koszty jego podróży, utrzymania i 
zakwaterowania, zapewniające przyzwoity 
poziom życia na czas delegowania, lub 
zapewnia zwrot tych kosztów, a także w 
jaki sposób się to odbywa; oraz

Or. en

Poprawka 229
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy pracodawca delegujący pracownika 
opłaca koszty jego podróży, utrzymania i 
zakwaterowania lub zapewnia zwrot tych 
kosztów, a także w jaki sposób się to 
odbywa; jak również

d) czy pracodawca delegujący pracownika 
opłaca koszty jego podróży, utrzymania i 
zakwaterowania lub zapewnia zwrot tych 
kosztów;

Or. en
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Poprawka 230
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy powtarzała się w sytuacja, w której 
na danym stanowisku pracował w 
poprzednich okresach ten sam lub inny 
pracownik (delegowany).

e) czy delegowany pracownik nie 
zastępuje innego delegowanego 
pracownika, poza przypadkami choroby 
lub złożenia rezygnacji;

Or. en

Poprawka 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) czy delegowany pracownik nie 
zastępuje strajkującego pracownika.

Or. en

Poprawka 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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konkretnego przypadku oraz uwzględnia 
się specyfikę sytuacji.

Or. en

Uzasadnienie

Objęte poprawką do art. 3 ust. 2 lit. c) (nowa).

Poprawka 233
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu 
przepisów.
1. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapobiegania 
niewłaściwemu stosowaniu i/lub omijaniu 
przepisów przez przedsiębiorstwa z 
zamiarem pozbawiania delegowanych 
pracowników ich praw lub odmawiania 
im takich praw, w szczególności w celu 
zapobiegania następującym po sobie 
okresom delegowania z zamiarem 
obchodzenia przepisów niniejszej 
dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE.
Delegowani pracownicy nie są 
wykorzystywani do zastępowania 
pracowników, którzy korzystają ze swego 
podstawowego prawa do działań 
zbiorowych.

Or. en

Poprawka 234
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Uzasadnienie

Wszelkie informacje o warunkach muszą być zrozumiałe dla pracowników i dostępne 
nieodpłatnie.

Poprawka 235
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom w językach innych niż 
języki państwa, w którym świadczone są 
odnośne usługi;

Or. de
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Poprawka 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) udostępniają te informacje pracownikom 
i usługodawcom zawsze w odpowiednich
językach delegującego państwa 
członkowskiego, w języku rodzimego 
państwa członkowskiego pracownika i 
usługodawcy oraz w języku angielskim, a 
nie jedynie w językach państwa, w którym 
świadczone są odnośne usługi, w miarę 
możliwości w formie zwięzłej ulotki 
przedstawiającej główne mające 
zastosowanie warunki zatrudnienia oraz, na 
żądanie, w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. de

Poprawka 237
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) udostępniają te informacje 
pracownikom i usługodawcom w formie 
zwięzłej ulotki przedstawiającej główne 
mające zastosowanie warunki pracy, a 
także procedurę składania skarg oraz 
procedury sądowe i sankcje stosowane w 
przypadku niedotrzymania warunków; na 
żądanie informacje te można otrzymać 
również w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. de
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Poprawka 238
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wskazują przedstawiciela zgodnie z art. 
9 lit. d);

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustep 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 240
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których zgodnie z 
krajowym prawem, tradycjami i 
praktykami warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 

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

96/71/WE, są określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
dopilnowują, by partnerzy społeczni 
wskazywali te warunki i udostępnili 
usługodawcom z innych państw 
członkowskich oraz pracownikom 
delegowanym dostępne dla krajowych 
właściwych organów, i przez nie 
udostępniane, odpowiednie i przejrzyste 
informacje, w szczególności te dotyczące 
minimalnych stawek płacy oraz ich części 
składowych, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia i 
kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii 
płacowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ułatwienie dostępu do treści układów zbiorowych usługodawcom i 
delegowanym pracownikom z innych państw członkowskich.

Poprawka 241
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

należnego wynagrodzenia i kryteriów. 
Warunki zatrudnienia powinny być 
dostępne dla usługodawców z innych 
państw członkowskich oraz pracowników 
delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie tego artykułu powinno wyrażać pełne przestrzeganie autonomii stron i roli 
partnerów społecznych w różnych modelach rynku pracy w odniesieniu do państwa/organów. 
Poziom szczegółów dotyczących warunków wynagrodzenia oraz metod obliczania 
wynagrodzenia jest bardzo zróżnicowany w państwach członkowskich, a szczegółowa 
regulacja mogłaby skutkować wykluczeniem części wynagrodzenia pracowników.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
umowy zbiorowe, o który mowa w art. 3 
ust. 1 i 8 dyrektywy 96/71, podlegają 
rejestracji w oficjalnych rejestrach i są 
publikowane. Warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 96/71 
ustanowione w tych umowach zbiorowych 
muszą być stosowane w odniesieniu do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników tylko od momentu oficjalnej 
rejestracji i publikacji.

Or. en

Poprawka 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by w przypadku, gdy dwa lub więcej 
zagranicznych usługodawców deleguje 
pracowników do miejsca pracy liczącego 
więcej niż 25 pracowników, utworzony 
został organ ds. informacji i konsultacji. 
Organ ten, składający się z przedstawicieli 
kadry zarządzającej głównego wykonawcy 
oraz usługodawców i organizacji 
pracowniczych, zapewnia egzekwowanie 
prawa delegowanych pracowników do 
informacji i konsultacji.
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Or. en

Poprawka 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
„Tymczasowe centra informacyjno-

konsultacyjne w zakresie 
transgranicznych miejsc pracy”

1. Państwa członkowskie powinny 
utworzyć w miejscu delegowania 
tymczasowe centrum informacyjno-
konsultacyjne w zakresie 
transgranicznych miejsc pracy, jeśli co 
najmniej dwóch zagranicznych 
usługodawców deleguje pracowników do 
pracy.
2. Centralna lub lokalna administracja 
głównego wykonawcy powinna 
odpowiadać za niezwłoczne informowanie 
lokalnych/stałych przedstawicieli 
pracowników i za podjęcie negocjacji w 
sprawie stworzenia tymczasowego 
centrum informacyjno-konsultacyjnego w 
zakresie transgranicznych miejsc pracy. 
Państwa członkowskie powinny ustalić 
regulamin zgodny z przepisami 
krajowymi. 
3. Tymczasowe centrum informacyjno-
konsultacyjne w zakresie 
transgranicznych miejsc pracy zostaje 
utworzone na cały okres 
pracy/obowiązywania warunków umowy i 
powinno podjąć działalność, jeśli co 
najmniej dwóch zagranicznych 
usługodawców delegowało pracowników 
do pracy. 
4. Tymczasowe centrum informacyjno-
konsultacyjne w zakresie 



AM\916992PL.doc 73/121 PE498.075v01-00

PL

transgranicznych miejsc pracy składa się z 
przedstawicieli administracji głównego 
wykonawcy oraz przedstawicieli 
pracowników zatrudnionych w danym 
miejscu pracy.
5. Tymczasowe centrum informacyjno-
konsultacyjne w zakresie 
transgranicznych miejsc pracy powinno 
przyczynić się do wzmocnienia prawa 
pracowników delegowanych do 
otrzymania informacji i do konsultacji 
dotyczących ich miejsca pracy.
6. Definicje „informowania” i 
„konsultowania” podano w art. 2 ust. 1 
lit. f) i g) dyrektywy 2009/38/WE z dnia 6 
maja 2009 r.

Or. de

Poprawka 246
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy państwa przyjmującego muszą skutecznie egzekwować unijne i krajowe 
przepisy dotyczące zatrudnienia. W przypadku stwierdzenia naruszeń, i jeżeli z jakiegokolwiek 
powodu działania prawne nie są możliwe w państwie przyjmującym, oba państwa muszą 
współpracować w celu zapewnienia, że usługodawca zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności, zapewni odpowiednie wynagrodzenie delegowanym pracownikom i stanie 
w obliczu stosownych sankcji o charakterze karnym.

Poprawka 248
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każda trwała odmowa udostępnienia 
wymaganych danych uprawnia 
wnioskujące państwo członkowskie do 
sporządzenia publicznie dostępnego 
wykazu niewspółpracujących organów i 
do powiadomienia o tym Komisji 
Europejskiej. Komisja Europejska 
prowadzi publicznie dostępny wykaz 
zgłoszonych jej niewspółpracujących 
organów.

Or. de

Poprawka 249
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dostarczają 
informacje, o które zwrócą się inne 
państwa członkowskie lub Komisja, drogą 
elektroniczną, możliwie jak najszybciej, 
lecz nie później niż w ciągu 30 dni od 
otrzymania wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sytuacjach niezbędne są kontrole w celu uzyskania niezbędnych informacji, 
Dwa tygodnie to zbyt mało czasu. Należy ustanowić bardziej realistyczny termin w celu 
umożliwienia państwom członkowskim dostosowania się do nich.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 251
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 3 dni 
roboczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jakich sytuacjach byłby stosowany ten mechanizm natychmiastowej reakcji, 
a 24 godziny to bardzo mało czasu. Termin 3 dni roboczych jest bardziej rozsądny.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku otrzymania przez państwo 
członkowskie informacji o wyjątkowych 
okolicznościach wymagających 
natychmiastowej reakcji stosowany jest 
specjalny mechanizm szybkiego 
reagowania. W takich okolicznościach 
informacji udziela się w ciągu 2 dni 
roboczych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 254
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności

Rola przyjmującego państwa 
członkowskiego i państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rola państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności

Współpraca pomiędzy państwem 
członkowskim prowadzenia działalności i 
przyjmującym państwem członkowskim 

Or. en

Poprawka 256
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi działalność, nadal 
kontroluje, monitoruje i przedsiębierze 
niezbędne środki nadzoru lub środki 
egzekucji zgodnie ze swym krajowym 
prawem, praktyką i procedurami 
administracyjnymi, odnośnie do 
pracowników delegowanych do innego 
państwa członkowskiego. Ten obowiązek 
w żaden sposób nie zmniejsza możliwości 
państwa członkowskiego, w którym ma 
miejsce delegowanie, w zakresie kontroli, 
monitorowania i niezbędnych środków 
nadzoru lub środków egzekucji.

Or. en
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Uzasadnienie

Istotne jest, by organy w państwie wykonywania pracy miały ogólny obowiązek 
kontrolowania nadużyć w odniesieniu do pracowników delegowanych czasowo z innego 
państwa oraz by organy w państwie pochodzenia współpracowały z organami w państwie 
wykonywania pracy. Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że kontrole te mogą być 
przeprowadzane z inicjatywy organów państwa przyjmującego.

Poprawka 257
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Zgodnie z art. 5 dyrektywy 96/71/WE 
przyjmujące państwo członkowskie ponosi 
odpowiedzialność i tym samym nadal 
kontroluje, monitoruje i podejmuje 
wszystkie niezbędne środki nadzoru lub 
środki egzekucji, zgodnie ze swym 
krajowym prawem lub praktyką i 
procedurami administracyjnymi, odnośnie 
do pracowników delegowanych na jego 
terytorium.

Or. en

Poprawka 258
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie zapewniają 
niezbędne zasoby w celu zapewnienia 
skuteczności kontroli oraz uwzględniania 
wniosków o informacje w kontekście 
niniejszej dyrektywy ze strony 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub państwa członkowskiego prowadzenia 
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działalności.

Or. en

Poprawka 259
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. W okresie delegowania pracownika 
do innego państwa członkowskiego, 
kontrola warunków pracy, które muszą 
odpowiadać dyrektywie 96/71/WE, leży w 
gestii organów przyjmującego państwa 
członkowskiego. Mogą one prowadzić 
kontrole rzeczowe z własnej inicjatywy i 
nie są związane żadnymi wynikami 
kontroli prowadzonych przez organy 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 261
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
stosunku do usługodawcy prowadzącego 
działalność w innym państwie 
członkowskim lub wykonawcy istniał 
wymóg dotyczący złożenia zwykłego 
oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym, możliwie 
łatwy do przeprowadzenia i dopełnienia 
przez przedsiębiorstwa na odległość oraz 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
świadczenia usług, w celu umożliwienia 
właściwym organom krajowym 
przeprowadzenia skutecznych i 
odpowiednich inspekcji i kontroli.

Or. en

Poprawka 262
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu poprawy przestrzegania art. 3 i 
5 dyrektywy 96/71/WE przyjmujące 
państwo członkowskie może wprowadzać 
w szczególności następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne, jednak 
wymogi administracyjne i środki 
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kontrolne nie ograniczają się do tych 
wymienionych w niniejszym wykazie:

Or. de

Poprawka 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki kontrolne
w sektorach działalności określonych 
zgodnie z ust. 2 lit. a) (nowa) niniejszego 
artykułu:

Or. en

Poprawka 264
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 265
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim lub wykonawcy 
istniał wymóg dotyczący złożenia zwykłego 
oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym, możliwie 
łatwy do przeprowadzenia i dopełnienia 
przez przedsiębiorstwa na odległość oraz 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, za 
pomocą środków elektronicznych 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia 
świadczenia usług, w celu umożliwienia 
właściwym organom krajowym 
przeprowadzenia skutecznych i 
odpowiednich inspekcji i kontroli.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 267
Morten Løkkegaard

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

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

skreślona

Or. en

Poprawka 268
Morten Løkkegaard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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wypłaty wynagrodzeń lub kopii 
dokumentów równoważnych;

Or. en

Poprawka 269
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wymóg przechowywania, udostępniania 
lub zachowywania w okresie delegowania i 
w łatwo dostępnym oraz identyfikowalnym 
miejscu na swoim terytorium, takim jak 
miejsce pracy lub plac budowy, lub, w 
przypadku pracowników mobilnych w 
sektorze transportu, w bazie operacyjnej 
lub w pojeździe, przy użyciu którego 
świadczone są usługi, papierowych lub 
elektronicznych kopii umowy o pracę, w
miejscu świadczenia usług, (lub 
dokumentu równoważnego w rozumieniu 
dyrektywy 91/533, w tym, w stosownych 
przypadkach, dodatkowych informacji, o 
których mowa w art. 4 tej dyrektywy), kart 
płac, rozliczeń czasu płacy oraz dowodów 
wypłaty wynagrodzeń, formularza A1 
zaświadczającego o objęciu 
ubezpieczeniem społecznym w 
macierzystym państwie członkowskim, 
wymaganej oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 
zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG, jeżeli 
delegowany pracownik jest obywatelem 
państwa trzeciego, kopii zezwolenia na 
pracę i pobyt oraz wszelkich innych 
dokumentów potrzebnych do weryfikacji 
zgodności z dyrektywą 96/71/WE oraz 
niniejszą dyrektywą lub kopii dokumentów 
równoważnych;

Or. en
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Poprawka 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 271
Morten Løkkegaard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 272
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) potrzeba tłumaczenia dokumentów, o 
których mowa w lit. b), może być 
uzasadniona, jeżeli dokumenty te są istotne 
dla określenia charakteru delegowania i 
zgodności z dyrektywą 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 274
Morten Løkkegaard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 276
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wymóg wskazania pełnomocnika 
prawnego, który musi mieszkać w 
przyjmującym państwie członkowskim w 
okresie delegowania. Zadania 
pełnomocnika prawnego obejmują 
postępowania sądowe i administracyjne 
oraz negocjacje, zgodnie z krajowym 
prawodawstwem i praktyką, jeśli to 
konieczne, w imieniu pracodawcy z 
odpowiednimi partnerami społecznymi w 
państwie członkowskim, do którego 
delegowani są pracownicy, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem i praktyką.

Or. en

Poprawka 277
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) inne wymogi administracyjne i środki 
kontroli bez których właściwe organy w 
państwach członkowskich nie mogą 
skutecznie wykonywać swych zadań 
kontrolnych.

Or. en

Poprawka 278
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2



PE498.075v01-00 90/121 AM\916992PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. System zawiadamiania obejmuje co 
najmniej czas trwania oddelegowania, 
datę rozpoczęcia, tożsamość i liczbę 
delegowanych pracowników oraz miejsca 
pracy w przyjmującym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 279
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej wymogi 
administracyjne i środki kontrolne, jakie 
nałożyły na usługodawców.

Or. de

Poprawka 280
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by wszystkie wymogi administracyjne były 
publicznie dostępne dla usługodawców 
oraz były regularnie aktualizowane.

Or. en
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Poprawka 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Sektory działalności, w odniesieniu do 
który mogą być stosowane krajowe środki 
kontrolne wymienione w ust. 1, są 
określane przez państwa członkowskie w 
oparciu o ocenę ryzyka. W ramach takiej 
oceny ryzyka uwzględnia się 
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby konkretnych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 282
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 283
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W celu przeprowadzania skutecznych i 
adekwatnych inspekcji i kontroli, państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
przynajmniej następujące środki 
kontrolne, i mogą podjąć dodatkowe kroki 
zgodne z prawem unijnym wprowadzające 
inne wymogi administracyjne i środki 
kontrolne niezbędne dla efektywnych 
kontroli.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 285
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Państwa członkowskie corocznie 
przedkładają Komisji liczbę kontroli, 
skontrolowanych usługodawców i 
skontrolowanych delegowanych 
pracowników, przegląd napotkanych 
problemów oraz sposoby omijania 
wymogów niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE, a także dogłębną ocenę 
tendencji i osiągniętych wyników oraz 
wnioski wyciągnięte z tych działań.

Or. en
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Poprawka 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 287
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe i inne strony trzecie, 
takie jak stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ich prawie 
krajowym uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział w 
imieniu lub na korzyść pracowników 

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

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

Or. en

Poprawka 288
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Ustępy 1 i 3 stosuje się bez uszczerbku 
dla krajowych przepisów dotyczących 
przedawnienia lub terminów 
podejmowania podobnych działań i 
krajowych przepisów proceduralnych 
dotyczących reprezentowania i obrony w 
postępowaniu przed sądem, pod 
warunkiem, że minimalny okres na 
podjęcie działań wynosi sześć miesięcy.

Or. en

Poprawka 289
Phil Bennion

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Delegowani pracownicy wszczynający 
postępowanie sądowe lub administracyjne 
podlegają ochronie przed niekorzystnym 
traktowaniem przez pracodawcę w wyniku 
takiego postępowania sądowego przeciw 
pracodawcy. 
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Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 291
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zwrot kosztów związanych z podróżą, 
utrzymaniem i zakwaterowaniem, które 
zostały potrącone z wynagrodzenia lub 
które nie zostały zwrócone przez 
pracodawcę.

Or. en

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie wynagrodzenia netto nie istnieje w większości państw europejskich. Przepisy 
podatkowe i dotyczące zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw określają 
obowiązki pracowników dotyczące odliczania z wynagrodzenia osoby zatrudnionej podatków, 
składek i innych opłat wynikających z prawa publicznego. Nie da się tego określić, ponieważ 
wynagrodzenie netto różnych pracowników, którzy otrzymują taką samą stawkę brutto, 
gwarantowaną na mocy dyrektywy 96/71, będzie się znacząco różnić w zależności od sytuacji 
rodzinnej pracownika i miejsca opodatkowania. 

Poprawka 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 294
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Większość państw członkowskich nie posiada systemu odpowiedzialności solidarnej. Artykuł 
12 jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Jest bezsensowny, ponieważ odpowiedzialność bez 
winy jest sprzeczna z ogólnymi zasadami prawnymi, a nawet z zasadami prawa UE. Krajowi i 
zagraniczni usługodawcy byliby traktowani w różny sposób, co tym samym hamowałoby 
swobodę świadczenia usług. Obciążanie odpowiedzialnością solidarną wiązałoby się z 
wysokimi kosztami dla przedsiębiorstw, lecz nie stanowiłoby skutecznego sposobu
egzekwowania dyrektywy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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

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

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 298
Andreas Schwab

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

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

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

Or. en

Poprawka 299
Phil Bennion

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(usługodawca, agencja pracy tymczasowej 
lub agencja pośrednictwa pracy) jest 
bezpośrednim podwykonawcą, mógł, wraz 
z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności przez 
pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają system 
odpowiedzialności solidarnej w łańcuch 
podwykonawców w odniesieniu do 
wszystkich sytuacji delegowania objętych  
dyrektywą 96/71/WE.
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pracownika delegowanego lub wspólny 
fundusz lub instytucje partnerów 
społecznych, z powodu braku wypłaty:

W przypadku gdy pracodawca 
delegowanego pracownika jest 
podwykonawcą, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby główny wykonawca i 
każdy podwykonawca pośredniczący mógł, 
wraz z pracodawcą lub zamiast niego, być 
pociągnięty do odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie przez pracodawcę 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie oraz dyrektywie 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 301
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 304
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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delegowanego.

Or. en

Poprawka 307
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 308
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

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

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 310
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 311
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 312
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



AM\916992PL.doc 109/121 PE498.075v01-00

PL

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

Or. en

Poprawka 314
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 315
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 316
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
na podstawie ust. 1, jeżeli usługodawca 
lub wykonawca w pełni spełnili wymogi 
dotyczące złożenia oświadczenia do 
właściwych organów krajowych określone 
w art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lub spełnili w 
pełni wymogi systemu zasad należytej 
staranności w przypadku, gdy państwo 
członkowskie stosuje taki system.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
zgodny z prawem Unii, ustanowić w 
prawie krajowym bardziej rygorystyczne 
zasady odpowiedzialności, na zasadach 

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

Or. en

Poprawka 318
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 319
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W żaden sposób nie wyklucza to 
stosowania bardziej rygorystycznych zasad 
odpowiedzialności na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 320
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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modyfikacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 322
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 323
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Rada i Parlament 
Europejski, we współpracy z Komisją, po 
konsultacji z partnerami społecznymi, 
dokonują przeglądu stosowania niniejszego 
artykułu w celu zaproponowania, w 
stosownych przypadkach, koniecznych 
zmian lub modyfikacji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla środków, które są 
przewidziane lub mogą zostać 
przewidziane w prawodawstwie unijnym, 
zasady wzajemnej pomocy i uznawania, 
jak również środki i procedury 
przewidziane w niniejszym artykule 
stosuje się do transgranicznego 
egzekwowania grzywien i kar 
administracyjnych dotyczących sytuacji 
związanych z delegowaniem pracowników 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i dyrektywą 
96/71, nałożonych na usługodawcę 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim za 
nieprzestrzeganie przepisów mających 
zastosowanie w innym państwie 
członkowskim.
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Or. en

Poprawka 325
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 326
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący nie może złożyć 
wniosku o egzekucję kary lub grzywny lub 
o powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy odnośna grzywna lub kara, jak 
również związane z nią roszczenie lub 
instrument umożliwiający jej egzekucję we 
wnioskującym państwie członkowskim, 

Organ wnioskujący może złożyć wniosek o 
egzekucję kary lub grzywny lub 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego lub o 
powiadomienie o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny, w przypadku 
gdy związane z nią roszczenie lub 
instrument umożliwiający jej egzekucję we 
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zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane.

wnioskującym państwie członkowskim, 
zostały zaskarżone w tym państwie 
członkowskim, lecz egzekucja jest możliwa 
we wnioskującym państwie członkowskim.
W każdej chwili organ wnioskujący może 
się jednakże zwrócić, tytułem 
zabezpieczenia, o zamrożenie i konfiskatę 
aktywów dla ograniczenia ryzyka 
nieodzyskania środków, zanim decyzja 
stanie się ostateczna, zgodnie z dyrektywą 
(...) w sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej w Unii Europejskiej. 
Przyjmujące państwa członkowskie mogą 
dodatkowo umożliwić automatyczną 
przynależność danych pracowników do 
systemu zabezpieczenia społecznego 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 327
Phil Bennion

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Sądy w państwie przyjmującym jak i w państwie prowadzenia działalności muszą mieć 
możliwość ścigania oraz nakładania kar na przedsiębiorstwa łamiące prawa unijne i krajowe, 
a także możliwość przyznawania odszkodowań i innych płatności pracownikom będącym 
ofiarami takich naruszeń prawa.
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Poprawka 328
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ wnioskujący niezwłocznie 
powiadamia organ współpracujący o 
zaskarżeniu.

Organ wnioskujący niezwłocznie 
powiadamia organ współpracujący o 
zaskarżeniu w danej sprawie, chyba że 
możliwa jest egzekucja we wnioskującym 
państwie członkowskim. Organ 
wnioskujący zwraca się jednakże, tytułem 
zabezpieczenia, o zamrożenie i konfiskatę 
aktywów dla ograniczenia ryzyka 
nieodzyskania środków, zanim decyzja 
stanie się ostateczna, zgodnie z dyrektywą 
(...) w sprawie zamrożenia i konfiskaty 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej w Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 329
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ współpracujący może egzekwować 
od zainteresowanej osoby fizycznej lub 
prawnej kwoty i pobierać od niej wszelkie 
ponoszone przez siebie koszty związane z 
egzekucją, zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi oraz 
procedurami lub praktykami 
administracyjnymi współpracującego 
państwa członkowskiego, mającymi 
zastosowanie do podobnych roszczeń.

Organ współpracujący może egzekwować 
od zainteresowanej osoby fizycznej lub 
prawnej kwoty i pobierać od niej wszelkie 
ponoszone przez siebie koszty związane z 
egzekucją, zgodnie z przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi oraz 
procedurami lub praktykami 
administracyjnymi współpracującego 
państwa członkowskiego, mającymi 
zastosowanie do podobnych roszczeń. 
Jeżeli organ współpracujący zatrzymuje 
jakiekolwiek koszty poniesione przezeń w 
związku z odzyskaniem środków, 
informuje o tym organ wnioskujący i 
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przedstawia uzasadnienie powstałych 
kosztów. 

Or. en

Poprawka 330
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 331
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Wzajemna pomoc między właściwymi 
organami państw członkowskich, o której 
mowa w odpowiednim artykule niniejszej 
dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE, 
realizowana jest, tam gdzie to możliwe, za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionego [reference to IMI 
Regulation] oraz innych ugruntowanych 
środków współpracy, takich jak umowy 
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dwustronne.

Or. en

Poprawka 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 333
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Ogólnounijna czarna lista poważnych 

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

Or. en

Poprawka 334
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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