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27.6.2018 A8-0206/156 

Poprawka  156 

Wim van de Camp 

w imieniu grupy PPE 

 

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 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie nie stosują 

przepisów art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. 

b) i c) dyrektywy 96/71/WE do kierowców 

w sektorze transportu drogowego 

zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, o 

których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) 

wspomnianej dyrektywy, wykonujących 

przewozy międzynarodowe zdefiniowane 

w rozporządzeniach nr 1072/2009 i 

1073/2009 w przypadku gdy okres 

delegowania do pracy na ich terytorium 

jest krótszy lub równy liczbie 3 dni w 

okresie jednego miesiąca kalendarzowego. 

Państwa członkowskie nie stosują 

przepisów art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. 

b) i c) dyrektywy 96/71/WE do kierowców 

w sektorze transportu drogowego 

zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, o 

których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) 

wspomnianej dyrektywy, wykonujących 

przewozy międzynarodowe zdefiniowane 

w rozporządzeniach nr 1072/2009 i 

1073/2009 w przypadku gdy okres 

delegowania do pracy na ich terytorium 

jest krótszy lub równy liczbie 5 dni w 

okresie jednego miesiąca kalendarzowego. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0206/157 

Poprawka  157 

Wim van de Camp 

w imieniu grupy PPE 

 

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 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku, gdy okres delegowania jest 

dłuższy niż 3 dni, państwa członkowskie 

stosują przepisy art. 3 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 96/71/WE w 

odniesieniu do całego okresu delegowania 

pracowników na ich terytorium w okresie 

jednego miesiąca kalendarzowego, o 

którym mowa w akapicie pierwszym. 

W przypadku, gdy okres delegowania jest 

dłuższy niż 5 dni, państwa członkowskie 

stosują przepisy art. 3 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 96/71/WE w 

odniesieniu do całego okresu delegowania 

pracowników na ich terytorium w okresie 

jednego miesiąca kalendarzowego, o 

którym mowa w akapicie pierwszym. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0206/158 

Poprawka  158 

Wim van de Camp 

w imieniu grupy PPE 

 

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 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dzienny okres pracy przez okres 

krótszy niż sześć godzin spędzonych na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego uważa się za pół dnia; 

a) dzienny okres pracy przez okres 

krótszy niż dziewięć godzin spędzonych na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego uważa się za pół dnia; 

Or. en 
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Poprawka  159 

Wim van de Camp 

w imieniu grupy PPE 

 

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 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dzienny okres pracy przez okres co 

najmniej sześciu godzin spędzonych na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego uważa się za cały dzień; 

b) dzienny okres pracy przez okres co 

najmniej dziewięciu godzin spędzonych na 

terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego uważa się za cały dzień; 

Or. en 

 


