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Transport drogowy: przepisy socjalne i rynkowe
W maju 2017 r. w ramach inicjatywy „Europa w ruchu” Komisja Europejska przedstawiła zbiór trzech wniosków
w sprawie aktualizacji przepisów socjalnych i rynkowych w sektorze transportu drogowego. W czerwcu 2018 r.
Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje sprawozdania w sprawie tych
wniosków oraz uprawnień do rozpoczęcia negocjacji trójstronnych. Jednak na czerwcowym posiedzeniu
plenarnym Parlament nie zatwierdził tych uprawnień. W związku z tym zgodnie z Regulaminem sprawozdania
komisji TRAN zostaną poddane pod głosowanie na sesji plenarnej w lipcu.

Obecna sytuacja
W celu poprawy warunków pracy kierowców oraz bezpieczeństwa na drogach UE przyjęła przepisy
dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, natomiast, by zapewnić przestrzeganie tych
przepisów – wprowadziła wymogi dotyczące stosowania tachografów i przepisy wykonawcze. Aby
zagwarantować równe warunki działania, UE określiła warunki dotyczące pracowników delegowanych,
normy dla przedsiębiorstw transportu drogowego, a także przepisy dotyczące dostępu do rynku
międzynarodowego w UE oraz przepisy w sprawie kabotażu.

Wnioski Komisji Europejskiej
Trzy wnioski przyjęte w maju 2017 r. mają na celu dostosowanie istniejących przepisów do obecnych
potrzeb oraz ich objaśnienie. Celem tych wniosków jest również poprawa wdrażania i egzekwowania
przepisów. Na przykład, aby zapewnić kierowcom lepsze warunki odpoczynku, przepisy przewidują większą
elastyczność w zakresie organizowania odpoczynku tygodniowego, wymagają, by pracodawcy zapewniali
kierowcom odpowiednie zakwaterowanie umożliwiające skorzystanie z tygodniowego odpoczynku
przekraczającego 45 godzin, a także by kierowcy mieli możliwość powrotu do domu co najmniej raz na trzy
tygodnie. Wnioski te zaostrzają przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstw, co umożliwi skuteczniejszą
walkę z „firmami przykrywkami”. Przewidziano w nich przepisy socjalne dla kierowców delegowanych w
transporcie międzynarodowym, których czas oddelegowania przekracza trzy dni.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 4 czerwca 2018 r. komisja TRAN przyjęła swoje sprawozdania (czas prowadzenia pojazdu i
tachografy, delegowanie i rynek międzynarodowych przewozów drogowych) w sprawie wniosków oraz
uprawnień do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. Ogólnie rzecz biorąc, komisja TRAN
poparła wnioski, które mają wspierać uczciwą konkurencję i egzekwowanie prawa, lecz wprowadziła do
nich pewne zmiany. Na przykład wydłużyła okres zakazu odpoczynku w kabinie samochodu ciężarowego
do skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego krócej niż 45 godzin. Jednocześnie zezwoliła
na odpoczynek w kabinie, jeżeli będzie on miał miejsce na bezpiecznych parkingach. Większość członków
komisji TRAN głosowała za całkowitym wyłączeniem międzynarodowego transportu i tranzytu z przepisów
dotyczących delegowania, a także za obowiązkowym wymogiem powrotu kierowców do domu na koniec
każdego okresu trzech kolejnych tygodni. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w Parlamencie
Europejskim przedłożyła swoje opinie odpowiednio w dniach 26 i 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 r. Jeżeli
chodzi o delegowanie, komisja EMPL wyraziła przeciwną opinię, proponując pełne włączenie transportu
międzynarodowego. Podczas sesji plenarnej w czerwcu 2018 r., zgodnie z art. 69c ust. 3 Regulaminu
Parlamentu, uprawnienia zostały ogłoszone, a następnie zakwestionowane. W dniu 14 czerwca 2018 r.
przeprowadzono głosowanie, w którym członkowie odrzucili uprawnienia komisji TRAN do rozpoczęcia
negocjacji. Po raz pierwszy od czasu wejścia w życie nowej procedury na mocy art. 69c Regulaminu (styczeń
2017 r.) na posiedzeniu plenarnym odrzucono uprawnienia komisji. Wobec tego posłowie mają możliwość
wprowadzenia zmian (art. 169 Regulaminu). Komisja EMPL, która jest komisją zaangażowaną w prace nad
wnioskami w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i delegowania pracowników (art. 54 Regulaminu),
postanowiła ponownie przedłożyć swoje poprawki, uprzednio odrzucone przez komisję TRAN.
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Sprawozdania komisji TRAN, wraz ze zmianami, będą przedmiotem głosowania podczas lipcowej sesji
plenarnej.

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2017/0122(COD),
2017/0121(COD), 2017/0123(COD); komisja
przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawcy: Wim van
de Camp (PPE, Niderlandy), Merja Kyllönen (GUE/NGL,
Finlandia), Ismail Ertug (S&D, Niemcy). Więcej informacji
można znaleźć w notach informacyjnych dotyczących
wniosków pt. „Opracowywanie prawa UE”: 1 – 2 – 3.
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