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21.6.2018 A8-0206/105 

Poprawka  105 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W celu utworzenia bezpiecznego, 

wydajnego i odpowiedzialnego społecznie 

sektora transportu drogowego konieczne 

jest zapewnienie odpowiednich warunków 

pracy i ochrony socjalnej dla kierowców z 

jednej strony, oraz odpowiednich 

warunków do prowadzenia działalności i 

uczciwej konkurencji dla przewoźników, z 

drugiej strony. 

(1) Swobodny przepływ pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości i swoboda 

świadczenia usług to podstawowe zasady 

rynku wewnętrznego. Zostały one 

zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) i mają 

zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 

celu utworzenia bezpiecznego, wydajnego i 

odpowiedzialnego społecznie sektora 

transportu drogowego konieczne jest 

zapewnienie równowagi między 

swobodnym przepływem usług 

transportowych i godnymi warunkami 

pracy, jednakowym traktowaniem i 

ochroną socjalną kierowców a 

konkurencyjnym i uczciwym 

środowiskiem prowadzenia działalności 
dla przewoźników. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Poprawka  106 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W orędziu o stanie Unii 

wygłoszonym w dniu 13 września 2017 r. 

przewodniczący Komisji zapowiedział 

utworzenie Europejskiego Urzędu ds. 

Pracy. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Poprawka  107 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Wysoka mobilność nieodłącznie 

związana z usługami transportu drogowego 

wymaga szczególnej uwagi jeżeli chce się 

zapewnić, aby kierowcy korzystali z 

przysługujących im praw, oraz aby 

przewoźnicy nie napotykali na 

nieproporcjonalne bariery 

administracyjne, które nadmiernie 

ograniczają swobodę transgranicznego 
świadczenia usług. 

(2) Wysoka mobilność nieodłącznie 

związana z usługami transportu drogowego 

wymaga szczególnej uwagi, jeżeli chce się 

zapewnić, aby kierowcy korzystali z 

przysługujących im praw, a także 

utrzymać równe warunki działania przy 

jednoczesnym poszanowaniu swobody 
świadczenia usług. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Poprawka  108 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Sektor transportu drogowego 

cechuje ostra konkurencja i szczególne 

zakłócenia powodowane przez stanowiącą 

nadużycie praktykę polegającą na tym, że 

przedsiębiorstwa wybierają 

najkorzystniejszy dla siebie system prawny 

w celu obniżenia lub uniknięcia kosztów 

płac i składek na ubezpieczenia społeczne 

lub innych warunków socjalnych i 

warunków pracy, co prowadziło w 

przeszłości do konkurencji w postaci 

„równania w dół”. Funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego wymaga równych 

warunków działania. Dlatego konieczne 

są dalsze działania mające zapobiegać 

stanowiącym nadużycie praktykom 

przedsiębiorstw transportu drogowego 

wybierających najkorzystniejszy dla nich 

system prawny; działania te mogą 

obejmować środki przekrojowe w unijnym 

prawie spółek mające położyć kres 

praktykom wyboru systemu prawnego lub 

arbitrażu regulacyjnego stosowanym przez 

przedsiębiorstwa transportu drogowego. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Poprawka  109 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zapewnienie równowagi między 

lepszymi warunkami socjalnymi i 

warunkami pracy kierowców a większą 

swobodą w świadczeniu usług transportu 

drogowego opartym na uczciwej 

konkurencji między krajowymi i 

zagranicznymi przewoźnikami ma 

zasadnicze znaczenie dla sprawnego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

(3) Zapewnienie równowagi między 

większą swobodą w świadczeniu usług 

transportu drogowego opartym na 

niedyskryminacyjnej konkurencji między 

krajowymi i zagranicznymi 

przewoźnikami, ograniczeniem zbędnych 

obciążeń administracyjnych i poprawą 

warunków socjalnych i warunków pracy 

kierowców ma zasadnicze znaczenie dla 

stworzenia sprawnie funkcjonującego 

sektora transportu drogowego na rynku 

wewnętrznym. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Poprawka  110 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Odpowiednie, skuteczne i 

konsekwentne egzekwowanie przepisów 

dotyczących czasu pracy ma zasadnicze 

znaczenie dla ochrony warunków pracy 

kierowców i zapobiegania zakłóceniom 

konkurencji wynikającym z 

nieprzestrzegania przepisów. W związku z 

tym pożądane jest rozszerzenie 

istniejących, określonych w dyrektywie 

2006/22/WE, jednolitych wymogów 

dotyczących egzekwowania i objęcie nimi 

kontroli przestrzegania przepisów o czasie 

pracy, określonych w dyrektywie 

2002/15/UE. 

(5) Odpowiednie, skuteczne i 

konsekwentne egzekwowanie przepisów 

dotyczących czasu pracy ma zasadnicze 

znaczenie dla ochrony warunków pracy 

kierowców i zapobiegania zakłóceniom 

konkurencji wynikającym z 

nieprzestrzegania przepisów. W związku z 

tym pożądane jest rozszerzenie 

istniejących, określonych w dyrektywie 

2006/22/WE, jednolitych wymogów 

dotyczących egzekwowania i objęcie nimi 

kontroli przestrzegania przepisów o czasie 

pracy, określonych w dyrektywie 

2002/15/UE. Określone w dyrektywie 

2002/15/UE kontrole drogowe powinny 

dotyczyć tylko tygodniowego i dziennego 

czasu pracy, przerw, okresów odpoczynku 

i pracy w porze nocnej. Wypełnianie 

innych obowiązków wynikających z 

dyrektywy 2002/15/WE powinno być 

kontrolowane w siedzibie przewoźnika. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Poprawka  111 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Współpraca administracyjna 

między państwami członkowskimi w 

odniesieniu do wdrażania przepisów 

socjalnych w transporcie drogowym 

okazała się niewystarczająca, co sprawia, 

że transgraniczne egzekwowanie 

przepisów jest trudne, nieefektywne i 

niespójne. W związku z tym konieczne jest 

ustanowienie ram dla skutecznej 

komunikacji i wzajemnej pomocy, w tym 

wymiany danych na temat naruszeń i 

informacji na temat dobrych praktyk w 

zakresie egzekwowania prawa. 

(6) Współpraca administracyjna 

między państwami członkowskimi i 

wsparcie Unii w odniesieniu do wdrażania 

przepisów socjalnych w transporcie 

drogowym okazały się niewystarczające, 

co sprawia, że transgraniczne 

egzekwowanie przepisów jest trudne, 

nieefektywne i niespójne. W związku z 

tym konieczne jest ustanowienie ram dla 

skutecznej komunikacji i wzajemnej 

pomocy, w tym wymiany danych na temat 

naruszeń i informacji na temat dobrych 

praktyk w zakresie egzekwowania prawa. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Poprawka  112 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zwrócono także uwagę na 

trudności, pojawiające się przy stosowaniu 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, określonych w dyrektywie 

96/71/WE15 Parlamentu Europejskiego i 

Rady oraz zasad dotyczących wymogów 

administracyjnych określonych w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE16 w odniesieniu do 

wysoce mobilnego sektora transportu 

drogowego. Nieskoordynowane środki 

krajowe w zakresie stosowania i 

egzekwowania przepisów dotyczących 

delegowania pracowników w sektorze 

transportu drogowego spowodowały 

znaczne obciążenia administracyjne dla 

przewoźników niemających siedziby w 

Unii. Doprowadziło to do 

nieuzasadnionych ograniczeń swobody 

świadczenia transgranicznych usług 

transportu drogowego, których skutki 

uboczne są negatywne dla zatrudnienia. 

(9) Zwrócono także uwagę na 

trudności, pojawiające się przy stosowaniu 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, określonych w dyrektywie 

96/71/WE15 Parlamentu Europejskiego i 

Rady oraz zasad dotyczących wymogów 

administracyjnych określonych w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE16 w odniesieniu do 

wysoce mobilnego sektora transportu 

drogowego. Nieskoordynowane środki 

krajowe w zakresie stosowania i 

egzekwowania przepisów dotyczących 

delegowania pracowników w sektorze 

transportu drogowego spowodowały 

znaczne obciążenia administracyjne dla 

przewoźników niemających siedziby w 

Unii i doprowadziły do nieuczciwej 

konkurencji między przedsiębiorstwami z 

tego sektora. 

__________________ __________________ 

15 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

1996 r. dotycząca delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług 

(Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1). 

15 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

1996 r. dotycząca delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług 

(Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1). 
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16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie egzekwowania dyrektywy 

96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług, 

zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 

1024/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 

IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11). 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie egzekwowania dyrektywy 

96/71/WE dotyczącej delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług, 

zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 

1024/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 

IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Poprawka  113 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Nieprzestrzeganie przepisów 

dotyczących zakładania przedsiębiorstw 

wykonujących międzynarodowe przewozy 

drogowe prowadzi do rozbieżności na 

rynku wewnętrznym i przyczynia się do 

nieuczciwej konkurencji między 

przedsiębiorstwami. Dlatego należy 

zaostrzyć warunki zakładania 

przedsiębiorstw wykonujących przewozy 

międzynarodowe i ułatwić kontrolowanie 

tych warunków, zwłaszcza w celu 

zwalczania tworzenia „firm przykrywek”. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Poprawka  114 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Komisja w swoim wniosku z dnia 8 

marca 2016 r.17 dotyczącym przeglądu 

dyrektywy 96/71/WE, stwierdziła, że 

wdrożenie tej dyrektywy budzi szczególne 

wątpliwości i problemy prawne w wysoce 

mobilnym sektorze transportu drogowego 
i wskazała, że kwestie te najlepiej 

rozwiązać za pomocą sektorowych 

przepisów w zakresie transportu 

drogowego. 

(10) Komisja we wniosku z dnia 8 

marca 2016 r.17 dotyczącym przeglądu 

dyrektywy 96/71/WE stwierdziła, że 

wdrożenie tej dyrektywy w wysoce 

mobilnym sektorze transportu drogowego 

budzi szczególne wątpliwości i problemy 

prawne, i wskazała, że kwestie te najlepiej 

rozwiązać za pomocą sektorowych 

przepisów w zakresie transportu 

drogowego. Ponieważ jednak sektor 

transportu należy do podatnych na 

zagrożenia, minimalne przepisy ochronne 

dyrektywy 96/71/WE należy stosować do 

wszystkich pracowników. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

 


