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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W wyrokach w sprawach Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 oraz Komisja 
przeciwko Luksemburgowi C-319/06 ETS wykazał jasno niedostateczność obowiązującej 
dyrektywy 96/71/WE. Przedsiębiorstwa obchodziły i nadal obchodzą ustanowione w niej 
prawa i przepisy ochronne, m.in. z powodu ich niewystarczającego wdrożenia i stosowania 
przez państwa członkowskie.

Celem dyrektywy 96/71/WE, której wdrożeniu ma służyć omawiana dyrektywa, jest 
zagwarantowanie delegowanym pracownikom minimalnej ochrony w ramach swobodnego 
przepływu usług, szczególnie za pośrednictwem jej art. 3 w odniesieniu do minimalnych 
stawek płac, warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przyjmującym 
państwie członkowskim. Należy podkreślić, że w tym przypadku chodzi o normy minimalne 
– jak wyjaśniono w art. 3 ust. 7 – a nie o najwyższe normy, jak wynika z najnowszej 
interpretacji ETS.

Sprawozdawczyni jest zdania, że celem dyrektywy egzekwującej jest zapewnienie 
poprawnego wdrożenia i stosowania dyrektywy 96/71/WE, stworzenie równych warunków 
konkurencji dla rodzimych przedsiębiorców i konkurentów z Unii Europejskiej, zapobieżenie 
obchodzeniu przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz zagwarantowanie ochrony i praw 
pracowników, tak aby uniemożliwić nierówne traktowanie lokalnych i delegowanych 
pracowników oraz dyskryminację pracowników ze względu na obywatelstwo lub 
przynależność państwową.

W swoich poprawkach sprawozdawczyni koncentruje się szczególnie na poprawie stosowania 
i egzekwowania prawa. Można ją osiągnąć wyłącznie dzięki lepszej współpracy 
administracyjnej, skuteczniejszym mechanizmom nadzorczym i kontrolnym oraz surowym 
zasadom dotyczącym odpowiedzialności.

W odniesieniu do współpracy administracyjnej sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że 
właściwe organy lub władze w państwach członkowskich, odpowiedzialne za wykonywanie 
zadań przewidzianych w dyrektywie 96/71/WE i w omawianej dyrektywie, powinny mieć w 
miarę możliwości nieograniczoną swobodę działania. Jeżeli przedsiębiorstwa mogą działać 
bez ograniczeń, to również właściwe organy państw członkowskich powinny móc 
podejmować działania w łatwy, prosty i skuteczny sposób ponad granicami, szczególnie za 
pośrednictwem szybkiej i wolnej od biurokracji współpracy administracyjnej.

Dostosowania art. 6 i 7 powinny ułatwić wzajemną pomoc administracyjną i zarazem 
zobowiązać do niej państwa członkowskie. Powinna ona zatem obejmować również 
występowanie o dokumenty i ich dostarczanie oraz przesłuchiwanie osób. Osoby 
odpowiedzialne za wypłatę wynagrodzeń, ochronę zdrowia lub bezpieczeństwo najczęściej 
nie przebywają w przyjmującym państwie członkowskim; odnosi się to również do 
delegowanych pracowników z uwagi na ich ograniczony pobyt w przyjmującym państwie 
członkowskim. W związku z powyższym przesłuchania przez organy kontrolne w 
przyjmującym państwie członkowskim są niemożliwe i muszą się odbywać w drodze 
wzajemnej pomocy administracyjnej.
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Ponadto sprawozdawczyni proponuje bardziej otwartą definicję „właściwego organu” w 
art. 2. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczania również innych 
jednostek lub podmiotów do realizacji postanowień omawianej dyrektywy.

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że zadaniem Komisji Prawnej jest wyjaśnienie, jak ma się 
ten akt do innych europejskich przepisów. W tym celu wprowadzono nowy artykuł. Z myślą o 
ochronie pracowników, którym na mocy omawianej dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE 
przysługują prawa minimalne, w przypadku możliwości zastosowania innych europejskich 
aktów prawnych zastosować należy te przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje minimalne wymogi dotyczące środków 
kontrolnych, które są zobowiązane przyjąć państwa członkowskie. Muszą one być tak 
skuteczne i elastyczne, by organy państw członkowskich mogły reagować w przypadku 
naruszeń obowiązujących środków kontroli. Środki kontrolne zaproponowane w art. 9 należy 
traktować jako zalecane środki minimalne. Decyzja o podjęciu dalszych kroków powinna 
należeć do państw członkowskich.

Sprawozdawczyni uważa, że kompleksowa odpowiedzialność solidarna wywrze podwójny 
skutek: z jednej strony zapobiegawczy, ponieważ skłoni pracodawców do staranności przy 
wyborze podwykonawców, z drugiej strony pracownicy będą mieli większe szanse na 
skuteczne wyegzekwowanie przysługujących im praw, a ponadto zapewnione zostanie 
odprowadzanie podatków i składek z tytułu zabezpieczenia społecznego.

Ogólnie konieczne jest zagwarantowanie zasady równego traktowania lokalnych 
pracowników i pracodawców z innych państw członkowskich, szczególnie niezbędne jest zaś 
unikanie nieuczciwej konkurencji w stosunku do wynagrodzeń i warunków zatrudnienia oraz 
przestrzeganie krajowych i regionalnych układów zbiorowych. Omawiana dyrektywa 
zapewnia odpowiednie narzędzia i środki kontrolne umożliwiające osiągnięcie tych celów 
przez nadzór nad normami pracy i ich egzekwowanie.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 

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

tej dziedzinie przepisów unijnych. Bliska 
współpraca Komisji i państw 
członkowskich jest zatem niezbędna, przy 
czym należy podkreślić ważną rolę
inspekcji pracy i partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pracownikom delegowanym 
powinno przysługiwać prawo do 
informacji i do uzyskania porady o 
przysługujących im prawach, 
obowiązkach oraz mających zastosowanie 
warunkach pracy i warunkach 
zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 4
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 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

(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 wszelkie konieczne
środki kontroli lub formalności 
administracyjne do przedsiębiorstw 
delegujących pracowników do świadczenia 
usług; nie należy ograniczać możliwości 
stosowania różnych środków kontroli.

Or. en

Poprawka 5
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

(24) W celu ochrony praw pracowników 
delegowanych należy dopilnować, aby
przedsiębiorstwo zatrudniające 
podwykonawcę w celu świadczenia usług 
mogło zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za zobowiązania wraz z
podwykonawcą lub jakimkolwiek innym 
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do odpowiedzialności, wraz z pracodawcą
lub zamiast niego, za wypłatę 
pracownikom delegowanym należnych 
minimalnych stawek płacy netto, 
zaległego wynagrodzenia lub należnych 
składek płatnych na rzecz wspólnych 
funduszy bądź instytucji partnerów 
społecznych regulowanych przez prawo 
lub układy zbiorowe, o ile płatności te są 
objęte zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli dochował 
należytej staranności. Taka należyta 
staranność może obejmować środki 
zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

pośrednikiem lub zamiast nich.

Or. en

Poprawka 6
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

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Różnice między systemami państw 
członkowskich w kwestii egzekwowania 
grzywien lub kar administracyjnych w 
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. 
Państwa członkowskie powinny jednak 
dopilnować, aby przewidziane były 
skuteczne grzywny lub sankcje 
administracyjne w celu zapewnienia 
zgodności z dyrektywą 96/71/WE oraz z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki w 
przypadku niezgodności z obowiązkami 
nałożonymi niniejszą dyrektywą, w tym 
ustalić procedury administracyjne i 
sądowe; państwa te powinny również 
wprowadzić skuteczne, zniechęcające i 
proporcjonalne kary za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Dobra współpraca między 
państwami członkowskimi ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego wdrożenia 
dyrektywy 96/71/WE oraz dla zapewnienia 
przedsiębiorstwom i pracownikom 
wyrównanych szans.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszej dyrektywie ustanawia się
wspólne ogólne ramy dla odpowiednich 
przepisów, środków i mechanizmów
kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i 
bardziej jednolitego wdrażania, stosowania
i egzekwowania dyrektywy 96/71/WE w 
praktyce, w tym środków zapobiegania 
nadużywaniu i obchodzeniu 
obowiązujących przepisów oraz 
sankcjonowania tego typu postępowania.

1. W niniejszej dyrektywie ustanawia się
przepisy, środki i mechanizmy kontroli w 
celu zapewnienia sprawniejszego i 
bardziej jednolitego wdrażania, stosowania 
i egzekwowania przez państwa 
członkowskie dyrektywy 96/71/WE w 
praktyce, w tym środków zapobiegania 
nadużywaniu i obchodzeniu 
obowiązujących przepisów oraz 
sankcjonowania tego typu postępowania.

Or. en
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie 
przestrzegania odpowiedniego poziomu 
ochrony praw pracowników delegowanych 
do transgranicznego świadczenia usług 
oraz promowanie uczciwej konkurencji 
między usługodawcami.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – 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 jakikolwiek
organ wyznaczony przez państwo 
członkowskie do pełnienia funkcji 
określonych niniejszą dyrektywą;

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – 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 

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

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Związek z innymi przepisami Unii

1. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów rozporządzenia Rzym I, w 
szczególności prawa, które zgodnie z art. 8 
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 koliduje z przepisem innego 
aktu prawnego Unii regulującego 
poszczególne sektory, zastosowanie ma 
przepis zapewniający wyższy poziom 
ochrony pracowników.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów wdrażania, stosowania 1. Dla celów wdrażania, stosowania 
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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:

i egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
właściwe organy uwzględniają elementy 
faktyczne cechujące działalność 
przedsiębiorstwa w państwie
członkowskim, w którym prowadzona jest 
działalność, 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:

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 
osób niepełnosprawnych oraz zgodnie ze 
standardami WWW w tej dziedzinie, oraz 
aby biura łącznikowe lub inne właściwe 
organy krajowe, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 96/71/WE, były w stanie 
efektywnie wykonywać swoje zadania.

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

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Współpraca państw członkowskich 
polega w szczególności na odpowiadaniu 
na 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.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Współpraca państw członkowskich 
obejmuje również przesłuchania osób oraz 
wysyłanie i obsługę dokumentów organu 
wnioskującego.

Or. en

Poprawka 19
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, 
zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie 
danych oraz przepisami i praktykami 
krajowymi.
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Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 21
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, które obejmują 
przynajmniej, co następuje:

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały odpowiednie
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz aby na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne kontrole w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
dyrektywie 96/71/WE oraz w celu 
zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich 
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia się 
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wprowadzone zostały skuteczne kontrole i 
mechanizmy monitorowania oraz aby na 
ich terytorium prowadzono skuteczne i 
adekwatne kontrole w celu kontrolowania i 
monitorowania zgodności z przepisami i 
zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
96/71/WE i w niniejszej dyrektywie oraz w 
celu zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania. Kontrole te 
opierają się głównie na ocenie ryzyka 
prowadzonej regularnie przez właściwe 
organy. W ramach oceny ryzyka właściwe 
organy określają sektory działalności, w 
których skoncentrowane jest na ich
terytorium zatrudnianie pracowników 
delegowanych do świadczenia usług. W 
ramach takiej oceny ryzyka uwzględnia się 
przeprowadzenie dużych projektów 
infrastrukturalnych, specjalne problemy i 
potrzeby specyficznych sektorów, 
zarejestrowane przypadki naruszenia 
przepisów oraz szczególne narażenie 
niektórych grup pracowników na 
nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 23
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 

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

zapewnieniu przestrzegania przepisów
dyrektywy 96/71/WE i niniejszej 
dyrektywy, mogły brać udział w imieniu 
lub na korzyść pracowników 
delegowanych lub ich pracodawcy, za ich 
zgodą, we wszelkich postępowaniach 
sądowych lub administracyjnych, celem 
wdrożenia dyrektywy 96/71/WE i
niniejszej dyrektywy lub egzekwowania 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 
96/71/WE i z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać 
wszelkie należne im świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy 
pracowników delegowanych.
Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku gdy wymogi 
ustanowione przez państwa członkowskie 
na mocy art. 9 ust. 1 lit. b) nie zostały 
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spełnione, za udowodnienie 
niezastosowania obowiązujących 
przepisów odpowiada pracodawca.

Or. en

Poprawka 26
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. Krajowe 
przepisy proceduralne przewidują jednak 
minimalny okres co najmniej sześciu 
miesięcy na wysunięcie roszczenia. 

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów w celu dopilnowania, aby 
pracownicy delegowani mogli otrzymać:

skreślony

a) zaległe wynagrodzenie należne zgodnie 
z obowiązującymi warunkami 
zatrudnienia zawartymi w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE;
b) zwrot pobranych lub potrąconych z 
wynagrodzenia kosztów nadmiernych w 
stosunku do wynagrodzenia netto lub do 
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jakości zakwaterowania zapewnionego 
przez pracodawcę.
Niniejszy ustęp stosuje się również w 
przypadkach, w których pracownicy 
delegowani powrócili z państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie zapewniają 
ochronę pracowników delegowanych 
wszczynających postępowanie sądowe lub 
administracyjne przed wszelkim 
niekorzystnym traktowaniem przez 
pracodawcę.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 - ustępy 1 i 2

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 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby przedsiębiorstwo zatrudniające 
podwykonawcę w celu świadczenia usług 
mogło zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za zobowiązania wraz z 
podwykonawcą lub jakimkolwiek innym 
pośrednikiem lub zamiast nich.



PA\922879PL.doc 19/23 PE502.130v01-00

PL

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 
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.
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Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Nie stanowi to w żadnym wypadku 
przeszkody dla stosowania już 
obowiązujących, bardziej restrykcyjnych 
przepisów na szczeblu krajowym ani dla 
ich wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W ciągu trzech lat od daty, o której 
mowa w art. 20, Komisja dokonuje 
przeglądu stosowania niniejszego artykułu 
w celu zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, koniecznych zmian lub 
modyfikacji.
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Or. en

Poprawka 32
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
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 33
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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 34
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 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

2. Dla celów egzekucji kary lub grzywny
lub zapłaty wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego bądź 
powiadomienia o decyzji w sprawie 
nałożenia kary lub grzywny lub zapłaty 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego we 
współpracującym państwie członkowskim 
wszelka grzywna lub kara, lub zapłata 
wstecznych składek z tytułu 
zabezpieczenia społecznego, w związku z 
którą złożono wniosek o egzekucję lub 
powiadomienie, jest traktowana jako 
grzywna lub kara nałożona przez 
współpracujące państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających
zastosowanie w przypadku naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych zgodnie
z niniejszą dyrektywą oraz przyjmują 
wszystkie niezbędne środki mające 
zapewnić wdrożenie i przestrzeganie tych 
przepisów. Przewidziane sankcje są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o tych przepisach najpóźniej do dnia [….. 
data transpozycji]. Niezwłocznie informują 
one o wszelkich późniejszych zmianach ich 
dotyczących.

Państwa członkowskie wprowadzają kary 
mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz przyjmują wszystkie niezbędne środki 
mające zapewnić ich wykonanie.
Przewidziane sankcje są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie informują Komisję o tych 
przepisach najpóźniej do dnia [….. data 
transpozycji]. Niezwłocznie informują one 
o wszelkich późniejszych zmianach ich 
dotyczących.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Klauzula o nieobniżaniu poziomu 
ochrony – korzystniejsze przepisy

1. Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE nie naruszają prawa państw 
członkowskich do stosowania lub 
wprowadzania przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które są korzystniejsze dla pracowników, 
ani do wspierania zawierania pomiędzy 
partnerami społecznymi układów 
zbiorowych, które są bardziej korzystne 
dla pracowników, lub zezwalania na 
zawieranie takich układów.
2. Wdrażanie niniejszej dyrektywy w 
żadnych okolicznościach nie stanowi 
wystarczających podstaw, by uzasadnić 
obniżenie ogólnego poziomu ochrony 
pracowników w obszarach objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE. Nie narusza to uprawnień 
państw członkowskich ani partnerów 
społecznych do przyjmowania, w związku 
ze zmianą okoliczności, innych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
umownych niż te, które obowiązują w 
momencie przyjmowania niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że 
każdorazowo spełnione są minimalne 
wymogi ustanowione niniejszą dyrektywą.

Or. en


