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Poprawka 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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, a także należy wprowadzić na 
szczeblu Unii bardziej jednolite kryteria 
ułatwiające wspólną interpretację.

Or. en

Poprawka 38
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) 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 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Właściwe organy powinny dokonać 
wszechstronnej oceny wszystkich 
elementów dotyczących stanu 
faktycznego, by określić, czy pracownik 
został rzeczywiście oddelegowany. Jeżeli 
nie można tego udowodnić, 
zainteresowane państwa członkowskie 
powinny niezwłocznie podjąć ścisłą 
współpracę, aby określić, które przepisy 
prawne mają zastosowanie do umów o 
pracę, podejmując decyzję w oparciu o 
rozporządzenie Rzym I.

Or. en

Poprawka 40
Zbigniew Ziobro

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 płacy87.

skreślony

Or. pl
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Poprawka 41
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W ramach następnego przeglądu 
rozporządzenia w sprawie IMI należy 
uwzględnić fakt, że IMI obejmuje również 
kwestie regulowane obecnie na podstawie 
umów dwustronnych.

Or. en

Poprawka 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
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 

(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. Do 
celów jasności prawa, ewentualne środki 
lub wymogi kontroli powinny być 
jednolite na poziomie Unii i mogą być 
stosowane, wyłącznie jeżeli właściwe 
organy nie mogą skutecznie wykonywać 
swoich zadań kontrolnych bez 
wymaganych informacji, a niezbędnych 
informacji nie można w łatwy sposób 
uzyskać od pracodawcy pracowników 
delegowanych lub od organów w państwie 
członkowskim prowadzenia działalności 
przez usługodawcę w rozsądnym terminie, 
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kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

a zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. en

Poprawka 43
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W szczególności zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia bardziej 
zintegrowanego podejścia do inspekcji 
pracy. Należy również przeanalizować 
potrzebę opracowania wspólnych 
standardów w celu ustalenia 
porównywalnych metod, praktyk i 
minimalnych norm na szczeblu unijnym.

(22) W szczególności zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzenia bardziej 
zintegrowanego podejścia do inspekcji 
pracy. Należy również przystąpić do
opracowania wspólnych standardów w celu 
ustalenia porównywalnych metod, praktyk 
i minimalnych norm na szczeblu unijnym.

Or. pl

Poprawka 44
Cecilia Wikström

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 

skreślony
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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 45
József Szájer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 12.

Poprawka 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
oraz w celu ochrony praw pracowników 
delegowanych zalecane jest, 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 może ponosić
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
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przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 48
Cecilia Wikström

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 łańcuchu podwykonawców.

Poprawka 49
József Szájer

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 

skreślony
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obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie lub też odpowiedzialność tych 
wykonawców może zostać ograniczona po 
konsultacji z partnerami społecznymi na 
poziomie krajowym lub sektorowym.

Or. en

Poprawka 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 12.

Poprawka 51
Cecilia Wikström

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 

skreślony
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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.

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 łańcuchu podwykonawców.

Poprawka 52
József Szájer

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
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Or. en

Poprawka 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 12.

Poprawka 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 55
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 56
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie 
przestrzegania odpowiedniego 

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 96/71/WE 
niniejsza dyrektywa określa instrumenty 
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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.

wykonawcze konieczne do zapewnienia 
równego traktowania pracowników 
delegowanych pod względem warunków 
zatrudnienia, które mają zastosowanie w 
miejscu świadczenia usług i które są 
określone przez prawo krajowe i praktykę 
państw członkowskich, a zatem przyczynia 
się ona do uczciwej konkurencji na 
jednolitym rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zagwarantowanie prawidłowego i pełnego stosowania instrumentów 
wykonawczych niezbędnych do zapewnienia równego traktowania pracowników 
delegowanych.

Poprawka 57
Giuseppe Gargani

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 organ 
wyznaczony przez państwo członkowskie 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub 
praktyką do wykonania niniejszej
dyrektywy;

Or. it

Poprawka 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez państwo członkowskie 

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

członkowskie do pełnienia funkcji 
określonych niniejszą dyrektywą;

Or. en

Poprawka 59
Giuseppe Gargani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Do właściwych organów mogą się 
zaliczać biura łącznikowe, o których w 
mowa w art. 4 dyrektywy 96/71/WE.

Or. it

Poprawka 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62
Giuseppe Gargani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dane kontaktowe właściwych 
organów przekazuje się Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim. 
Komisja publikuje i regularnie uaktualnia 
wykaz właściwych organów i biur 
łącznikowych.

Or. it

Poprawka 63
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Powiązanie z innymi aktami Unii 

Europejskiej
1. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów rozporządzenia Rzym I, w 
szczególności prawa, które zgodnie z art. 8 
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rozporządzenia Rzym I ma zastosowanie 
do indywidualnych umów o pracę, ani 
stosowania rozporządzenia nr 883/2004 
Parlamentu 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.
2. Jeżeli jakikolwiek przepis niniejszej 
dyrektywy jest sprzeczny z przepisem 
innego aktu prawnego UE, zastosowanie 
ma przepis zapewniający najwyższy 
poziom ochrony pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić powiązania między dyrektywą a rozporządzeniem Rzym I. Celem ust. 2 jest 
uniknięcie obchodzenia przez przedsiębiorstwa przepisów, a zapewnić ma to stosowanie 
najwyższego poziomu ochrony pracowników.

Poprawka 64
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu 
przepisów

Elementy delegowania

Or. it

Poprawka 65
Cristian Silviu Buşoi

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

1. 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:

1. 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 66
József Szájer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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:

1. 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 wyłącznie 
następujące kwestie:

Or. en
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Poprawka 67
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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:

1. Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
przedsiębiorstwo delegujące pracowników 
na wniosek właściwych organów 
dostarczają im dowodu na to, że 
rzeczywiście prowadzi ono znaczną część
swej działalności, inną niż działania 
związane wyłącznie z zarządzaniem 
wewnętrznym w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności.

Właściwe organy uwzględniają wszelkie 
elementy faktyczne cechujące tę 
działalność. Do elementów tych mogą 
między innymi należeć następujące 
kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

Aby ocenić daną sytuację w zakresie oddelegowania, istotne jest przeanalizowanie szerokiego 
wachlarza elementów faktycznych.

Poprawka 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 

1. Dla celów wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 
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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:

faktyczne cechujące działalność 
przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia 
działalności, tak by ustalić, czy faktycznie
deleguje ono pracowników na terytorium 
innego państwa członkowskiego w 
ramach transgranicznego świadczenia 
usług. Do elementów tych mogą należeć
wyłącznie następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 69
Giuseppe Gargani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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:

1. 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

Poprawka 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Celem poprawki jest uwzględnienie sytuacji nowo powstałych MŚP, które mogą na początku 
działalności zawierać umowy i korzystać ze wsparcia pracowników delegowanych.  W takiej 
sytuacji miałyby one automatycznie niższy obrót w państwie członkowskim prowadzenia 
działalności, jednak nie wpłynęłoby to na rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa 
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delegującego.

Poprawka 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Poprawka 74
Cristian Silviu Buşoi

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 państwo, w 
którym zwyczajowo pracuje.

Poprawka 75
József Szájer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do elementów tych mogą należeć 
następujące kwestie:

Do elementów tych mogą należeć
wyłącznie następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do elementów tych mogą należeć 
następujące kwestie:

Do elementów tych mogą należeć 
wyłącznie następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. 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 z zamiarem 
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 78
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Rola biur łącznikowych

Dla celów niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie wyznaczają, zgodnie z 
krajowym prawodawstwem lub praktyką, 
jeden właściwy organ lub większą ich 
liczbę, do których to organów mogą 
zaliczać się biura łącznikowe, o których w 
mowa w art. 4 dyrektywy 96/71/WE.
Dane kontaktowe właściwych organów 
przekazuje się Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim. Komisja 
publikuje i regularnie uaktualnia wykaz 
właściwych organów i biur łącznikowych.

Or. it

Poprawka 79
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 5 – ustęp 1

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 

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 –
łącznie z tymi, które są określone w 
układach zbiorowych – były łatwo 
dostępne w sposób przejrzysty i 
kompleksowy na odległość oraz przy 
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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.

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. it

Poprawka 80
József Szájer

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 najbardziej 
przydatnych wersjach językowych innych 
niż wersje sporządzone w języku/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. en

Poprawka 81
Giuseppe Gargani

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 

skreślony
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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.

Or. it

Poprawka 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Poprawka 83
Cecilia Wikström
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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 dopilnowania, by usługodawca został pociągnięty do 
odpowiedzialności, zapewnił odpowiednie wynagrodzenie delegowanym pracownikom i stał w 
obliczu stosownych sankcji o charakterze karnym.

Poprawka 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku wystąpienia trudności z 
realizacją wniosku o udzielenie informacji 
lub o przeprowadzenie kontroli lub 
dochodzenia dane państwo członkowskie 

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

niezwłocznie informuje o tym wnioskujące 
państwo członkowskie w celu znalezienia 
rozwiązania. W przypadku jakichkolwiek 
utrzymujących się problemów z wymianą 
informacji Komisja powinna podjąć 
działania w celu wsparcia państw 
członkowskich w rozwiązaniu problemu.

Or. en

Poprawka 85
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każda długotrwała odmowa 
udostępnienia wymaganych danych 
uprawnia wnioskujące państwo 
członkowskie do sporządzenia publicznie 
dostępnego wykazu organów, które 
odmówiły współpracy, i do powiadomienia 
o tym Komisji Europejskiej. Komisja 
Europejska prowadzi publicznie dostępny 
wykaz zgłoszonych jej organów 
odmawiających współpracy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy poprawie współpracy administracyjnej, która napotyka znaczne utrudnienia 
w przypadku państw członkowskich niechętnych do współpracy.

Poprawka 86
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)



PE504.132v01-00 30/59 AM\925006PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 87
József Szájer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

5. 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 miesiąca, 
jeśli odpowiedź wymaga przeprowadzenia 
kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 88
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dostarczają 5. Państwa członkowskie dostarczają 



AM\925006PL.doc 31/59 PE504.132v01-00

PL

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.

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. Jeżeli wniosek ma 
charakter pilny, informacje należy 
przekazać w ciągu trzech dni od jego 
otrzymania.

Or. it

Poprawka 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

5. 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 miesiąca, 
jeśli odpowiedź wymaga przeprowadzenia 
kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 90
Giuseppe Gargani

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 

skreślony
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informacji udziela się w ciągu 24 godzin.

Or. it

Poprawka 91
József Szájer

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 pięciu dni 
roboczych.

Or. en

Poprawka 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 94
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W okolicznościach, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 i 2 oraz w art. 9 ust. 1, państwo 
członkowskie, w którym usługodawca 
prowadzi działalność, pomaga państwu 
członkowskiemu, do delegowani są 
pracownicy, w zapewnieniu zgodności z 
warunkami mającymi zastosowanie 
zgodnie z dyrektywą 96/71/WE oraz 
niniejszą dyrektywą.
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nieprawidłowości.

Or. it

Poprawka 95
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 
wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji 
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy i zgodności jego działalności 
z prawem oraz informacji o braku 
przypadków naruszenia obowiązujących 
przepisów. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

3. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego mogą również 
zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności o dostarczenie, odnośnie do 
wszystkich przypadków świadczenia usług 
i do wszystkich usługodawców, informacji 
dotyczących legalności rejestracji siedziby 
usługodawcy. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują powyższe informacje zgodnie z 
art. 6.

Or. it

Poprawka 96
Eva Lichtenberger

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 egzekwowania 
dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie mogą, przy pełnym 
poszanowaniu zasady niedyskryminacji, 
kontrolować wszelkie elementy niezbędne 
do dokonania oceny zgodności z art. 3 i 5 
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dyrektywy 96/71/WE oraz art. 3 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma zagwarantować państwom członkowskim zachowanie ich prawa kontrolowania 
warunków pracy, ale także odpowiedzialności w tym zakresie, przy zapewnieniu, że kontrole 
te pozostaną niedyskryminujące i proporcjonalne. Zamknięta lista wymogów 
administracyjnych zawarta w dokumencie COM nie pozwoli na dostosowanie praktyki 
kontrolnej do nowych technologii lub nowych wymogów.

Poprawka 97
Giuseppe Gargani

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. it

Poprawka 98
József Szájer

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

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 

skreślona
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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;

Or. en

Poprawka 99
Giuseppe Gargani

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

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;

a) wymóg w stosunku do usługodawcy 
prowadzącego działalność w innym 
państwie członkowskim dotyczący 
złożenia oświadczenia odpowiedzialnym 
właściwym organom krajowym przed 
rozpoczęciem 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;

Or. it

Poprawka 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

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

Or. en

Poprawka 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 102
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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Or. it

Poprawka 103
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 104
Giuseppe Gargani

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 

skreślony



AM\925006PL.doc 39/59 PE504.132v01-00

PL

pracowników delegowanych lub ich 
pracodawcy, za ich zgodą, we wszelkich 
postępowaniach sądowych lub 
administracyjnych, celem wdrożenia 
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań z niej wynikających.

Or. it

Poprawka 105
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 106
József Szájer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Podwykonawstwo - odpowiedzialność 

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

Or. en

Poprawka 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Podwykonawstwo - odpowiedzialność 

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

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność solidarna nie jest zasadą w UE, gdyż obowiązuje ona tylko w niektórych 
państwach członkowskich. Ingeruje ona niepotrzebnie w zasady odpowiedzialności państw 
członkowskich, które to zasady zależą od kultury prawnej tych państw. Taki system stworzyłby 
obciążenia dla MŚP i mógłby zniechęcić do zlecania podwykonawstwa przedsiębiorstwom 
zatrudniającym pracowników delegowanych. Należy zatem skreślić ten przepis, co pozwoli 
również państwom członkowskim, które chcą mieć taki system, na jego utrzymanie.

Poprawka 108
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
bezpośredni pracodawca był zobowiązany 
do wypłacenia zaległego wynagrodzenia, o
którym mowa w art. 11 ust. 5 a, zwrotu 
nadmiernych kosztów, zgodnie z art. 11 
ust. 5 b oraz zwrotu lub wypłaty zaległych 
podatków lub składek na zabezpieczenie 
społeczne. Należy to zagwarantować 
również w sytuacji, gdy pracownik 
powrócił do swojego państwa
członkowskiego lub przeniósł się do 
innego państwa członkowskiego. Państwa
członkowskie mogą stosować lub 
wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy 
na szczeblu krajowym.

a) zaległego wynagrodzenia netto 
odpowiadającego minimalnym stawkom 
płacy lub składek należnych wspólnym 
funduszom lub instytucjom partnerów 
społecznych w zakresie, w jakim płatności 
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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 109
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie przyjmuje na 
zasadzie niedyskryminacji niezbędne 
środki w celu zapewnienia, że 
przedsiębiorstwo ponosi, wraz z 
pracodawcą lub zamiast niego,
odpowiedzialność za zobowiązania swoich 
podwykonawców w zakresie:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza pełną klauzulę odpowiedzialności solidarnej.
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Poprawka 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W odniesieniu do działalności 
budowlanej, o której mowa w załączniku 
do dyrektywy 96/71/WE, względem 
wszystkich sytuacji delegowania objętych 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE państwa 
członkowskie są zachęcane do 
wprowadzenia systemu, w którym
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 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

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 112
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TRANSGRANICZNE 
EGZEKWOWANIE GRZYWIEN I KAR 
ADMINISTRACYJNYCH

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla środków, które są 
przewidziane lub mogą zostać 

1. Bez uszczerbku dla środków, które są 
przewidziane lub mogą zostać 
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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.

przewidziane w prawodawstwie unijnym, 
zasady wzajemnej pomocy i uznawania, 
jak również środki i procedury 
przewidziane w niniejszym rozdziale
stosuje się do transgranicznego 
egzekwowania kar finansowych /
grzywien administracyjnych nałożonych na 
usługodawcę prowadzącego działalność 
w państwie członkowskim za 
nieprzestrzeganie mających zastosowanie
przepisów dotyczących delegowania 
pracowników do innego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 114
Giuseppe Gargani

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.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 116
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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Or. it

Poprawka 117
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 118
Giuseppe Gargani

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, 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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zostały zaskarżone, i tak długo, jak są one 
zaskarżane.

Or. it

Poprawka 119
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Organ wnioskujący może zwrócić się,
tytułem zabezpieczenia, o zamrożenie i 
konfiskatę aktywów dla ograniczenia 
ryzyka nieodzyskania środków, w 
przypadku gdy również związane z nią 
roszczenie lub instrument umożliwiający 
jej egzekucję we wnioskującym państwie 
członkowskim, zostały zaskarżone, i tak 
długo, jak są one zaskarżane, z wyjątkiem 
sytuacji, w której wykonanie jest możliwe 
na wniosek państwa członkowskiego 
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 120
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 121
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wniosku o udzielenie informacji 
dotyczących egzekucji kary lub grzywny, 
jak również o powiadomienie o decyzji w 
tej sprawie, należy zawrzeć co najmniej:

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 122
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny 
bądź powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, w związku z 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

Or. it

Poprawka 123
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące egzekucji grzywien lub 
kar mają też zastosowanie do grzywien 
nałożonych przez sądy pracy w ramach 
prawomocnych przeczeń podlegających 
egzekwowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uregulowanie przypadku takich krajów, w których na przykład organy 
ds. zatrudnienia nie są właściwie organami publicznymi.

Poprawka 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Podstawy odmowy

Właściwe organy w państwie 
członkowskim, do którego skierowano 
wniosek, mogą odrzucić wniosek o 
egzekucję lub powiadomienie o decyzji, 
jeżeli wniosek jest niekompletny lub 
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wyraźnie nie odpowiada stanowiącej jego 
podstawę decyzji, lub jeżeli koszty 
wymagane do egzekucji kary / grzywny są 
nieproporcjonalne do kwoty, jaka ma 
zostać odzyskana.

Or. en

Poprawka 125
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ współpracujący przekazuje 
organowi wnioskującemu kwoty 
wyegzekwowane w związku z grzywnami
lub karami, o których jest mowa w 
niniejszym rozdziale.

1. Kwoty wyegzekwowane w związku z
karami lub grzywnami, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, pozostają w gestii 
organu współpracującego.

Or. en
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Poprawka 127
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ współpracujący przekazuje 
organowi wnioskującemu kwoty 
wyegzekwowane w związku z grzywnami 
lub karami, o których jest mowa w 
niniejszym rozdziale.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it

Poprawka 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 129
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi
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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 
przedstawia uzasadnienie powstałych 
kosztów.

Or. en

Poprawka 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli egzekucja prowadzi do powstania 
specyficznego problemu lub dotyczy 
bardzo wysokiej kwoty, organy 
wnioskujący i współpracujący mogą 
uzgodnić zasady zwrotu kosztów, mające 
zastosowanie w takim szczególnym 
przypadku.

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 2 
właściwy organ we wnioskującym 
państwie członkowskim pozostaje 
zobowiązany wobec współpracującego 
państwa członkowskiego do zwrotu 
kosztów i wyrównania strat poniesionych 
w wyniku czynności uznanych za 
nieuzasadnione ze względu na istotę 
grzywny lub kary, ważność instrumentu 
wystawionego przez organ wnioskujący 
dla celów egzekucji lub środki 
zabezpieczające przedsięwzięte przez 
organ wnioskujący.

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Giuseppe Gargani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 2 
właściwy organ we wnioskującym 
państwie członkowskim pozostaje 
zobowiązany wobec współpracującego 
państwa członkowskiego do zwrotu 
kosztów i wyrównania strat poniesionych 
w wyniku czynności uznanych za 
nieuzasadnione ze względu na istotę 
grzywny lub kary, ważność instrumentu 
wystawionego przez organ wnioskujący 
dla celów egzekucji lub środki 
zabezpieczające przedsięwzięte przez 
organ wnioskujący.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. it
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Poprawka 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Klauzula przeglądowa

W ciągu trzech lat od daty, o której mowa 
w art. 20, Komisja dokona, 
w porozumieniu z państwami 
członkowskimi, przeglądu stosowania 
niniejszego rozdziału, szczególnie 
w świetle doświadczeń i efektywności 
systemu transgranicznej egzekucji kar / 
grzywien administracyjnych, z myślą 
o zaproponowaniu, w stosownym 
przypadku, wszelkich niezbędnych zmian 
lub modyfikacji.

Or. en

Poprawka 134
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Współpraca administracyjna 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] oraz za pośrednictwem innych 
metod współpracy ustanawianych 
indywidualnie w poszczególnych 
przypadkach przez państwa członkowskie 
lub w drodze umów dwustronnych.
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