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27.6.2018 A8-0206/167 

Poprawka  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie stosują przepisy art. 

3 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 

96/71/WE jako minimalne wymogi dla 

kierowców sektora transportu drogowego, o 

ile wykonują oni innego rodzaju przewozy 

międzynarodowe zdefiniowane w 

rozporządzeniach nr 1072/2009 i 

1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Poprawka  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do celu określenia właściwego 

państwa członkowskiego w odniesieniu do 

stosowania art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. 

b) i c) dyrektywy 96/71/WE oraz rodzaju 

przewozu, o którym mowa w ust. 2 akapit 

drugi, stosuje się, co następuje: 

 a) w odniesieniu do stosowania art. 3 

ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 

96/71/WE zasady obowiązujące w danym 

państwie członkowskim są określane 

stosownie do danego przewozu; 

 b) załadunek towarów oznacza 

początek przewozu i koniec poprzednich 

przewozów; 

 c) w odniesieniu do danego przewozu 

mają zastosowanie zasady obowiązujące w 

państwie członkowskim, w którym ma 

nastąpić rozładunek towaru. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Poprawka  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. 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. 

2. Państwa członkowskie stosują 

przepisy 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 lub kabotażowe 

zdefiniowane w rozporządzeniach nr 

1072/2009 i 1073/2009. 

 Na zasadzie odstępstwa 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 są 

one ograniczone do przewozów z państwa 

członkowskiego, w którym przewoźnik 

drogowy jest zarejestrowany, bezpośrednio 

do innego państwa członkowskiego, po 

wykonaniu których w tym państwie 

członkowskim w ciągu dwóch dni roboczych 
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po przyjeździe ma miejsce jedna operacja 

rozładunku lub jedna operacja załadunku, a 

następnie powrotu bezpośrednio do państwa 

członkowskiego, w którym przewoźnik 

drogowy jest zarejestrowany, bez 

wykonywania żadnego przewozu 

kabotażowego lub żadnego innego rodzaju 

przewozu w jakimkolwiek innym państwie 

członkowskim. 

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. 

Państwa członkowskie stosują przepisy art. 3 

ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 

96/71/WE jako minimalne wymogi dla 

kierowców sektora transportu drogowego, o 

ile wykonują oni innego rodzaju przewozy 

międzynarodowe zdefiniowane w 

rozporządzeniach nr 1072/2009 i 

1073/2009. 

Or. en 



 

AM\1157497PL.docx  PE621.702v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.6.2018 A8-0206/170 

Poprawka  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do celów określenia właściwego 

państwa członkowskiego w odniesieniu do 

stosowania art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. 

b) i c) dyrektywy 96/71/WE oraz rodzaju 

przewozu, o którym mowa w ust. 2 akapit 

trzeci, stosuje się, co następuje: 

 a) w odniesieniu do stosowania art. 3 

ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 

96/71/WE zasady obowiązujące w danym 

państwie członkowskim są określane 

stosownie do danego przewozu; 
 b) załadunek towarów oznacza 

początek przewozu i koniec poprzednich 

przewozów; 

 c) w odniesieniu do danego przewozu 

mają zastosowanie zasady obowiązujące w 

państwie członkowskim, w którym ma 

nastąpić rozładunek towaru; nie ma to 

jednakże zastosowania do ust. 2 akapit 

drugi. 

Or. en 

 

 


