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Pozměňovací návrh 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo 
boje proti obcházení a/nebo zneužívání 
platných předpisů, kterého se dopouštějí 
podniky, které nekalým nebo podvodným 
způsobem využívají výhod volného 
pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, 
a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je 
třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu 
vysílání a na úrovni Unie by měla být 
zavedena jednotnější kritéria, která 
usnadní společný výklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Příslušné orgány by měly provést 
celkové posouzení všech skutečností 
s cílem určit, zda je pracovník skutečně 
vyslaný. Nelze-li předložit důkaz, měly by
se dotčené členské státy v úzké spolupráci
neprodleně rozhodnout, které právo je
rozhodné pro pracovní smlouvy, přičemž 
své rozhodnutí budou opírat o nařízení 
Řím I.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 41
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Příští revize nařízení o systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu 
(systému IMI) by měla zohlednit 
skutečnost, že systém IMI v sobě zahrnuje
to, co v současné době upravují 
dvoustranné dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž by měla být 
prozkoumána potřeba vytvořit společné 
normy s cílem zavést srovnatelné metody, 
postupy a minimální normy na úrovni 
Unie.

(22) Členské státy se zejména vyzývají, 
aby zavedly integrovanější přístup 
k inspekcím práce. Rovněž existuje
potřeba vytvořit společné normy s cílem 
zavést srovnatelné metody, postupy a 
minimální normy na úrovni Unie.

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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zahrnovat preventivní opatření týkající se 
důkazu poskytnutého subdodavatelem, 
popřípadě i na základě informací 
pocházejících od vnitrostátních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 45
József Szájer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním článku 12.

Pozměňovací návrh 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 49
József Szájer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s vypuštěním článku 12.

Pozměňovací návrh 51
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 52
József Szájer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost 
dodavatele v případě, že přímým 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním článku 12.
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Pozměňovací návrh 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 56
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice v souladu s článkem 3 
směrnice 96/71/ES stanoví prováděcí 
nástroje nutné pro rovné zacházení 
s vysílanými pracovníky, pokud jde o 
pracovní podmínky platné v místě, kde má
být služba poskytována, stanovené 
vnitrostátním právním předpisem nebo 
praxí v členských státech, a proto přispívá 
ke spravedlivé hospodářské soutěži na 
jednotném trhu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit řádné a komplexní uplatňování prováděcích 
nástrojů nezbytných pro rovné zacházení s vysílanými pracovníky.

Pozměňovací návrh 57
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „příslušným orgánem“ orgán určený 
členským státem, aby vykonával funkce 
podle této směrnice;

(a) „příslušným orgánem“ orgán určený 
členským státem na základě vnitrostátních 
právních předpisů a/nebo praxe, aby
prováděl tuto směrnici;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „příslušným orgánem“ orgán určený
členským státem, aby vykonával funkce 
podle této směrnice;

(a) „příslušným orgánem“ orgány veřejné 
moci určené členským státem, aby 
vykonávaly funkce podle této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) orgány se mohou rozumět kontaktní 
místa uvedená v článku 4 směrnice 
96/71/ES.

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, který podává žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
týkající se sankce nebo pokuty podle 
kapitoly V;

(b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, který podává žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
týkající se sankce nebo pokuty podle 
kapitoly VI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán 
členského státu, kterému je žádost o 
pomoc, informace, oznámení či vymáhání 
určena.

(c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán 
členského státu podle kapitoly VI, kterému 
je žádost o pomoc, informace, oznámení či 
vymáhání určena.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Kontaktní údaje příslušných orgánů 
se sdělí Komisi a ostatním členským 
státům. Komise zveřejní a pravidelně 
aktualizuje seznam příslušných orgánů a 
kontaktních míst.

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Souvislost s dalšími právními akty 

Evropské unie
1. Touto směrnicí není dotčeno nařízení 
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Řím I, především uplatňování právních 
předpisů, které se v souladu s článkem 8 
nařízení Řím I použijí pro individuální 
pracovní smlouvy, ani uplatňování 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze 
dne 16. září 2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.
2. Pokud je ustanovení této směrnice 
v rozporu s jiným právním aktem EU, 
použije se ustanovení, které zajistí vyšší 
úroveň ochrany pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné objasnit souvislost mezi směrnicí a nařízením Řím I. Zajištěním uplatňování 
nejvyšší úrovně ochrany pracovníků má odstavec 2 zabránit tomu, aby podniky obcházely 
předpisy.

Pozměňovací návrh 64
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Článek 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předcházení zneužívání a obcházení Faktory vysílání

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 66
József Szájer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



AM\925006CS.doc 19/54 PE504.132v01-00

CS

Pozměňovací návrh 67
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES poskytne 
podnik vysílající pracovníky příslušným 
orgánům na vyžádání důkaz, že na území 
členského státu, v němž je usazen, 
skutečně vykonává podstatné činnosti jiné 
než čistě interní řízení.

Příslušné orgány vezmou v úvahu všechny 
skutečnosti charakterizující tyto činnosti. 
Může se jednat mimo jiné o tyto 
skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Ke zhodnocení konkrétní situace vyslaného pracovníka je nutné vzít v úvahu širokou škálu 
skutečností.

Pozměňovací návrh 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro účely provádění, uplatňování a 
prosazování směrnice 96/71/ES vezmou 
příslušné orgány v úvahu skutečnosti 
charakterizující činnosti, jež provádí 
podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby 
určily, zda daný podnik ve státě, v němž je 
usazen, skutečně vysílá pracovníky na 
území jiného členského státu v rámci 



PE504.132v01-00 20/54 AM\925006CS.doc

CS

administrativní činnosti. Může se jednat o 
tyto skutečnosti:

přeshraničního poskytování služeb. Může 
se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) místo, kde jsou najímáni vyslaní 
pracovníci;

(b) místo, kde jsou najímáni vyslaní 
pracovníci a odkud jsou vysíláni;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys



AM\925006CS.doc 21/54 PE504.132v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) místo, kde podnik vykonává svou 
podnikatelskou činnost, která není při 
posouzení v širším časovém rámci 
omezena čistě na interní řízení a/nebo
administrativní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění, jehož cílem je zohlednit situaci nově založených malých a středních podniků, které 
mohou od počátku uzavírat smlouvy a využívat vysílané pracovníky. V takové situaci by 
automaticky měly nižší obrat v členském státě, v němž jsou usazeny, ale to by nemělo vliv na 
pravou povahu situace podniku.

Pozměňovací návrh 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo 
výše obratu uskutečněného v členském 

vypouští se
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státě usazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 75
József Szájer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může se jednat o tyto skutečnosti: Může se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Může se jednat o tyto skutečnosti: Může se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Úloha kontaktních míst

Pro účely této směrnice členské státy 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden 
nebo více příslušných orgánů, mezi něž 



PE504.132v01-00 24/54 AM\925006CS.doc

CS

mohou patřit kontaktní místa uvedená 
v článku 4 směrnice 96/71/ES.
Kontaktní údaje příslušných orgánů se 
sdělí Komisi a ostatním členským státům. 
Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje 
seznam příslušných orgánů a kontaktních 
míst.

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 80
József Szájer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o 
informace nebo s provedením kontrol, 
inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát 
o této skutečnosti neprodleně uvědomí 
dožadující členský stát s cílem najít řešení. 
V případě jakýchkoli přetrvávajících 
problémů s výměnou informací by měla 
Komise zasáhnout tak, aby členskému 
státu pomohla daný problém vyřešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každé trvalé odmítnutí poskytnout 
požadované údaje dává dožadujícímu 
členskému státu právo vytvořit veřejně 
přístupný seznam nespolupracujících 
orgánů a uvědomit o tom Komisi. Komise 
vytvoří veřejně přístupný seznam 
nespolupracujících orgánů, které jí byly 
nahlášeny.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zlepšit správní spolupráci, která v případě 
nespolupracujících členských států naráží na závažné překážky.

Pozměňovací návrh 86
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
József Szájer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy poskytují informace, o 
které požádaly jiné členské státy nebo 
Komise, elektronickými prostředky co 
nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od 
přijetí žádosti. Pokud má žádost 
naléhavou povahu, informace musí být 
poskytnuty do tří dnů od přijetí žádosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 91
József Szájer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost 
informací, které si vymění. Poskytnuté 
informace se použijí pouze pro účely, ke 
kterým byly vyžádány, a v souladu 
s právními předpisy o ochraně osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
členskému státu, do kterého jsou 
pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu 
s podmínkami použitelnými podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice. 
Členský stát usazení poskytovatele služeb 
z vlastního podnětu sdělí členskému státu, 
do kterého jsou pracovníci vysíláni, 
veškeré podstatné informace uvedené v čl. 
3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1, pokud členský 
stát usazení poskytovatele služeb ví o 
zvláštních skutečnostech, které naznačují 
možné nesrovnalosti.

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 
2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je 
usazen poskytovatel služeb, pomáhá 
členskému státu, do kterého jsou 
pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu 
s podmínkami použitelnými podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Or. it
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Pozměňovací návrh 95
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o 
jeho bezúhonnosti a o neexistenci 
jakéhokoli porušení platných předpisů. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou rovněž pro každé poskytnutí 
služeb nebo každého poskytovatele služeb 
požádat příslušné orgány členského státu 
usazení, aby jim poskytly informace o 
zákonnosti usazení poskytovatele služeb. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace podle článku 6.

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zájmu lepšího prosazování směrnice
96/71/ES mohou členské státy kontrolovat 
všechny prvky, které jsou nezbytné pro 
ověření souladu s články 3 a 5 směrnice 
96/71/ES a článkem 3 této směrnice, 
přičemž plně respektují zásadu 
nepřípustnosti diskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit členským státům jejich právo a odpovědnost za 
kontrolu pracovních podmínek a současně zajistit, aby tyto kontroly byly nediskriminační a 
přiměřené.  Uzavřený seznam administrativních požadavků tak, jak je stanoven v dokumentu 
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COM, neumožní aktualizovat kontrolní praxi a zavádět nové technologie ani nové požadavky.

Pozměňovací návrh 97
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 98
József Szájer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Giuseppe Gargani
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně 
dlouhé a/nebo pokud se pro tyto doklady 
používají standardní formuláře, možnost 
požádat o překlad dokladů uvedených 
v písmenu b);

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

(d) možnost požádat o určení kontaktní 
osoby, která bude v případě potřeby jednat 
jménem zaměstnavatele s příslušnými 
sociálními partnery v hostitelském
členském státě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi, v rámci
období, v němž jsou služby poskytovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty 
práce nemají žádné pravomoci, pokud jde 
o kontrolu a sledování pracovních 
podmínek a/nebo pracovních podmínek 
vyslaných pracovníků, mohou výjimečně, 
po konzultaci se sociálními partnery na 
vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat 
opatření zaručující dodržování těchto 

vypouští se
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pracovních podmínek za předpokladu, že 
příslušná opatření dotčeným osobám 
poskytují odpovídající úroveň ochrany, 
která je rovnocenná úrovni ochrany 
vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této 
směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 104
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 

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

se předepsaných termínů nebo lhůt pro 
podání obdobných stížností ani 
vnitrostátními právními předpisy týkajícími 
se zastupování nebo obhajoby před soudy, 
jestliže jsou tyto předpisy příznivější než 
ustanovení odstavce a), a vnitrostátními 
ustanoveními, podle nichž smluvní strany 
kolektivních smluv vymáhají tyto smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
József Szájer

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Subdodávky – solidární odpovědnost

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Subdodávky – solidární odpovědnost

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

Or. en

Odůvodnění

Solidární odpovědnost existuje pouze v některých členských státech, v EU není pravidlem. 
Zbytečně zasahuje do pravidel členských států pro odpovědnost, která jsou závislá na jejich 
právní kultuře. Pro malé a střední podniky by takový systém znamenal zátěž a mohl by 
odrazovat od uzavírání subdodavatelských smluv s podniky využívajícími vyslané pracovníky. 
Toto opatření by tedy mělo být vypuštěno, což by také umožnilo členským státům, v nichž 
funguje uvedený systém, aby jej zachovaly.
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Pozměňovací návrh 108
Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Eva Lichtenberger

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

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

1. Členský stát přijme nediskriminačně
nezbytná opatření zajišťující, aby podnik
mohl být, kromě a/nebo namísto 
zaměstnavatele, odpovědný za závazky 
subdodavatelů týkající se:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje ujednání o solidární odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené 
v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna 
vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 
směrnice 96/71/ES, se členské státy 
vybízejí, aby zavedly systém, v němž
dodavatel, jehož je zaměstnavatel 
(poskytovatel služeb nebo podnik pro 
dočasnou práci nebo podnik poskytujícím 
pracovníky) přímým subdodavatelem, 
může být, kromě nebo namísto 
zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi 
a/nebo společným fondům nebo institucím 
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namísto zaměstnavatele, vyslanému 
pracovníkovi a/nebo společným fondům 
nebo institucím sociálních partnerů 
odpovědný za neplacení:

sociálních partnerů odpovědný za 
neplacení:

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Kapitola 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘESHRANIČNÍ PROSAZOVÁNÍ (Netýká se českého znění.)
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SPRÁVNÍCH POKUT A SANKCÍ

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou 
nebo mohou být stanoveny právními 
předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné 
pomoci a uznávání, jakož i opatření a 
postupy stanovené v této kapitole na 
přeshraniční prosazování peněžitých
správních sankcí a/nebo pokut uložených 
poskytovateli služeb usazenému 
v členském státě za nedodržení platných 
právních předpisů o vysílání pracovníků 
do jiného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)
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Or. it

Pozměňovací návrh 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 117
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 119
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dožadující orgán může v souladu se 
směrnicí (…) o zmrazování a konfiskaci 
výnosů z trestné činnosti v Evropské unii 
před konečnou platností rozhodnutí 
požadovat předběžné zmrazení a zabavení 
majetku, pokud nejsou související 
pohledávka a/nebo nástroj umožňující její 
prosazení v dožadujícím členském státě 
v tomto členském státě napadeny, není-li 
vymáhání možné v dožádaném členském 
státě, s cílem omezit riziko nevymožení 
pohledávek. Hostitelský členský stát může 
dodatečně umožnit automatické zařazení 
dotčených pracovníků do systému 
sociálního zabezpečení hostitelského 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Giuseppe Gargani

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)
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pro související pohledávku.

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V žádosti o informace týkající se vymáhání 
sankce nebo pokuty, jakož i v oznámení o 
rozhodnutí, které se týká těchto záležitosti, 
se uvede alespoň

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Eva Lichtenberger
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout i ty země, v nichž orgány v pracovněprávní oblasti 
nejsou orgány veřejné moci v pravém slova smyslu.

Pozměňovací návrh 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Důvody pro zamítnutí

Příslušné orgány v dožádaném členském 
státě mohou zamítnout žádost o vymáhání 
nebo oznámení rozhodnutí, pokud žádost 
není úplná, pokud je zjevně v rozporu se 
souvisejícím rozhodnutím nebo jsou-li 
náklady na vymáhání sankce/pokuty 
nepřiměřené částce, která má být 
vymožena.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dožádaný orgán předá dožadujícímu 
orgánu vymožené částky pokut nebo 
sankcí uvedených v této kapitole.

1. Vymožené částky sankcí a/nebo pokut
uvedených v této kapitole připadnou 
dožádanému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dožádaný orgán předá dožadujícímu 
orgánu vymožené částky pokut nebo sankcí 
uvedených v této kapitole.

(Netýká se českého znění.)

Or. it



AM\925006CS.doc 51/54 PE504.132v01-00

CS

Pozměňovací návrh 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U obzvláště obtížných vymáhání 
spojených s velmi vysokou částkou se 
mohou dožadující a dožádaný orgán 
v daném případě / daných případech 
dohodnout na zvláštních podmínkách 
úhrady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2, příslušný 
orgán v dožadujícím členském státě 
odpovídá dožádanému členskému státu za 
všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti 
uznané za neodůvodněnou, pokud jde o 
opodstatněnost pokuty nebo sankce, 
platnost nástroje vydaného dožadujícím 
orgánem pro účely vymáhání a/nebo 
veškerá předběžná opatření učiněná 
dožadujícím orgánem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Giuseppe Gargani

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2, příslušný (Netýká se českého znění.)
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orgán v dožadujícím členském státě 
odpovídá dožádanému členskému státu za 
všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti 
uznané za neodůvodněnou, pokud jde o 
opodstatněnost pokuty nebo sankce, 
platnost nástroje vydaného dožadujícím 
orgánem pro účely vymáhání a/nebo 
veškerá předběžná opatření učiněná 
dožadujícím orgánem.

Or. it

Pozměňovací návrh 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Ustanovení o přezkumu

Do tří let od data uvedeného v článku 20 
Komise přezkoumá po konzultaci 
s členskými státy uplatňování této kapitoly 
zejména na základě zkušeností se 
systémem přeshraničního prosazování 
správních sankcí a/nebo pokut a účinnosti 
tohoto systému, aby byly v případě potřeby 
navrženy jakékoli nezbytné změny nebo 
úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

mezi příslušnými orgány členských států, 
které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 
odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), který byl 
vytvořen [odkaz na nařízení o systému 
IMI], nebo pomocí jiných zavedených 
metod spolupráce, na nichž se členské 
státy případ od případu dohodnou, nebo 
prostřednictvím dvoustranných dohod.

Or. en


