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Poprawka 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 3 ust. 3, oraz 
Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 26 
ust. 2, art. 45, 46, 53 ust. 1 i art. 62,

Or. en

Poprawka 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 61
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
15, 21 i 28,

Or. en

Poprawka 63
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
15 i 16,

Or. fr

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Or. en
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Poprawka 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE rynek 
wewnętrzny nie jest celem samym w sobie, 
lecz środkiem do osiągnięcia postępu 
społecznego. Swobodny przepływ 
pracowników, swoboda przedsiębiorczości 
i swoboda świadczenia usług są 
podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego. Sposoby wdrożenia tych 
zasad opracowuje się w unijnym prawie i 
środkach mających na celu 
zagwarantowanie praw pracowników i 
równych warunków działania 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innym państwie członkowskim i do 
tymczasowego wysyłania („delegowania”) 
w tym celu swoich pracowników do 
wykonania tam koniecznych prac. 
Delegowanie to musi obywać się bez 
łamania przepisów o niedyskryminacji 
obowiązujących zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i pracowników, 
zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 49 TFUE.

Or. en

Poprawka 67
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Swoboda świadczenia usług i prawo obywateli do swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy i zamieszkania w dowolnym miejscu UE mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
jednolitego rynku. Do celów niniejszej dyrektywy istotne jest, by traktować każde z tych praw 
odrębnie w celu zadbania o to, by delegowani pracownicy korzystali ze wszystkich praw i 
ochrony określonej na mocy Traktatu, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego i 
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uczciwego funkcjonowania jednolitego rynku w odniesieniu do przedsiębiorstw i konkurencji.

Poprawka 68
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Pracowników nie wolno 
dyskryminować w związku ze swobodnym 
przepływem siły roboczej. Swoboda 
świadczenia usług daje przedsiębiorstwom 
prawo do świadczenia usług w innym 
państwie członkowskim bez narażania się 
na dyskryminację. Swoboda świadczenia 
usług stoi ponad prawami pracowniczymi. 
Warunki minimalne zastępują wówczas 
prawo do równego traktowania. 

Or. de

Poprawka 69
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W praktyce cel ochrony dotyczący 
delegowania zamienia się często w swoje 
przeciwieństwo. W ramach oddelegowania 
pracownicy nie posiadają wówczas 
ochrony przed wyzyskiem. Pracowników 
oddelegowuje się tylko dlatego, że pracują 
oni jedynie na warunkach minimalnych i 
nie otrzymują ani takiego samego 
wynagrodzenia, ani nie pracują w 
jednakowych warunkach. Cel ten można 
osiągnąć na wiele różnych sposobów. 
Rzeczywiste oddelegowanie pracowników 
omija się poprzez upozorowanie 
zatrudnienia na własny rachunek. W 
sposób oszukańczy swobodny przepływ 
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pracowników jest zastępowany pozornym 
oddelegowaniem, co często wiąże się ze 
stosowaniem leasingu pracowniczego oraz 
konstrukcjami prawnymi opartymi na 
trzech krajach i fikcyjnych firmach. 
Jednocześnie dzięki pracownikom 
oddelegowanym omija się podstawową 
zasadę związków zawodowych „takie samo 
wynagrodzenie za taką samą pracę” w tym 
samym miejscu, gdyż pracownicy ci za 
taką samą pracę są gorzej wynagradzani. 
Odbywa się to ze szkodą dla dobrobytu, 
spokoju społecznego, demokracji i 
wiarygodności Europy. 

Or. de

Poprawka 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W faktycznej sytuacji delegowania 
wymagane jest, aby pracownik był na stałe 
zatrudniony przez usługodawcę przed 
okresem delegowania, w jego trakcie i po 
nim, a nie był najęty wyłącznie na okres 
delegowania.

Or. en

Poprawka 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Na podstawie art. 3 ust. 6 dyrektywy 
96/71/WE, jeżeli jeden delegowany 
pracownik zastępuje innego pracownika 
lub jeżeli ci sami usługodawcy 
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wielokrotnie obsadzają na tym samym 
stanowisku delegowanego pracownika w 
krótkich odstępach czasu i jeżeli te 
następujące po sobie umowy trwają w 
sumie 12 miesięcy, przypuszczenie, że nie 
jest to sytuacja delegowania jest 
uzasadnione. 

Or. en

Poprawka 72
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Odnośnie do pracowników 
delegowanych czasowo do pracy w celu 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym 
zwyczajowo wykonują oni pracę, w 
dyrektywie 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
ustanowiono podstawowy zbiór jasno 
określonych warunków zatrudnienia, które 
muszą być spełnione przez usługodawcę w 
państwie członkowskim, do którego 
następuje delegowanie, celem zapewnienia 
minimalnego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych. Z uwagi na 
fakt, że w ramach dotychczasowego 
stosowania nie zrealizowano celu 
dyrektywy, jakim jest ochrona 
pracowników delegowanych, a poprawa 
tej sytuacji możliwa jest jedynie w ramach 
pozbawionego dyskryminacji traktowania 
pracowników świadczących usługi w tym 
samym państwie członkowskim, dyrektywa 
ta, służąca wdrożeniu dyrektywy 
96/71/WE, może doprowadzić jedynie do 
tymczasowej poprawy sytuacji. 
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Or. de

Poprawka 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Odnośnie do pracowników 
delegowanych czasowo do pracy w celu 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym 
zwyczajowo wykonują oni pracę, w 
dyrektywie 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
ustanowiono podstawowy zbiór jasno 
określonych warunków zatrudnienia, które 
muszą być spełnione przez usługodawcę w 
państwie członkowskim, do którego 
następuje delegowanie, celem zapewnienia 
minimalnego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych. Niniejsza 
dyrektywa oraz dyrektywa 96/71/WE 
dopuszczają, by prawne lub wspólnie 
ustalone normy zapewniały delegowanym 
pracownikom korzystniejsze warunki, o ile 
zapewnia się równe traktowanie i 
niedyskryminację lokalnych i 
zagranicznych przedsiębiorstw i 
pracowników. Niniejsza dyrektywa w 
sprawie egzekwowania ma na celu lepsze 
wdrożenie dyrektywy 96/71/WE w pełnym 
poszanowaniu art. 53 ust. 1, art. 62, art. 
45 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 2 TFUE, a 
także karty praw podstawowych.

Or. en
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Poprawka 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 77
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Główną cechą faktycznego 
delegowania jest to, że zainteresowani 
pracownicy nie poszukują dostępu do 
rynku pracy przyjmującego państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Or. en

Poprawka 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Główną cechą faktycznego 
delegowania jest to, że zainteresowani 
pracownicy nie poszukują stałego dostępu 
do rynku pracy przyjmującego państwa 
członkowskiego, do którego zostali 
delegowani.

Or. en

Poprawka 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) W przypadku nieprzestrzegania 
przepisów, np. w razie ustalenia, iż 
pracownik nie został faktycznie 
delegowany, przedsiębiorstwo powinno 
podlegać właściwemu prawodawstwu 
mającemu zastosowanie w państwie 
członkowskim, do którego następuje 
delegowanie, a wszystkie osoby 
delegowane przez dane przedsiębiorstwo 
uznaje się za pracowników korzystających 
ze swobody przepływu pracowników w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 80
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 

(4) Należy poprawić wdrażanie i 
monitorowanie pojęcia delegowania, aby 
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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.

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. Najważniejszym środkiem 
służącym temu celowi są kontrole 
przestrzegania minimalnych warunków 
pracy, aby skutecznie przeciwdziałać 
nielegalnemu zatrudnieniu. W żaden 
sposób nie można ograniczać możliwości 
przeprowadzania kontroli przez państwa 
członkowskie, gdyż w przeciwnym razie 
nie ma możliwości zagwarantowania 
wdrożenia dyrektywy 96/71/WE.

Or. de

Poprawka 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

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, a 
także zmniejszyć ryzyko występowania 
sprzeczności w stosowaniu prawa UE, aby 
zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu 
obowiązujących przepisów przez 
przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej 
w Traktacie swobody świadczenia usług 
lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w 
sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, 
oraz uniemożliwiać te zjawiska i je 
zwalczać.
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Or. en

Poprawka 84
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W przypadku nieprzestrzegania 
przepisów, np. gdy stwierdzono, że dany 
pracownik nie został w rzeczywistości 
oddelegowany, wobec przedsiębiorstwa 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
w kraju świadczenia usługi.

Or. de

Poprawka 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W przypadku nieprzestrzegania 
przepisów, np. w razie ustalenia, iż 
pracownik nie został faktycznie 
delegowany, przedsiębiorstwo podlega 
właściwemu prawodawstwu mającemu 
zastosowanie w państwie świadczenia 
usług, a wszystkie osoby delegowane przez 
dane przedsiębiorstwo uznaje się za 
pracowników korzystających ze swobody 
przepływu pracowników w całej Unii.

Or. en

Poprawka 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour
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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

Poprawka 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) W związku z tym należy sprecyzować 
składowe elementy faktyczne cechujące 
tymczasowy charakter delegowania, z 
którego wynika, że pracodawca powinien 
rzeczywiście prowadzić działalność w 
państwie członkowskim, z którego 
delegowani są pracownicy; trzeba również 
doprecyzować powiązania między art. 45, 
46, 49 TFUE, dyrektywą 96/71/WE a 
rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych (zwanego dalej 
„rozporządzeniem Rzym I”).

Or. en

Poprawka 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Podobnie jak w przypadku dyrektywy 
96/71/WE niniejsza dyrektywa nie może 
jednak uniemożliwiać stosowania prawa, 
które zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rzym 
I ma zastosowanie do indywidualnych 
umów o pracę, ani stosowania 
rozporządzenia nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
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, 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z 
dnia 22 maja 2012 r. lub art. 45 i 46 
TFUE. Postanowienia niniejszej 
dyrektywy nie powinny naruszać 
uprawnień państw członkowskich do 
zapewnienia delegowanym pracownikom 
korzystniejszych warunków.

Or. en

Poprawka 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podobnie jak w przypadku dyrektywy 
96/71/WE niniejsza dyrektywa nie może 
jednak uniemożliwiać stosowania prawa, 
które zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rzym 

(6) Podobnie jak w przypadku dyrektywy 
96/71/WE niniejsza dyrektywa nie może 
jednak uniemożliwiać stosowania prawa, 
które zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rzym 
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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.

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 lub art. 45 i 
46 TFUE. Postanowienia niniejszej 
dyrektywy nie naruszają uprawnień 
państw członkowskich do ustalenia i 
egzekwowania korzystniejszych warunków 
dla delegowanych pracowników.

Or. en

Poprawka 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Właściwe organy dokonują 
wszechstronnej oceny wszystkich 
okoliczności faktycznych, by określić, czy 
pracownik został rzeczywiście 
delegowany. Jeżeli nie można przedstawić 
dowodów, zainteresowane państwa 
członkowskie w ścisłej współpracy i bez 
jakiejkolwiek zwłoki ustalają w oparciu o 
rozporządzenie Rzym I, które przepisy 
mają zastosowanie do umowy o pracę.

Or. en

Poprawka 91
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Poszanowanie różnorodności 
krajowych systemów stosunków pracy oraz 
niezależności partnerów społecznych 
zostało wyraźnie uznane w Traktacie.

(7) Poszanowanie różnorodności 
krajowych systemów stosunków pracy oraz 
niezależności partnerów społecznych 
zostało wyraźnie uznane w Traktacie. 
Systemy te obchodzi się jednak poprzez 
niewłaściwe stosowanie dyrektywy 
96/71/WE. Nadużyciom można położyć 
kres tylko i wyłącznie poprzez 
przestrzeganie zasady „takie samo 
wynagrodzenie za taką samą pracę” w 
porównywalnym miejscu pracy, chyba że 
wynagrodzenie w kraju pochodzenia 
byłoby niższe. Wówczas właśnie to niższe 
wynagrodzenie musiałoby obowiązywać. 
Uczciwe warunki i zasada 
niedyskryminacji dotyczą bowiem nie 
tylko przedsiębiorstw, ale również 
pracowników.

Or. de

Poprawka 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Poszanowanie różnorodności 
krajowych systemów stosunków pracy oraz 
niezależności partnerów społecznych 
zostało wyraźnie uznane w Traktacie.

(7) Poszanowanie różnorodności 
krajowych systemów stosunków pracy oraz 
niezależności partnerów społecznych 
zostało wyraźnie uznane w Traktacie. 
Poszanowanie to trzeba przełożyć na 
postanowienia umożliwiające państwom 
członkowskim korzystanie z szerokiej 
gamy rozwiązań zgodnych z ich prawem 
krajowym oraz praktyką zapewniania 
zgodności z dyrektywą 96/71/WE oraz z 
niniejszą dyrektywą oraz egzekwowania 
ich obu.
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Or. en

Poprawka 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Niniejsza dyrektywa i dyrektywa 
96/71/WE przestrzegają różnych 
krajowych systemów stosunków pracy i 
uznają ważną rolę odgrywaną przez 
rokowania zbiorowe. Obejmuje to prawo 
związków zawodowych do angażowania 
się w postępowanie sądowe lub 
administracyjne w imieniu pracowników, i 
gdzie to ma zastosowanie, by kontrolować 
i egzekwować warunki pracy.

Or. en

Poprawka 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Niniejsza dyrektywa i dyrektywa 
96/71/WE nie powinny kolidować z 
różnymi krajowymi systemami stosunków 
pracy i systemami rokowań zbiorowych.

Or. en

Poprawka 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 96
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Partnerzy społeczni odgrywają ważną 
rolę w kontekście delegowania 
pracowników do świadczenia usług, jako 
że mogą oni, zgodnie z krajowym prawem 
lub praktyką, określać różne poziomy 
(alternatywnie lub jednocześnie) 
obowiązujących minimalnych stawek 
płacy. Prawo to powinno być powiązane z 
ich odpowiedzialnością za podawanie 
wysokości minimalnej płacy i 
informowanie o niej.

Or. cs

Poprawka 97
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 98
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) W ramach wdrażania dyrektywy 
96/71/WE najważniejszą rolę odgrywają 
organy kontrolne w państwach 
członkowskich. Nielegalne zatrudnienie 
można zwalczać jedynie poprzez skuteczne 
kontrolowanie przestrzegania 
minimalnych warunków pracy. W żadnym 
wypadku nie można ograniczać 
możliwości przeprowadzania kontroli 
przez państwa członkowskie.

Or. de

Poprawka 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mając na celu zagwarantowanie, że 
pracownik delegowany otrzymuje 
odpowiednie wynagrodzenie, oraz pod 
warunkiem że dodatki specyficzne dla 
delegowania można uważać za składnik 
minimalnych stawek płacy, takie dodatki 
powinno się odliczać od wynagrodzenia, 
wyłącznie jeśli przewiduje to prawo 
krajowe, układy zbiorowe lub praktyka w 
przyjmującym państwie członkowskim.

(9) Mając na celu zagwarantowanie, że 
pracownik delegowany otrzymuje 
odpowiednie dodatki płacowe specyficzne 
dla delegowania, [które] można uważać za 
składnik minimalnych stawek płacy, jak 
przewiduje to prawo krajowe, układy 
zbiorowe lub praktyka w państwie 
członkowskim, do którego następuje 
delegowanie. Dodatki specyficzne dla 
delegowania należy brać pod uwagę, pod 
warunkiem że są wypłacane w oparciu o 
stawkę godzinową i niezależnie od 
okoliczności wykonywania pracy. 
Dodatków wypłacanych jako zwrot 
wydatków faktycznie poniesionych w 
związku z delegowaniem, takich jak koszty 
podróży, utrzymania i zakwaterowania, 
nie należy uwzględniać, ponieważ zwrot 
takich wydatków jest obowiązkiem 
pracodawcy.

Or. en

Poprawka 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Mając na celu zagwarantowanie, że 
pracownik delegowany otrzymuje 
odpowiednie wynagrodzenie, oraz pod 
warunkiem że dodatki specyficzne dla 
delegowania można uważać za składnik 
minimalnych stawek płacy, takie dodatki 
powinno się odliczać od wynagrodzenia, 
wyłącznie jeśli przewiduje to prawo 
krajowe, układy zbiorowe lub praktyka w 
przyjmującym państwie członkowskim.

(9) Mając na celu zagwarantowanie, że 
pracownik delegowany otrzymuje 
odpowiednie wynagrodzenie, oraz pod 
warunkiem że dodatki specyficzne dla 
delegowania można uważać za składnik 
minimalnych stawek płacy, takie dodatki 
powinno się odliczać od wynagrodzenia, 
wyłącznie jeśli przewiduje to prawo 
krajowe, układy zbiorowe lub praktyka w 
przyjmującym państwie członkowskim.
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O tym, czy pracodawca ma obowiązek 
opłacić koszty podróży, utrzymania i 
zakwaterowania lub zapewnić zwrot tych 
kosztów, decyduje prawo krajowe państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności. 
Jednak o tym, czy wchodzi to w skład 
minimalnego wynagrodzenia, decyduje 
prawo krajowe przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Niniejsza dyrektywa, dyrektywa 
96/71/WE i dyrektywa 2008/104/WE 
powinny gwarantować, że pracownicy 
tymczasowi, którzy są również 
pracownikami delegowanymi, korzystają z 
najbardziej korzystnych warunków 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 102
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

współpraca Komisji i państw 
członkowskich jest zatem niezbędna; nie 
należy również zapominać o centralnej roli 
inspekcji pracy i partnerów społecznych. 
Nielegalne zatrudnienie można zwalczać 
jedynie poprzez skuteczne kontrolowanie 
przestrzegania minimalnych warunków 
pracy. W żadnym wypadku nie można 
ograniczać możliwości przeprowadzania 
kontroli przez państwa członkowskie.

Or. de

Poprawka 103
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 

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

pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 
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 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Odpowiednie i skuteczne wdrożenie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 

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

zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników delegowanych, natomiast 
niewystarczające egzekwowanie wpływa 
negatywnie na skuteczność stosowanych w 
tej dziedzinie przepisów unijnych. Bliska 
współpraca państw członkowskich, 
Komisji, inspekcji pracy i partnerów 
społecznych ma zasadnicze znaczenie.

Or. en

Poprawka 108
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niezbędne są surowe, regularne i 
nieszablonowe kontrole w państwach 
członkowskich. Należy również zadbać o 
odpowiednie finansowanie, aby możliwe 
było wykrywanie przypadków 
nieinformowania właściwych urzędów i 
zwalczanie takich praktyk. Państwa 
członkowskie uprawnione są do 
przeprowadzania wszelkich niezbędnych 
kontroli, by w pełni stosować się do 
dyrektywy 96/71/WE oraz do postanowień 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niezbędne jest przeprowadzanie 
skutecznych, regularnych i elastycznych 
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inspekcji pracy i trzeba zapewnić 
odpowiednie finansowanie, by właściwe 
organy wykrywały i zwalczały przypadki 
niewłaściwego stosowania i obchodzenia 
przepisów. Państwa członkowskie 
powinny być uprawnione do 
przeprowadzania wszelkich kontroli 
niezbędnych do tego, by zapewnić pełną 
zgodność z art. 5 dyrektywy 96/71/WE 
oraz postanowieniami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 110
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niezbędne są surowe, regularne i 
nieszablonowe kontrole w państwach 
członkowskich, które muszą być 
gwarantowane w całej Europie przez 
właściwe organy krajowe.

Or. de

Poprawka 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu zapobiegania 
niewłaściwemu stosowaniu i/lub omijaniu 
dyrektywy 96/71/WE i niniejszej 
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dyrektywy przez przedsiębiorstwa z 
zamiarem pozbawiania delegowanych 
pracowników ich praw lub odmawiania 
im takich praw.

Or. en

Poprawka 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Delegowani pracownicy nie są 
wykorzystywani do zastępowania 
strajkujących pracowników.

Or. en

Poprawka 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Delegowani pracownicy nie powinni 
być wykorzystywani do zastępowania 
strajkujących pracowników.

Or. en

Poprawka 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 b preambuły (nowy)



PE500.574v01-00 32/97 AM\919866PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Właściwe organy dokonują 
wszechstronnej oceny wszystkich 
okoliczności faktycznych, by określić, czy 
przedsiębiorstwo rzeczywiście prowadzi 
działalność. Jeżeli nie można przedstawić 
dowodu, zakłada się, że przedsiębiorstwo 
ma swoją siedzibę w państwie, w którym 
świadczy usługi.

Or. en

Poprawka 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10c) Państwa członkowskie są 
uprawnione do przeprowadzania 
wszelkich kontroli niezbędnych do tego, 
by zapewnić pełną zgodność z art. 5 
dyrektywy 96/71/WE oraz 
postanowieniami niniejszej dyrektywy. 
Niezbędne jest przeprowadzanie 
surowych, regularnych i elastycznych 
kontroli w państwach członkowskich i 
trzeba zapewnić odpowiednie 
finansowanie, by właściwe organy 
wykrywały i zwalczały przypadki 
obchodzenia przepisów.

Or. en

Poprawka 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
podjąć odpowiednie środki w celu 
zapobiegania niewłaściwemu stosowaniu 
i/lub omijaniu dyrektywy 96/71/WE i 
niniejszej dyrektywy przez 
przedsiębiorstwa z zamiarem pozbawiania 
delegowanych pracowników ich praw lub 
odmawiania im takich praw. W 
szczególności należy zapobiegać 
delegowaniu pracowników w celu 
zastąpienia strajkujących pracowników, 
następującym po sobie okresom 
delegowania na to samo stanowisko oraz 
fikcyjnemu samozatrudnieniu.

Or. en
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Poprawka 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Właściwe organy powinny dokonać 
wszechstronnej oceny wszystkich 
faktycznych okoliczności w celu 
określenia, czy dane przedsiębiorstwo 
rzeczywiście posiada siedzibę w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym oferuje ono swoje usługi. Państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
przedsiębiorstwa przedstawiły niezbędne 
dowody. Jeżeli nie można ustalić, że w 
państwie członkowskim prowadzenia 
działalności faktycznie prowadzona jest 
znaczna część działalności, do celów 
niniejszej dyrektywy i dyrektywy 
96/71/WE przedsiębiorstwo to należy 
uznać za posiadające siedzibę w państwie 
członkowskim, do którego następuje 
delegowanie.

Or. en

Poprawka 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Aby ocenić, czy delegowany 
pracownik tymczasowo wykonuje swoją 
pracę w państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym zwyczajowo pracuje, 
należy zbadać wszystkie elementy 
cechujące taką pracę i sytuację danego 
pracownika. Państwa członkowskie 
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powinny dopilnować, aby 
przedsiębiorstwa przedstawiły niezbędne 
dowody. Jeżeli nie można ustalić, że dany 
pracownik jest pracownikiem 
delegowanym w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy i dyrektywy 96/71/WE, należy 
uznać, że pracownik ten jest na stałe 
zatrudniony w państwie członkowskim, do 
którego następuje delegowanie, w 
rozumieniu rozporządzenia nr 593/2008.

Or. en

Poprawka 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11d) W przypadku gdy warunki 
zatrudnienia w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności i/lub państwie 
członkowskim, do którego następuje 
delegowanie, są korzystniejsze dla 
delegowanych pracowników niż warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie i/lub 
dyrektywie 96/71/WE, powinno stosować 
się korzystniejsze warunki.

Or. en

Poprawka 121
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby ułatwić skuteczniejsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE, 

(12) Aby ułatwić skuteczniejsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE, 



PE500.574v01-00 36/97 AM\919866PL.doc

PL

należy wprowadzić system wymiany 
informacji w formie elektronicznej w celu 
usprawnienia współpracy administracyjnej, 
zaś właściwe organy powinny w jak 
najszerszym zakresie używać systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI). Nie powinno to 
jednak uniemożliwiać stosowania 
dwustronnych umów i porozumień 
dotyczących współpracy administracyjnej.

należy wprowadzić system wymiany 
informacji w formie elektronicznej w celu 
usprawnienia współpracy administracyjnej, 
zaś właściwe organy powinny we 
wszystkich możliwych przypadkach 
używać wyłącznie systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(systemu IMI). Nie powinno to jednak 
odbywać się ze szkodą dla stosowania 
dwustronnych umów i porozumień 
dotyczących współpracy administracyjnej 
w obszarach nieobjętych systemem IMI.

Or. cs

Poprawka 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 123
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca dwustronna pomiędzy właściwymi organami stanowi kluczowy mechanizm 
zapewnienia ochrony praw delegowanych pracowników. Należy podkreślić, że niniejsza 
dyrektywa umożliwia dwustronną i/lub wielostronną współpracę, a jednocześnie dostrzega 
potencjalne korzyści przyjęcia systemu IMI w celu ułatwienia przekazu informacji.

Poprawka 124
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Współpraca administracyjna i 
wzajemna pomoc między państwami 
członkowskimi powinny odbywać się 
zgodnie z zasadami ochrony danych 
osobowych określonymi w dyrektywie 
95/46/WE, natomiast współpraca 
administracyjna za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) powinna odbywać się 
również zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 

(13) Współpraca administracyjna i daleko 
posunięta i szybka wzajemna pomoc 
między państwami członkowskimi 
powinny odbywać się zgodnie z zasadami 
ochrony danych osobowych określonymi w 
dyrektywie 95/46/WE, natomiast 
współpraca administracyjna za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
powinna odbywać się również zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
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osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych oraz 
z rozporządzeniem (UE) nr xxx 
(rozporządzenie w sprawie IMI) w sprawie 
współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych oraz z rozporządzeniem 
(UE) nr xxx (rozporządzenie w sprawie 
IMI) w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI).

Or. de

Poprawka 125
Milan Cabrnoch

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) Ponieważ trudności w dostępie do 
informacji o warunkach zatrudnienia są 
bardzo często powodem nieprzestrzegania 
obowiązujących zasad przez 
usługodawców, państwa członkowskie 
powinny zapewnić powszechne i 
rzeczywiste udostępnianie informacji o 
warunkach zatrudnienia, nie tylko dla 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, ale również dla 
zainteresowanych pracowników 
delegowanych. Obowiązek ten należy 
bardziej skonkretyzować, zwłaszcza jeśli 
chodzi o powszechnie wiążące układy 
zbiorowe.

Or. cs

Poprawka 126
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.

Poprawka 127
Jean-Pierre Audy

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 udostępnienia informacji 
dotyczących warunków zatrudnienia, nie 
tylko dla usługodawców z innych państw 
członkowskich, ale również dla 
zainteresowanych pracowników 
delegowanych. Państwo członkowskie, z 
którego pochodzi usługodawca lub 
pracownik, musi zapewnić 
przetłumaczenie na swój język tych 
informacji dotyczących warunków 
zatrudnienia;

Or. fr
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Poprawka 128
Thomas Händel

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.

Pracownicy delegowani mają prawo do 
informacji i porady na temat 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia. Państwa członkowskie mają 
za zadanie powołanie odpowiednich 
organów, do których pracownicy 
delegowani mogą się zwrócić. 

Or. de

Poprawka 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

(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 
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zainteresowanych pracowników 
delegowanych.

dla zainteresowanych pracowników 
delegowanych. Nieprzestrzeganie 
przepisów musi podlegać sankcjom, gdyż 
poważnie szkodzi egzekwowaniu i osłabia 
uczciwą konkurencję na jednolitym 
rynku.

Or. en

Poprawka 130
Martin Kastler

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. de

Poprawka 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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 

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

innych państw członkowskich, ale również 
dla zainteresowanych pracowników 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 132
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14 a) Pracownicy delegowani mają 
prawo do informacji i porady na temat 
obowiązujących warunków pracy i 
zatrudnienia. Obowiązkiem państw 
członkowskich jest utworzenie 
odpowiednich punktów informacyjnych, 
do których pracownicy delegowani mogą 
się zwrócić, nie ponosząc przy tym 
żadnych kosztów.

Or. de

Poprawka 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pracownikom delegowanym 
przysługuje indywidualne prawo do 
informacji i do uzyskania porady w 
zakresie mających zastosowanie 
warunków pracy i zatrudnienia. W gestii 
państw członkowskich leży powołanie 
odpowiednich organów, do których 
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delegowani pracownicy mogą się zwrócić 
w tej sprawie.

Or. en

Poprawka 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pracownikom delegowanym 
przysługuje prawo do informacji i do 
uzyskania porady w zakresie istotnych 
warunków pracy i zatrudnienia. Do 
państw członkowskich należy 
ustanowienie takich ośrodków informacji 
i doradztwa, do których delegowani 
pracownicy mogą się zwrócić, a także 
zapewnienie finansowego wsparcia dla 
tych ośrodków.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Jeżeli warunki zatrudnienia 
określone są w układach zbiorowych 
uznanych za powszechnie stosowane, 
państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by te układy zbiorowe były 
oficjalnie publikowane i udostępniane.

Or. en
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Poprawka 136
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Państwa członkowskie powinny 
określić sposób, w jaki usługodawcy i 
usługobiorcy otrzymują łatwo dostępne 
informacje, w miarę możliwości 
udostępniając te informacje na stronie 
internetowej, zgodnie ze standardami 
dostępności stron WWW. Wśród takich 
stron internetowych powinny znajdować 
się w szczególności wszystkie strony 
uruchomione na podstawie prawodawstwa 
UE w celu sprzyjania przedsiębiorczości 
lub rozwojowi usług transgranicznych.

(15) Aby zapewnić pewność prawa i 
dostępność informacji, należy w każdym 
państwie członkowskim utworzyć 
pojedyncze źródło informacji. Państwa 
członkowskie powinny wskazać 
pojedynczą oficjalną krajową stronę 
internetową zawierającą zwłaszcza 
informacje o warunkach zatrudnienia 
mających zastosowanie do pracowników 
oddelegowanych na ich terytorium, a 
także odniesienia do wszystkich stron 
internetowych utworzonych na podstawie 
prawodawstwa UE w celu sprzyjania 
przedsiębiorczości lub rozwojowi 
transgranicznego świadczenia usług.

Or. cs

Poprawka 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby poprawić i ułatwić wzajemną 
pomoc i współpracę transgraniczną 
między właściwymi organami w 
państwach członkowskich, powinno się 
opracować ogólnounijny system 
notyfikacji lub rejestracji oparty na 
systemach istniejących już w państwach 
członkowskich i dopasowany do nich, 
zgodnie z przepisami w sprawie ochrony 
danych osobowych. Aby taki system 
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odpowiadał zasadzie niedyskryminacji 
oraz uczciwej konkurencji Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie ocenę skutków dotyczącą 
wykonalności takiego systemu.

Or. en

Poprawka 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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) Nadrzędne znaczenie ma to, by 
przyjmujące państwo członkowskie nadal 
prowadziło kontrolowanie i 
monitorowanie, jak określono w art. 5 
dyrektywy 96/71/WE. Aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie przepisów 
materialnych dotyczących warunków 
zatrudnienia, które należy spełnić w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
stosują niezbędne środki kontroli lub 
formalności administracyjne do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług.

Or. en
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Poprawka 139
Thomas Mann

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 
zawsze powinny stosować wszelkie środki 
kontroli, które uznają za skuteczne i 
niezbędne w związku z osiągnięciem 
danego celu, lub formalności 
administracyjne do przedsiębiorstw 
delegujących pracowników do świadczenia 
usług. W żaden sposób nie można 
ograniczać skutecznych środków kontroli, 
gdyż w przeciwnym razie niemożliwe jest 
zwalczanie nielegalnego zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 140
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 
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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.

spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wszelkie środki kontroli 
lub formalności administracyjne do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług, jakie 
w związku z osiągnięciem tego celu uznaje 
się za skuteczne i niezbędne.

Or. de

Poprawka 141
Sari Essayah

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 

(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, uznane za 
skuteczne i niezbędne do tego celu środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług.
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niezbędnych informacji nie można w łatwy 
sposób uzyskać od pracodawcy 
pracowników delegowanych lub od 
organów w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności przez 
usługodawcę w rozsądnym terminie, a 
zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. en

Poprawka 142
Martin Kastler

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 środki kontroli 
lub formalności administracyjne do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług, pod 
warunkiem że wydają się one skuteczne i 
niezbędne w związku z osiągnięciem tego 
celu.
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Or. de

Poprawka 143
Nadja Hirsch

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 niezbędne środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług.

Or. de

Poprawka 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
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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 niezbędne środki 
kontroli i formalności administracyjne do 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług w celu 
skutecznego zwalczania nadużyć 
i nieuczciwej konkurencji.

Or. en

Poprawka 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(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 wszystkie środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
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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.

do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług, 
uznane za skuteczne i niezbędne do 
realizacji tego celu.

Or. fr

Poprawka 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, powinno się zapewnić 
pewien poziom harmonizacji środków 
kontroli lub formalności 
administracyjnych. Poza tym minimalnym 
trzonem państwa członkowskie powinny 
mieć swobodę w zakresie wprowadzania 
wszelkich środków służących do 
skutecznej kontroli warunków działania 
przedsiębiorstw świadczących usługi na 
ich terenie oraz warunków zatrudnienia 
pracowników delegowanych. Takie środki 
lub wymogi dotyczące kontroli mogą być 
w każdym razie stosowane, wyłącznie 
jeżeli właściwe organy nie mogą 
skutecznie wykonywać swoich zadań 
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usługodawcę w rozsądnym terminie, a 
zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

kontrolnych bez wymaganych informacji, a 
niezbędnych informacji nie można w łatwy 
sposób uzyskać od pracodawcy 
pracowników delegowanych lub od 
organów w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności przez 
usługodawcę w rozsądnym terminie, a 
zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. fr

Poprawka 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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, uznane za 
skuteczne i niezbędne do tego celu środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Takie 
środki lub wymogi mogą być stosowane, 
jeżeli właściwe organy nie mogą 
skutecznie wykonywać swoich zadań 
kontrolnych bez wymaganych informacji.
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Or. en

Poprawka 148
Csaba Őry

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 wyłącznie pewne środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. 
Wszelkie 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, 
a zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych w 
ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. hu

Poprawka 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie (16) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
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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.

przepisów materialnych dotyczących 
warunków zatrudnienia, które należy 
spełnić w odniesieniu do pracowników 
delegowanych, oraz by monitorować ich 
przestrzeganie, państwa członkowskie 
powinny stosować wyłącznie takie środki 
kontroli lub formalności administracyjne 
do przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług. Takie 
środki kontroli lub formalności 
administracyjne powinny być 
proporcjonalne oraz nie powinny 
zawierać nieuzasadnionych 
i nadmiernych obciążeń 
administracyjnych. Takie środki lub 
wymogi mogą być stosowane, wyłącznie 
jeżeli właściwe organy nie mogą 
skutecznie wykonywać swoich zadań 
kontrolnych bez wymaganych informacji, a 
niezbędnych informacji nie można w łatwy 
sposób uzyskać od pracodawcy 
pracowników delegowanych lub od 
organów w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności przez 
usługodawcę w rozsądnym terminie, 
a zastosowanie mniej restrykcyjnych 
środków nie zapewniłoby osiągnięcia 
kluczowych celów wyznaczonych 
w ramach krajowych środków kontrolnych.

Or. en

Poprawka 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 151
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.

Poprawka 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Ustanowienie kompleksowego 
i skutecznego systemu środków 
zapobiegania i kontroli, wraz 
z odstraszającymi karami – w celu 
zapobiegania fikcyjnemu samozatrudnieniu 
oraz w celu wykrywania takich 
przypadków – powinno przyczynić się do 
skutecznej walki ze zjawiskiem pracy 
niezarejestrowanej. W tym kontekście 
kluczowe jest, aby właściwe organy 
w państwach członkowskich posiadały 
możliwość sprawdzenia, czy istnieje 
stosunek zależności między rzekomo 
pracującą na własny rachunek osobą i jej 
pracodawcą.

Or. en

Poprawka 153
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Skuteczne wdrożenie 
obowiązujących warunków zatrudnienia 
obejmuje również zwalczanie pozornej 
działalności na własny rachunek. Ma to 
decydujące znaczenie z punktu widzenia 
przeciwdziałania ewentualnym 
nadużyciom. Właściwy organ musi 
dysponować środkami umożliwiającymi 
sprawdzenie, czy pracownik prowadzący 
rzekomo własną działalność nie jest w 
dużej mierze zatrudniany wielokrotnie 
przez tego samego pracodawcę oraz czy 
między pracownikiem prowadzącym 
działalność na własny rachunek a 
pracodawcą nie istnieje stosunek 
zależności.
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Or. de

Poprawka 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zapobiec nadużywaniu 
fikcyjnego samozatrudnienia i innym 
naruszeniom obowiązujących przepisów 
należy ustanowić europejski rejestr 
przedsiębiorstw, które regularnie łamią 
przepisy określone w niniejszej dyrektywie 
i w dyrektywie 96/71/WE. Celem takiego 
rejestru powinno być również zapewnienie 
równych szans i uczciwej konkurencji 
wśród przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zapobiec obchodzeniu 
przepisów lub nadużywaniu fikcyjnego 
samozatrudnienia Komisja bada 
możliwość ustanowienia europejskiego 
rejestru („czarnej listy”) przedsiębiorstw, 
które regularnie łamią przepisy określone 
w niniejszej dyrektywie i w dyrektywie 
96/71/WE. Celem takiej czarnej listy 
powinno być zapewnienie uczciwej 
konkurencji wśród przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Aby zapewnić lepsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE 
oraz jej egzekwowanie w praktyce państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
prowadzenie na swoim terytorium 
skutecznych i odpowiednich kontroli.

Or. en

Poprawka 157
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Aby zapewnić lepsze i bardziej 
jednolite stosowanie dyrektywy 96/71/WE 
oraz jej egzekwowanie w praktyce, a także 
zmniejszyć w możliwie największym 
stopniu różnice w jej stosowaniu i 
egzekwowaniu w całej Unii, państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
prowadzenie na swoim terytorium 
skutecznych i odpowiednich kontroli. 
Państwa członkowskie zawsze powinny 
stosować wszelkie środki kontroli lub 
formalności administracyjne wobec 
przedsiębiorstw delegujących 
pracowników do świadczenia usług, jakie 
uznają za skuteczne i niezbędne w 
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związku z osiągnięciem danego celu. 
Służy to przeciwdziałaniu nielegalnemu 
zatrudnieniu.

Or. de

Poprawka 158
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Krajowe inspekcje pracy, partnerzy 
społeczni i inne organy monitorujące mają 
tu ogromne znaczenie i nadal powinny 
odgrywać tę kluczową rolę. W żaden 
sposób nie należy ograniczać działalności 
organów monitorujących.

Or. de

Poprawka 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Aby szanować różnorodność rynków 
pracy i systemów stosunków pracy, 
państwa członkowskie – zgodnie z prawem 
krajowym i praktyką – mają prawo zlecić 
innym podmiotom lub organom zadanie 
monitorowania niektórych warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych, 
o ile te podmioty lub organy zapewniają 
zainteresowanym osobom równoważny 
stopień ochrony oraz prowadzą 
monitorowanie w sposób 
niedyskryminacyjny i obiektywny.

Or. en

Poprawka 161
Thomas Mann

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 przeanalizować 
potrzebę opracowania wspólnych 
standardów w celu ustalenia 
porównywalnych metod, praktyk i 
minimalnych norm na szczeblu unijnym. 
Opracowanie wspólnych standardów nie 
może jednak ograniczać państw 
członkowskich w czynnościach mających 
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na celu skuteczne przeciwdziałanie 
nielegalnemu zatrudnieniu. 

Or. de

Poprawka 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Aby ułatwić egzekwowanie 
dyrektywy 96/71/WE i zapewnić jej 
skuteczniejsze stosowanie, należy 
wprowadzić skuteczne mechanizmy 
rozpatrywania skarg, za pomocą których 
pracownicy delegowani mogą składać 
skargi lub brać udział w postępowaniu 
bezpośrednio lub przez odpowiednie 
wyznaczone strony trzecie, takie jak 
związki zawodowe lub inne 
stowarzyszenia, jak również wspólne 
instytucje partnerów społecznych. 
Stowarzyszenia, organizacje i inne 
jednostki prawne, które mają uzasadniony 
interes w egzekwowaniu dyrektywy 
96/71/WE, mogą angażować się w każde 
postępowanie sądowe lub administracyjne 
w imieniu pracownika. Nie powinno to 
naruszać krajowych przepisów 
proceduralnych dotyczących 
reprezentowania i obrony w postępowaniu 
przed sądem.

Or. en

Poprawka 163
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

reprezentowania i obrony w postępowaniu 
przed sądem. Związki zawodowe mają 
prawo do działań zbiorowych i możliwość 
występowania z powództwem 
reprezentacyjnym.

Or. en

Poprawka 165
Milan Cabrnoch

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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 166
Phil Bennion

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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia delegowanym pracownikom pełnej jasności prawa oraz ochrony 
przedsiębiorstw działających w dobrej wierze, odpowiedzialność musi leżeć zawsze po stronie 
bezpośredniego pracodawcy, niezależnie od jego pozycji w łańcuchach podwykonawców.
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Poprawka 167
Csaba Őry

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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

skreślony

Or. hu

Poprawka 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły
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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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 169
Marek Henryk Migalski

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, 

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

Or. en

Poprawka 170
Nadja Hirsch

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 

(24) W celu przeciwdziałania nadużyciom 
w ramach podwykonawstwa oraz w celu 
ochrony praw pracowników delegowanych 
państwa członkowskie muszą zadbać o to, 
aby we wszystkich branżach istniała 
możliwość pociągnięcia wykonawcy do 
odpowiedzialności za wypłatę 
pracownikom delegowanym ich 
należności.
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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. de

Poprawka 171
Thomas Händel

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 

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa nie tylko w sektorze 
budowlanym oraz w celu ochrony praw 
pracowników delegowanych należy 
dopilnować, aby wszyscy wykonawcy w 
ramach łańcucha zamówień mogli zostać 
pociągnięci do odpowiedzialności za 
wypłatę wszelkich roszczeń należnych 
pracownikom delegowanym.
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zapobiegawcze, które polegają na 
przedstawieniu dowodów przez 
podwykonawcę, w tym, w stosownych 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

Or. de

Poprawka 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Z myślą o ograniczeniu nadużywania 
sytuacji podwykonawstwa oraz w celu 
ochrony praw pracowników delegowanych 
należy dopilnować, aby wszyscy 
zleceniodawcy mogli być pociągani do 
odpowiedzialności za wypłacanie 
pracownikom delegowanym wszystkich ich 
należności.
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krajowych.

Or. en

Poprawka 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

(24) Z myślą o ograniczeniu nadużywania 
sytuacji podwykonawstwa oraz w celu 
ochrony praw pracowników delegowanych 
należy dopilnować, aby we wszystkich 
sektorach, wszyscy wykonawcy 
w łańcuchu mogli być pociągani do 
odpowiedzialności za wypłacanie 
pracownikom delegowanym wszystkich ich 
należności.

Or. en

Poprawka 174
Jean-Pierre Audy
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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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

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

Or. fr

Poprawka 175
Jean-Luc Bennahmias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w sektorze budowlanym 
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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 
przypadkach, dowodów opartych na 
informacjach pochodzących od organów 
krajowych.

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

Or. fr

Poprawka 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Ze względu na skalę występowania 
podwykonawstwa w niektórych sektorach 
działalności 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 
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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.

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

Or. fr

Poprawka 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Ze względu na rosnące odwoływanie 
się do podwykonawstwa przy 
międzynarodowym świadczeniu usług 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 
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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.

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. fr

Poprawka 178
Milan Cabrnoch

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 179
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W szczególnych przypadkach, 
zgodnie z krajowym prawem lub praktyką, 

skreślony
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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.

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 180
Csaba Őry

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. hu

Poprawka 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
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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 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

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 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
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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 184
Marek Henryk Migalski

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 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W szczególnych przypadkach, skreślony
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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.

Or. fr

Poprawka 186
Nadja Hirsch

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.

(25) Państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
należności przysługujących pracownikom 
delegowanym.

Or. de

Poprawka 187
Thomas Händel

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 

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

dyrektywie po konsultacji z partnerami 
społecznymi na poziomie krajowym lub 
sektorowym.

Or. de

Poprawka 188
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności głównych 
wykonawców.

Or. de

Poprawka 189
Nadja Hirsch

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 

skreślony
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bezpośredniego podwykonawcę 
prowadzącego działalność w tym samym 
państwie członkowskim, co wykonawca.

Or. de

Poprawka 190
Milan Cabrnoch

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

Poprawka 191
Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Nadrzędny interes publiczny ochrony 
socjalnej pracowników uzasadnia wymóg 
obciążenia odpowiedzialnością 

skreślony
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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.

Or. hu

Poprawka 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

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

Poprawka 194
Phil Bennion

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 

skreślony
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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 łańcuchach podwykonawców.

Poprawka 195
Marek Henryk Migalski

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

Poprawka 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Przepisy niniejszej dyrektywy w żaden 
sposób nie ograniczają istniejących 
systemów zgodności łańcucha dostaw, 
które już obowiązują w państwach 
członkowskich zapewniających lepsze 
warunki i ochronę pracowników.

Or. en

Poprawka 197
Jean-Luc Bennahmias

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 

(26) Nadrzędny interes publiczny ochrony 
socjalnej pracowników uzasadnia wymóg 
obciążenia odpowiedzialnością 
wykonawcy w przypadku gdy 
pracowników deleguje bezpośredni lub 
pośredni 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 w innej sytuacji, niż 
pracownicy zatrudnieni przez 
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prowadzącego działalność w tym samym 
państwie członkowskim, co wykonawca.

podwykonawcę prowadzącego działalność 
w tym samym państwie członkowskim, co 
wykonawca.

Or. fr

Poprawka 198
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Nadrzędny interes publiczny ochrony 
socjalnej pracowników uzasadnia wymóg 
nałożenia na wykonawcę przepisów 
szczególnych 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.

Or. fr

Poprawka 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa 
96/71/WE mają także zastosowanie do 
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przedsiębiorstw transportowych innych 
niż te działające w sektorze transportu 
morskiego, które delegują pracowników 
do innych państw członkowskich, w tym 
w sektorze transportu lotniczego 
i towarowego, a także żegludze 
kabotażowej, jak stwierdzono w punkcie 
17 preambuły rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1072/2009/WE 
dotyczącego wspólnych zasad dostępu do 
rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych.

Or. en

Poprawka 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26 a) Publiczni i prywatni klienci 
końcowi również mają obowiązek 
czuwania oraz rolę do odegrania, aby 
zapewnić poszanowanie praw 
pracowników delegowanych, jeżeli ci 
ostatni są zatrudniani bezpośrednio przez 
wykonawcę. Analogicznie do przepisów 
dotyczących odpowiedzialności solidarnej 
obowiązujących wykonawców, których 
pracodawcą jest podwykonawca, należy 
stosować według tych samych warunków 
odpowiedzialność solidarną w odniesieniu 
do klienta, w przypadku którego 
pracodawcą pracownika delegowanego 
jest wykonawca. W istocie, pracownicy 
delegowani przez niego mogą znajdować 
się w innej sytuacji, niż pracownicy 
zatrudnieni przez przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność w tym samym 
państwie członkowskim, co klient, jeżeli 
chodzi o możliwość dochodzenia zaległego 
wynagrodzenia lub zwrotu nienależnie 
pobranych podatków lub składek na 
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zabezpieczenie społeczne. Systemu tego 
nie należy stosować jednakże do osób 
prywatnych, które nie mają możliwości 
dokonywania takich samych weryfikacji, 
jak klient końcowy będący podmiotem 
gospodarczym.

Or. frPoprawka 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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. 
W przypadku nałożenia grzywien i kar 
administracyjnych z powodu 
nieprzestrzegania warunków zatrudnienia 
ustanowionych przez sądy pracy lub 
układy zbiorowe, grzywny te i kary 
administracyjny muszą być możliwe do 
wyegzekwowania.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Przyjęcie wspólnych przepisów 
dotyczących wzajemnej pomocy i wsparcia 
dla środków egzekucyjnych oraz 
związanych z tym kosztów, jak też 
przyjęcie jednolitych wymogów 
dotyczących powiadomienia o decyzjach 
związanych z nałożonymi grzywnami 
i karami administracyjnymi w odniesieniu 
do sytuacji związanych z delegowaniem 
pracowników zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i dyrektywą 96/71 powinno 
rozwiązać szereg praktycznych problemów 
dotyczących egzekwowania 
transgranicznego i zagwarantować 
sprawniejsze informowanie o decyzjach 
wydanych w innym państwie 
członkowskim oraz lepsze ich 
egzekwowanie.

Or. en

Poprawka 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Niezależnie od ustanowienia bardziej 
jednolitych przepisów odnośnie do 
transgranicznego egzekwowania kar 
i grzywien oraz potrzeby uwspólnionych 
w większym stopniu kryteriów procedur 
kontrolnych w przypadku braku uiszczenia 
tych kar i grzywien w odniesieniu do 
sytuacji związanych z delegowaniem 
pracowników zgodnie z niniejszą 
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systemów kar, sankcji i grzywien lub 
środków egzekucji na mocy wewnętrznych 
przepisów tych państw.

dyrektywą i dyrektywą 96/71, przepisy te 
nie powinny naruszać kompetencji państw 
członkowskich w zakresie ustalania swoich 
systemów kar, sankcji i grzywien lub 
środków egzekucji na mocy wewnętrznych 
przepisów tych państw.

Or. en

Poprawka 206
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka językowa (dotyczy wyłącznie polskiej wersji językowej).

Poprawka 207
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa nie ma na celu 
ustanowienia zharmonizowanych zasad 
współpracy sądowej, właściwości sądów, 
uznawania i wykonywania orzeczeń w 
sprawach cywilnych i handlowych, czy też 
regulowania kwestii prawa właściwego.

(31) Niniejsza dyrektywa nie ma na celu 
ustanowienia zharmonizowanych zasad 
współpracy sądowej, właściwości sądów, 
uznawania i wykonywania orzeczeń w 
sprawach cywilnych i handlowych czy też 
regulowania kwestii prawa właściwego lub 
ograniczania środków kontrolnych 
stosowanych przez państwa członkowskie.

Or. de

Poprawka 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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. Przy egzekwowaniu dyrektywy 
96/71/WE pozostaje niestety problemem 
niewystarczająca współpraca między 
państwami członkowskimi, co utrudnia 
stworzenie wyrównanych warunków dla 
przedsiębiorstw i ochronę pracowników. 
W przypadku państw członkowskich, które 
nie spełniają postanowień określonych 
w niniejszej dyrektywie i dyrektywie 
96/71/WE, Komisja powinna wystąpić na 
drogę sądową zgodnie z Traktatem o Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 209
Phil Bennion

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. Nieosiągnięcie przez państwa 
członkowskie pełnej zgodności z niniejszą 
dyrektywą powinno skutkować wszczęciem 
przez Komisję postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki w 
przypadku niezgodności z obowiązkami 

(32) Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki 
w przypadku niezgodności z obowiązkami 



AM\919866PL.doc 93/97 PE500.574v01-00

PL

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.

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. Przy egzekwowaniu dyrektywy 
96/71/WE pozostaje niestety problemem 
niewystarczająca współpraca między 
państwami członkowskimi, co utrudnia 
stworzenie wyrównanych warunków dla 
przedsiębiorstw i ochronę pracowników.

Or. en

Poprawka 211
Danuta Jazłowiecka

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 niedopełnienia obowiązków 
nałożonych 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka językowa (dotyczy wyłącznie polskiej wersji językowej).

Poprawka 212
Marian Harkin
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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. Nieosiągnięcie przez państwa 
członkowskie pełnej zgodności z niniejszą 
dyrektywą powinno skutkować wszczęciem 
przez Komisję postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Przepisy niniejszej dyrektywy 
i dyrektywy 96/71/WE są zgodne z 
prawami podstawowymi oraz z zasadami 
określonymi w europejskiej konwencji 
praw człowieka, konwencjach MOP 
i Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, oraz należy je wdrażać 
zgodnie z tymi prawami i zasadami, 
w szczególności z prawem do ochrony 
danych osobowych (art. 8), wolnością 
wyboru zawodu i prawem do 
podejmowania pracy (art. 15), wolnością 
prowadzenia działalności gospodarczej 
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(art. 31), a także z prawem do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47).

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

Or. en

Poprawka 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Podstawowe prawa socjalne nie 
powinny być kwestionowane z powodu 
swobód gospodarczych. W związku z tym 
niniejsza dyrektywa powinna zaostrzyć 
egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE, 
zwłaszcza wobec niepewności prawa, 
o której świadczą wyroki Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, szczególnie 
w sprawach Viking (C-438/05), Laval (C-
341/05), Rüffert (C-346/06) oraz Komisja 
przeciwko Luksemburgowi (C-319/06).

Or. en

Poprawka 216
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Jako że cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ustanowienie wspólnych 
ogólnych ram dla odpowiednich 
przepisów, środków i mechanizmów 
kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i 
bardziej jednolitego wdrażania, stosowania 
i egzekwowania dyrektywy 96/71/WE w 
praktyce, nie może zostać osiągnięty w 
wystarczającym stopniu przez państwa 
członkowskie, może natomiast być w 
większym stopniu osiągnięty na szczeblu 
unijnym ze względu na skalę i efekty 
przedmiotowego działania, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

(34) Jako że cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ogólne wzmocnienie 
mechanizmów kontrolnych i środków 
stosowanych przez państwa członkowskie 
oraz ustanowienie wspólnych ogólnych 
ram dla odpowiednich przepisów 
niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej 
jednolitego wdrażania, stosowania i 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE w 
praktyce, nie może zostać osiągnięty w 
wystarczającym stopniu przez państwa 
członkowskie, może natomiast być w 
większym stopniu osiągnięty na szczeblu 
unijnym ze względu na skalę i efekty 
przedmiotowego działania, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
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poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

Or. de


