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21.3.2019 A8-0206/205

Poprawka 205
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 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie stosują przepisy 
dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE przez 
cały okres delegowania na ich terytorium 
kierowców w sektorze transportu 
drogowego zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 
ust. 3 lit. a), b) i c), wykonujących 
przewozy drogowe stanowiące etapy 
transportu kombinowanego, zgodnie z art. 
4 dyrektywy 92/106/EWG.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Poprawka 206
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 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 3b. Do celów art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 96/71/WE do 
przewozów wykonywanych w kilku 
państwach członkowskich tego samego 
dnia zastosowanie mają warunki 
zatrudnienia najkorzystniejsze dla 
delegowanego kierowcy.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Poprawka 207
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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać wyłącznie następujące 
wymogi administracyjne i środki 
kontrolne:

4. W odniesieniu do każdego 
delegowanego kierowcy państwa 
członkowskie nakładają na przewoźnika 
drogowego mającego siedzibę w innym 
państwie członkowskim obowiązek 
przesłania właściwym organom krajowym 
w systemie wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) zwykłego zgłoszenia 
delegowania najpóźniej w momencie 
rozpoczęcia delegowania, w postaci 
znormalizowanego formularza 
elektronicznego opracowanego i 
udostępnionego przez Komisję, bez 
zbędnej zwłoki, we wszystkich językach 
urzędowych Unii, 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 jednym z języków 
urzędowych przyjmującego państwa 
członkowskiego lub w języku angielskim, 
zawierającego następujące informacje:
(i) tożsamość przewoźnika 
drogowego;

(i) tożsamość przewoźnika 
drogowego, a w przypadku jednostki 
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zależnej – adres siedziby głównej;
(ii) dane kontaktowe zarządzającego 
transportem lub innej(-ych) osoby (osób) 
wyznaczonej (-ych) w państwie 
członkowskim siedziby do kontaktów z 
właściwymi organami państwa 
przyjmującego, w którym świadczone są 
usługi, oraz która (-e) przesyła (-ją) i 
otrzymuje (-ją) dokumenty lub 
zawiadomienia;

(ii) dane kontaktowe zarządzającego 
transportem lub innej(-ych) osoby (osób) 
wyznaczonej (-ych) w państwie 
członkowskim siedziby do kontaktów z 
właściwymi organami państwa 
przyjmującego, w którym świadczone są 
usługi, oraz która (-e) przesyła (-ją) i 
otrzymuje (-ją) dokumenty lub 
zawiadomienia;

(iii) przewidywana liczba i tożsamość 
kierowców;

(iii) informacje o delegowanym 
kierowcy obejmujące następujące dane: 
tożsamość, państwo zamieszkania, prawo 
pracy mające zastosowanie do umowy o 
pracę, państwo, w którym opłacane są 
składki na ubezpieczenie społeczne, i 
numer zabezpieczenia społecznego;

(iv) przewidywany czas trwania 
delegowania, przewidywane daty 
rozpoczęcia i zakończenia delegowania;

(iv) przewidywane daty rozpoczęcia i 
zakończenia delegowania, niezależnie od 
ewentualnego przedłużenia w razie 
wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności;

(v) numery tablic rejestracyjnych 
pojazdów wykorzystywanych do 
delegowania;

(v) numery tablic rejestracyjnych 
pojazdów wykorzystywanych do 
delegowania;

(vi) rodzaj świadczonych usług 
transportu, to znaczy przewóz towarów, 
przewóz osób, przewóz międzynarodowy, 
przewóz kabotażowy;

(vi) rodzaj świadczonych usług 
transportu, to znaczy przewóz towarów, 
przewóz osób, przewóz międzynarodowy, 
przewóz kabotażowy;

Zwykłe zgłoszenie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, może obejmować 
okres maksymalnie sześciu miesięcy, a 
przewoźnik drogowy bez zbędnej zwłoki 
aktualizuje je elektronicznie stosownie do 
bieżącego stanu faktycznego.
4a. Państwa członkowskie mogą 
ponadto wprowadzić następujące wymogi 
administracyjne i środki kontrolne:

b) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii 
zgłoszenia delegowania i dowodu operacji 
transportu odbywającej się w 

a) zobowiązanie przewoźnika drogowego 
do przekazania kierowcy następujących 
dokumentów, w formie papierowej lub 
elektronicznej, na potrzeby kontroli 
drogowych:
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przyjmującym państwie członkowskim, np. 
elektroniczny list przewozowy (e-CMR) 
lub dowody, o których mowa w art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1072/2009.

(i) kopia zwykłego zgłoszenia, o 
którym mowa w ust. 4;
(ii) dowód operacji transportu 
odbywającej się w przyjmującym państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1072/2009;
(iii) elektroniczny list przewozowy (e-
CMR);
(iv) kopia umowy o pracę w języku 
urzędowym przyjmującego państwa 
członkowskiego lub w języku angielskim;

(v) kopia odcinków wypłaty za dwa 
ostatnie miesiące;

c) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej zapisów 
tachografu, a w szczególności zapisów 
dotyczących kodów krajów państw 
członkowskich, w których kierowca 
przebywał podczas prowadzenia operacji 
międzynarodowego transportu drogowego 
lub przewozów kabotażowych;

b) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej odpowiednich 
zapisów tachografu, w szczególności karty 
kierowcy z zapisem przekroczenia granic 
oraz kodów krajów państw członkowskich, 
w których kierowca przebywał podczas 
prowadzenia operacji międzynarodowego 
transportu drogowego lub przewozów 
kabotażowych;

d) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii 
umowy o pracę lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu art. 3 
dyrektywy Rady 91/533/EWG20, 
przetłumaczonej na jeden z języków 
urzędowych przyjmującego państwa 
członkowskiego lub na język angielski;
e) zobowiązanie kierowców do 
udostępniania na żądanie w trakcie 
kontroli drogowej, w formie papierowej 
lub elektronicznej, kopii odcinków wypłaty 
za ostatnie dwa miesiące; podczas kontroli 
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drogowej kierowca musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, 
zarządzającym transportem lub inną 
osobą lub podmiotem, który może 
dostarczyć mu tę kopię;
f) obowiązek przewoźnika drogowego 
do wydania, po okresie delegowania, w 
formie papierowej lub elektronicznej, kopii 
dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i 
e), na wniosek organów przyjmującego 
państwa członkowskiego w rozsądnym 
okresie czasu;

c) obowiązek przewoźnika drogowego 
do wydania po okresie delegowania, bez 
zbędnej zwłoki, w formie papierowej lub 
elektronicznej, kopii dokumentów, o 
których mowa w lit. a) i b), w tym kopii 
odpowiednich odcinków wypłaty, na 
wniosek organów przyjmującego państwa 
członkowskiego.

–––––––––––––––––––
20 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 
października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania 
pracowników o warunkach stosowanych 
do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 
288 z 18.10.1991, s. 32).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/208

Poprawka 208
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 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 4b. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić inne wymogi administracyjne 
i środki kontrolne, jeśli wystąpią 
okoliczności lub zmiany wskazujące, że 
dotychczasowe wymogi administracyjne i 
środki kontrolne nie są wystarczające lub 
nie zapewniają skutecznie efektywnego 
monitorowania wykonywania obowiązków 
określonych w dyrektywie 96/71/WE, 
[dyrektywie 2014/67/UE] i niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że te nowe 
wymogi i środki są uzasadnione i 
proporcjonalne.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Poprawka 209
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 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 4c. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję i informują 
usługodawców o wszelkich stosowanych 
lub wdrożonych środkach, o których 
mowa w ust. 4a. Komisja informuje o tych 
środkach pozostałe państwa członkowskie. 
Informacje dla usługodawców są 
udostępniane na jednej oficjalnej 
krajowej stronie internetowej, o której 
mowa w art. 5 dyrektywy 2014/67/UE. 
Komisja monitoruje stosowanie środków, 
o których mowa w ust. 4c, ocenia ich 
zgodność z prawem Unii i w stosownych 
przypadkach przyjmuje niezbędne środki 
na mocy uprawnień przyznanych jej 
w TFUE. Komisja regularnie przekazuje 
Radzie sprawozdania dotyczące środków 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
oraz, w stosownych przypadkach, stanu 
zaawansowania prowadzonej przez nią 
analizy lub oceny.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Poprawka 210
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 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 4d. Dowody, o których mowa w art. 2 
ust. 4a lit. a), b) i c), są przechowywane w 
pojeździe i przedkładane podczas kontroli 
drogowej upoważnionym 
funkcjonariuszom służb kontrolnych 
państwa członkowskiego przyjmującego 
pracownika delegowanego.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Poprawka 211
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

Delegowania pracowników nie można w całości skontrolować na poboczu drogi, ponieważ 
organy kontroli drogowej nie posiadają podstawowych kompetencji i wiedzy w celu oceny 
sytuacji delegowania. Jednak kontrole drogowe mogą odegrać kluczową rolę w 
egzekwowaniu przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym, 
jeżeli zostaną odpowiednio połączone z kontrolami przedsiębiorstw przeprowadzanymi przez 
organy ds. pracy i transportu. Tym samym kontrole drogowe mają gromadzić dane dotyczące 
delegowania i przekazywać je właściwym organom państwa członkowskiego, w którym 
odbywa się kontrola, co prowadzi do wymiany informacji z odpowiednikami z całej UE. Jest 
to skuteczne połączenie chwilowych i transgranicznych kontroli w celu uporania się z 
mobilnym charakterem sektora.
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21.3.2019 A8-0206/212

Poprawka 212
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 sytuacji awaryjnej oraz w 
obliczu nieprzewidzianego problemu 
dotyczącego bezpieczeństwa państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
natychmiastowego wprowadzenia zakazu 
wykonywania przewozów na swoim 
terytorium.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Poprawka 213
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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 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.
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