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21.6.2018 A8-0206/136 

Poprawka  136 

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 

Artykuł 2 – ustęp 4 e (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4e. Aby ocenić zgodność z przepisami 

dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE, 

właściwe organy przyjmującego państwa 

członkowskiego sprawdzają następujące 

elementy podczas kontroli drogowych: 

 a)  zapisy tachografu z bieżącego dnia 

i z poprzednich 56 dni; 

 b)  elektroniczne listy przewozowe 

obejmujące bieżący dzień i poprzednie 56 

dni; 

 c)  dokumenty, o których mowa w ust. 

4a lit. a), b) i c). 

 Organy prowadzące kontrole drogowe 

przekazują wszystkie informacje, o 

których mowa w powyższym ustępie, 

właściwym organom państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za 

ocenę zgodności z dyrektywami 96/71/WE 

i 2014/67/UE. 

 Aby ułatwić wdrażanie przepisów 

niniejszej dyrektywy, właściwe organy 

państw członkowskich współpracują ze 

sobą, udzielając sobie wzajemnej pomocy i 

przekazując wszelkie istotne informacje, 

na warunkach określonych w dyrektywie 

2014/67/UE i rozporządzeniu (WE) nr 

1071/2009. 
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 Aby zwiększyć skuteczność 

transgranicznego egzekwowania 

przepisów i ukierunkowanych kontroli, 

państwa członkowskie zapewniają 

wszystkim odpowiednim upoważnionym 

organom kontrolnym dostęp w czasie 

rzeczywistym do IMI, do krajowych 

rejestrów elektronicznych utworzonych na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, 

do zwykłych zgłoszeń delegowania, o 

których mowa w ust. 4 niniejszego 

artykułu, oraz do wszelkich innych 

odpowiednich baz danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Poprawka  137 

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 

Artykuł 2 – ustęp 4 f (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4f. Unijny wykaz przewoźników 

drogowych niespełniających odnośnych 

wymogów prawnych podaje się do 

wiadomości publicznej w celu 

zapewnienia jak największej 

przejrzystości. Ten unijny wykaz bazuje 

na wspólnych kryteriach opracowanych 

na szczeblu Unii i poddawanych 

corocznemu przeglądowi przez Europejski 

Urząd ds. Pracy. Przewoźnicy drogowi 

umieszczeni w unijnym wykazie są objęci 

zakazem prowadzenia działalności. Zakaz 

prowadzenia działalności na podstawie 

unijnego wykazu obowiązuje na całym 

terytorium państw członkowskich. W 

wyjątkowych przypadkach państwa 

członkowskie mogą przyjąć środki 

jednostronne. W sytuacjach awaryjnych 

oraz wobec nieprzewidzianych problemów 

dotyczących bezpieczeństwa państwa 

członkowskie mogą bezzwłocznie zakazać 

prowadzenia działalności na swoim 

terytorium. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Poprawka  138 

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 

Artykuł 2 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Do celów ust. 4 lit. a), przewoźnik 

drogowy może dostarczyć zgłoszenie 

delegowania obejmujące okres 

nieprzekraczający sześciu miesięcy. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgłoszenie delegowania grupy kierowców we wszystkich rodzajach transportu na okres 

sześciu miesięcy nie wnosi żadnej wartości dodanej, jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów, 

ponieważ zawiera tylko bardzo ogólne informacje, na podstawie których podmioty 

egzekwujące przepisy nie są w stanie ocenić, czy istotnie chodzi o delegowanie. Natomiast 

zgłoszenie delegowania konkretnego kierowcy w konkretnej sytuacji pozwala ustalić 

rzeczywisty związek między przewozem a wykonującym je kierowcą i pojazdem, istotny z 

punktu widzenia egzekwowania. To jedyny sposób wyeliminowania ewentualnych nadużyć. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Poprawka  139 

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 

Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Właściwe organy w państwach 

członkowskich ściśle ze sobą współpracują 

i udzielają sobie wzajemnej pomocy oraz 

przekazują wszelkie istotne informacje, na 

warunkach określonych w dyrektywie 

2014/67/UE i rozporządzeniu (WE) nr 

1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Poprawka  140 

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 

Artykuł 2 – ustęp 5 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5c. Aby zwiększyć skuteczność 

transgranicznego egzekwowania 

przepisów i ukierunkowanych kontroli, 

państwa członkowskie zapewniają 

wszystkim odpowiednim organom dostęp 

w czasie rzeczywistym do IMI, do 

krajowych rejestrów elektronicznych 

utworzonych na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009, do zwykłych zgłoszeń 

delegowania, o których mowa w ust. 4 

niniejszego artykułu, oraz do wszelkich 

innych odpowiednich baz danych. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Poprawka  141 

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 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dyrektywy 2003/88/WE, 96/71/WE i 

2014/67/WE stosuje się w pełni do dnia, o 

którym mowa w akapicie drugim. 

Or. en 

 

 


