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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Takie wyważone kryteria powinny 

być oparte na koncepcji wystarczająco 

silnego powiązania kierowcy z terytorium 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

W związku z tym należy ustanowić próg 

czasowy, po przekroczeniu którego w 

odniesieniu do międzynarodowych 

przewozów zastosowanie mają przepisy 

dotyczące minimalnej stawki płac i 

minimalnego płatnego rocznego urlopu 

obowiązujące w przyjmującym państwie 

członkowskim. Ten próg czasowy nie 

powinien mieć zastosowania do 

przewozów kabotażowych, zdefiniowanych 

w rozporządzeniach 1072/200918 i 

1073/200919, ponieważ cała operacja 

transportu ma miejsce w przyjmującym 

państwie członkowskim. W związku z tym 
przepisy dotyczące minimalnej stawki płac 

i minimalnego płatnego rocznego urlopu 
obowiązujące w przyjmującym państwie 

członkowskim powinny mieć zastosowanie 

do przewozów kabotażowych niezależnie 

od częstotliwości i czasu trwania 

przewozów wykonywanych przez 

kierowcę. 

(12) Takie wyważone kryteria powinny 

być oparte na koncepcji wystarczająco 

silnego powiązania kierowcy z terytorium 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

W związku z tym należy ustanowić próg 

czasowy, po przekroczeniu którego w 

odniesieniu do międzynarodowych 

przewozów zastosowanie mają przepisy 

dotyczące minimalnej stawki płac i 

minimalnego płatnego rocznego urlopu 

obowiązujące w przyjmującym państwie 

członkowskim. Przepisy dotyczące 

minimalnego wynagrodzenia, świadczeń, 

minimalnego płatnego rocznego urlopu, 

maksymalnego czasu pracy i wszelkie 
przepisy socjalne obowiązujące w 

przyjmującym państwie członkowskim 

powinny mieć także zastosowanie do 

przewozów kabotażowych niezależnie od 

częstotliwości i czasu trwania przewozów 

wykonywanych przez kierowcę. 

_________________  

18 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 

z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
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wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych 

(Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72). 

19 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 

z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 

wspólnych zasad dostępu do 

międzynarodowego rynku usług 

autokarowych i autobusowych i 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 

88). 

 

Or. en 
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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. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby położyć kres zaniżaniu wynagrodzeń w państwach o wysokich wynagrodzeniach i dobrych 

warunkach socjalnych w przypadku kierowców zatrudnionych w państwach o niskich wynagrodzeniach i 

słabych warunkach socjalnych, kierowcom ciężarówek należy zapewniać lepsze warunki od pierwszego 

dnia ich pracy. Akapit, o którym mowa, jest zatem nieważny. 
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(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. 

Od pierwszego dnia delegowania 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 

Uzasadnienie 

Aby położyć kres zaniżaniu wynagrodzeń w państwach o wysokich wynagrodzeniach i dobrych 

warunkach socjalnych w przypadku kierowców zatrudnionych w państwach o niskich wynagrodzeniach i 

słabych warunkach socjalnych, kierowcom ciężarówek należy zapewniać lepsze warunki od pierwszego 

dnia ich pracy. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 4 – litera a – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obowiązek przewoźnika drogowego 

mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim do przesłania zgłoszenia 

delegowania właściwym organom 

krajowym, najpóźniej w momencie 

rozpoczęcia delegowania, w postaci 

elektronicznej w jednym z języków 

urzędowych przyjmującego państwa 

członkowskiego lub w języku angielskim, 

zawierającego następujące informacje: 

a) obowiązek przewoźnika drogowego 

mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim do przesłania zgłoszenia 

delegowania właściwym organom 

krajowym, najpóźniej w momencie 

rozpoczęcia delegowania, w postaci 

elektronicznej w języku urzędowym 

przyjmującego państwa członkowskiego, 

zawierającego następujące informacje: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby organy nadzoru mogły w pełni rozumieć obowiązkowe dokumenty dotyczące delegowania, a także by 

mogły mieć ich pełną świadomość, muszą mieć możliwość odczytywania ich w swoim języku urzędowym. 

 


