
Sprostowanie do dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 18 z dnia 21 stycznia 1997 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 2, s. 431) 

Strona 432, motyw 19: 

zamiast: „(19) Bez wpływu na inne przepisy prawa wspólnotowego, niniejsza dyrektywa nie pociąga za sobą 
obowiązku uznawania prawnego przedsiębiorstw pracy tymczasowej, ani nie wyklucza stoso
wania przez państwa członkowskie ich ustawodawstwa dotyczącego wynajmowania pracowników 
oraz przedsiębiorstw pracy tymczasowej przedsiębiorstwom nieprowadzącym działalności na ich 
terytorium, ale działającym w ramach świadczenia usług.”, 

powinno być: „(19) Bez wpływu na inne przepisy prawa wspólnotowego, niniejsza dyrektywa nie pociąga za sobą 
obowiązku uznawania prawnego przedsiębiorstw pracy tymczasowej ani nie wyklucza stosowania 
przez państwa członkowskie ich ustawodawstwa dotyczącego wynajmowania pracowników oraz 
przedsiębiorstw pracy tymczasowej do przedsiębiorstw nieprowadzących działalności na ich tery
torium, ale działających w ramach świadczenia usług.”. 

Sprostowanie do dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającej 
dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 217 z dnia 5 sierpnia 1998 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 21, s. 8) 

Strona 11, art. 1 pkt 2 lit. e) dotyczący zmiany art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE: 

zamiast: „»11) ‘przepisy techniczne’, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, 
włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, 
de jure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia 
operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przeważającej jego części jak 
również przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem 
określonych w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania 
produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. 
[…]«”, 

powinno być: „»11) ‘przepisy techniczne’, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, 
włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, 
de iure lub de facto, w przypadku wprowadzenia do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia 
operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przeważającej jego części, jak 
również przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem 
określonych w art. 10, zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania 
produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług. 
[…]«”.
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