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Poprawka 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed
the demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on
the implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Poprawka 17
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By excluding
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the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to achieve
the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation to
the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Poprawka 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. pt

Uzasadnienie

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE. La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Poprawka 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pracownicy wykonujący czynności 
związane z przewozem, którzy nie są 
włączeni w zakres stosowania 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu 
drogowego1, powinni zostać włączeni
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.
1 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

To, że niektórzy pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem nie są włączeni
w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 dotyczącego czasu prowadzenia 
pojazdu i okresów odpoczynku ani w zakres stosowania dyrektywy dotyczącej organizacji 
czasu pracy, prowadzi z jednej strony do zakłócenia konkurencji, a z drugiej – do 
zmniejszenia bezpieczeństwa drogowego.

Poprawka 20
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy 
osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego 
ustanawia minimalne wymogi
w odniesieniu do organizacji czasu pracy
w celu poprawy ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób wykonujących 
czynności w trasie w zakresie transportu 
drogowego oraz w celu poprawy 
bezpieczeństwa drogowego i ujednolicenia 
warunków konkurencji.

(2) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy 
osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego 
ustanawia minimalne wymogi
w odniesieniu do organizacji czasu pracy
w celu poprawy ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób wykonujących 
czynności w trasie w zakresie transportu 
drogowego oraz w celu poprawy 
bezpieczeństwa drogowego i ujednolicenia 
warunków konkurencji. W niniejszej 
dyrektywie ustanowiono już minimalne 
wymogi i jej transpozycja nie może 
prowadzić do obniżenia poziomu ochrony 
pracowników lub do mniejszej zgodności
z najkorzystniejszymi warunkami 
obowiązującymi w poszczególnych 
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państwach członkowskich, nawet jeśli 
warunki te są określone w ogólnych 
przepisach prawnych dotyczących 
zatrudnienia lub w układach zbiorowych.

Or. pt

Poprawka 21
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny wymieniać się najlepszymi 
praktykami w celu stwierdzania
i eliminowania przypadków pozornej 
pracy na własny rachunek.

Or. en

Poprawka 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Różnice w interpretacji, stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów dyrektywy 
2002/15/WE przez państwa członkowskie 
oraz nieprzestrzeganie minimalnych norm 
czasu pracy przez przedsiębiorstwa 
transportowe i kierowców powodują 
zakłócenia konkurencji oraz zagrożenie 
zdrowia i bezpieczeństwa kierowców.

(6) Różnice w interpretacji, stosowaniu
i niedostatecznym egzekwowaniu 
przepisów dyrektywy 2002/15/WE przez 
państwa członkowskie oraz 
nieprzestrzeganie minimalnych norm czasu 
pracy przez przedsiębiorstwa transportowe
i kierowców powodują zakłócenia 
konkurencji oraz zagrożenie zdrowia
i bezpieczeństwa kierowców.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwego poziomu konkurencji państwa członkowskie 
muszą w lepszy sposób egzekwować przepisy dyrektywy 2002/15/WE.

Poprawka 23
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy rejestrować wszelkie 
przypadki pojawienia się lub nasilenia 
zjawiska fikcyjnego zatrudniania 
kierowców, które stanowi poważną 
przeszkodę dla wysiłków prowadzonych
w celu zapewnienia równych warunków 
na rynku pracy oraz między innymi 
wzmacnia zjawisko pracy 
nierejestrowanej, ponieważ odnośni 
pracodawcy nie odprowadzają 
odpowiednich składek. Należy 
przedsięwziąć konieczne środki, aby 
powstrzymać opisane zjawisko na szczeblu 
krajowym i europejskim poprzez nasilenie 
kontroli oraz nałożenie odpowiednich 
sankcji w stosunku do pracodawców 
zaangażowanych w takie praktyki. 

Or. el

Uzasadnienie

Należy czynnie walczyć ze zjawiskiem fikcyjnego zatrudnienia, biorąc pod uwagę, że chodzi
o formę pracy, która nie jest zarejestrowana i która szkodliwie wpływa na dochody kas 
ubezpieczeniowych.
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Poprawka 24
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być wyłączeni
z zakresu dyrektywy 2002/15/WE.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Postanowienia dotyczące czasu pracy powinny mieć zastosowanie do kierowców pracujących 
na własny rachunek, którzy powinni zatem być objęci zakresem stosowania przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel w imieniu grupy 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być wyłączeni
z zakresu dyrektywy 2002/15/WE.

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być włączeni
w zakres dyrektywy 2002/15/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Komisji z 2007 r. (COM(2007) 266 wersja ostateczna) popiera się włączenie 
kierowców pracujących na własny rachunek w zakres dyrektywy, a w rozdziale 3.2 podano 
wszystkie argumenty przemawiające za takim działaniem: kierowcy pracujący na własny 
rachunek pracują przez zbyt długi czas, obejmujący istotny element wysiłku fizycznego, co 
przyczynia się do zmęczenia i ma oczywiste powiązanie z bezpieczeństwem drogowym.
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Poprawka 26
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być wyłączeni
z zakresu dyrektywy 2002/15/WE.

(7) W ogólnym interesie leży też to, by 
przepisy dotyczące czasu pracy oraz czasu 
prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku 
miały jednakowe zastosowanie do 
wszystkich zawodowych kierowców, 
łącznie z kierowcami pracującymi na 
własny rachunek, tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo tej grupy zawodowej oraz 
bezpieczeństwo drogowe.

Or. pt

Poprawka 27
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być wyłączeni
z zakresu stosowania dyrektywy 
2002/15/WE.

(7) Zważywszy, że postanowienia 
dyrektywy 2002/15/WE mają zastosowanie 
do kierowców pracujących na własny 
rachunek jedynie od dnia 23 marca 
2009 r., jest zbyt wcześnie na ocenę 
efektów rozszerzenia zakresu dyrektywy 
na tych kierowców. Przed uchwaleniem 
wyłączenia kierowców pracujących na 
własny rachunek z zakresu stosowania 
przedmiotowej dyrektywy należy 
dysponować sprawozdaniem Komisji na 
temat transpozycji dyrektywy w państwach 
członkowskich.

Or. de
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Kierowców pracujących na własny rachunek objęto 
postanowieniami dyrektywy niespełna rok temu; przed uchwaleniem zmiany tej dyrektywy 
należy przeprowadzić analizę skutków jej stosowania dla kierowców pracujących na własny 
rachunek.

Poprawka 28
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, kierowcy pracujący na 
własny rachunek powinni być wyłączeni
z zakresu dyrektywy 2002/15/WE.

(7) W świetle sprawozdania Komisji oraz 
oceny skutków, przedsiębiorcy 
transportowi pracujący na własny 
rachunek powinni nadal być wyłączeni
z zakresu dyrektywy 2002/15/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „przedsiębiorca transportowy” precyzuje, że kierowcy pracujący na własny 
rachunek są prawdziwymi przedsiębiorcami, a nie kierowcami pozornie pracującymi na 
własny rachunek. Ograniczenia czasu pracy nie miały dotychczas zastosowania do 
przedsiębiorców transportowych pracujących na własny rachunek. Wyrażenie „powinni 
nadal być wyłączeni” wyraźnie na to wskazuje, w przeciwieństwie do proponowanego 
sformułowania.
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Poprawka 29
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W żadnym sektorze działalności 
pracownicy pracujący na własny 
rachunek nie są obecnie objęci 
ograniczeniami czasu pracy. Dobrowolnie
i odpowiedzialnie wybierany czas pracy 
stanowi jeden z przywilejów pracowników 
pracujących na własny rachunek. 
Powinno się zachować tę swobodę we 
wszystkich sektorach działalności.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uściślić po raz kolejny charakterystykę przedsiębiorców pracujących na własny 
rachunek. Są oni fundamentem europejskiej gospodarki. Niniejszy punkt uzasadnienia 
wskazuje wyraźnie, że Parlament Europejski nie zamierza ograniczać ich swobody 
przedsiębiorczości.

Poprawka 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten punkt nie jest już konieczny, jeśli kierowcy pracujący na własny rachunek mają zostać 
włączeni w zakres przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 31
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa.

(8) Pożądane jest, aby państwa 
członkowskie nadal ostrzegały kierowców 
pracujących na własny rachunek przed 
niepożądanymi skutkami nadmiernie 
długiego czasu pracy, niedostatecznego 
wypoczynku lub zakłóconych cyklów 
pracy dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Podobnie ważne jest, by państwa 
członkowskie postarały się zwalczać 
przypadki pozornej pracy na własny 
rachunek oraz zapewnić, żeby nie 
zawierano niejasnych stosunków pracy, 
jeżeli chodzi o stałe zatrudnienie. 

Or. pt

Poprawka 32
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa.

(8) Z uwagi na to, że kierowcy pracujący 
na własny rachunek są objęci zakresem 
stosowania rozporządzenia (EWG)
nr 3820/85, ale są wyłączeni z zakresu 
stosowania dyrektywy 93/104/WE, 
powinni nadal być objęci zakresem 
stosowania przedmiotowej dyrektywy.
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Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Kierowców pracujących na własny rachunek objęto 
postanowieniami dyrektywy niespełna rok temu; przed uchwaleniem zmiany tej dyrektywy 
należy przeprowadzić analizę skutków jej stosowania dla kierowców pracujących na własny 
rachunek.

Poprawka 33
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa.

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
państwa członkowskie nadal ostrzegały 
przedsiębiorców transportowych
pracujących na własny rachunek przed 
niepożądanymi skutkami nadmiernie 
długiego czasu pracy, niedostatecznego 
wypoczynku lub zakłóconych cyklów 
pracy dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „przedsiębiorca transportowy” precyzuje, że kierowcy pracujący na własny 
rachunek są prawdziwymi przedsiębiorcami, a nie kierowcami pozornie pracującymi na 
własny rachunek.

Poprawka 34
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niemniej jednak pożądane jest, aby (8) Niemniej jednak pożądane jest, aby 
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państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa.

państwa członkowskie nadal ostrzegały 
kierowców pracujących na własny 
rachunek przed niepożądanymi skutkami 
nadmiernie długiego czasu pracy, 
niedostatecznego wypoczynku lub 
zakłóconych cyklów pracy dla zdrowia
i bezpieczeństwa. W przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdu i okresów 
odpoczynku określonych
w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006
w stopniu, który pozwala przypuszczać, że 
inne cykle pracy kierowcy pracującego na 
własny rachunek również mogą mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
drogowe, państwa członkowskie powinny 
podjąć odpowiednie działania, aby 
przeanalizować cykle pracy danego 
kierowcy i w stosownych przypadkach 
nałożyć sankcje zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Poważne naruszenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów 
odpoczynku może wskazywać na to, że kierowca pracujący na własny rachunek stosuje 
również inne cykle pracy, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo drogowe.
W większości państw członkowskich prowadzenie pojazdu w stanie zmęczenia podlega karze.
W związku z tym w przypadku naruszenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu
i okresów odpoczynku w stopniu, który pozwala przypuszczać, że inne cykle pracy kierowcy 
pracującego na własny rachunek również mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
drogowe, należy przeanalizować taką sytuację i nałożyć odpowiednie sankcje.

Poprawka 35
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
drogowego oraz ze względu na zmiany
w strukturze przewozu należałoby 
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rozważyć rozszerzenie rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 w celu objęcia nim 
również kierowców pojazdów ciężarowych
o masie mniejszej niż 3,5 t, np. o masie
w przedziale od 2,8 t do 3,5 t, gdyby było to 
uzasadnione oceną skutków.

Or. en

Poprawka 36
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Z uwagi na to, że załadunek
i rozładunek stanowią część pracy 
kierowcy przyczyniającą się do jego 
zmęczenia, należałoby rozważyć 
uwzględnienie traktowania tych czynności 
jako nieodłącznej części czasu 
prowadzenia pojazdu. W tym celu Komisja 
powinna – w interesie egzekwowania –
być zachęcana do przeanalizowania 
możliwości automatycznego rejestrowania 
czasu poświęcanego na załadunek
i rozładunek za pomocą tachografu 
cyfrowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to
the possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. 
Currently only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not 
any reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on
the feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 
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Poprawka 37
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu poprawy bezpieczeństwa 
drogowego należy rozważyć możliwość 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 561/2006, 
aby uelastycznić okresy odpoczynku
i umożliwić kierowcom pojazdów 
przewożących towary, którzy nie 
przekraczają dwutygodniowego limitu 90 
godzin prowadzenia pojazdu oraz 
wykorzystują odpowiednie okresy 
odpoczynku dziennego i tygodniowego, 
realizację do 12 dziennych okresów 
prowadzenia pojazdu bez obowiązku 
wykorzystywania tygodniowego okresu 
odpoczynku przed ukończeniem tych 
okresów.

Or. es

Uzasadnienie

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.
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Poprawka 38
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przepisami rozporządzenia (WE)
nr 561/2006 w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
objęto wszystkich kierowców, 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem oraz kierowców 
pracujących na własny rachunek.
W interesie ogólnym leżą prawidłowe 
stosowanie przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdów i okresów 
odpoczynku dla wszystkich kierowców, 
skuteczna kontrola ich stosowania,
a także odpowiednie karanie przypadków 
niewypełniania obowiązków wynikających
z tego rozporządzenia.

Or. hu

Poprawka 39
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Rozszerzenie zakresu stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 na 
pojazdy o masie mniejszej niż 3,5 t stoi
w jawnej sprzeczności z deklarowanym 
przez Unię Europejską celem 
ograniczenia biurokracji. Żadne 
rozszerzenie zakresu stosowania
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 na 
pojazdy o masie mniejszej niż 3,5 t nie 
będzie proponowane w Unii Europejskiej.

Or. de
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Uzasadnienie

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Poprawka 40
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
drogowego oraz ze względu na zmiany
w strukturze przewozu drogowego należy 
rozważyć rozszerzenie zakresu stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w celu 
objęcia nim kierowców pojazdów o masie 
mniejszej niż 3,5 t, wykorzystywanych do 
celów zawodowych.

Or. hu

Poprawka 41
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10)Prawodawstwo wspólnotowe jest 
wydajne i skuteczne, jedynie jeśli jest 
wprowadzone w życie przez wszystkie 
państwa członkowskie, stosowane
w jednakowy sposób do wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz 
systematycznie i skutecznie kontrolowane.

(10) Prawodawstwo unijne jest wydajne
i skuteczne jedynie jeśli jest wprowadzone
w życie przez wszystkie państwa 
członkowskie, stosowane w jednakowy 
sposób do wszystkich zainteresowanych 
podmiotów oraz systematycznie
i skutecznie kontrolowane i jeśli 
naruszenia są karane na mocy przepisów 
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obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości kary już obowiązujące w państwach członkowskich UE
w odniesieniu do naruszeń przepisów pracy nie powinny być zastępowane przepisami 
unijnymi dotyczącymi mechanizmów sankcji. Naruszenia należy zatem powstrzymywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Poprawka 42
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prawodawstwo wspólnotowe jest 
wydajne i skuteczne, jedynie jeśli jest 
wprowadzone w życie przez wszystkie 
państwa członkowskie, stosowane
w jednakowy sposób do wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz 
systematycznie i skutecznie kontrolowane.

(10) Prawodawstwo wspólnotowe jest 
wydajne i skuteczne jedynie jeśli jest 
właściwie wprowadzone w życie przez 
wszystkie państwa członkowskie, 
stosowane w jednakowy sposób do 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, 
systematycznie i skutecznie kontrolowane 
oraz jeśli w przypadku naruszeń 
podejmowane są odpowiednie działania.

Or. en

Poprawka 43
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prawodawstwo wspólnotowe jest 
wydajne i skuteczne, jedynie jeśli jest 
wprowadzone w życie przez wszystkie 
państwa członkowskie, stosowane
w jednakowy sposób do wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz 

(10) Prawodawstwo wspólnotowe jest 
wydajne i skuteczne, jedynie jeśli jest 
wprowadzone w życie przez wszystkie 
państwa członkowskie, stosowane
w jednakowy sposób do wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, poddawane 



PE431.178v02-00 20/66 AM\805249PL.doc

PL

systematycznie i skutecznie kontrolowane. ocenie oraz systematycznie i skutecznie 
kontrolowane.

Or. el

Uzasadnienie
Ocena jest wyjątkowo istotnym elementem, ponieważ jest ona kryterium wprowadzenia 
ewentualnych przyszłych środków naprawczych.

Poprawka 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Monitorowanie przestrzegania 
przepisów jest skomplikowanym 
zadaniem, w którym bierze udział wiele 
podmiotów, a zatem do jego realizacji 
konieczna jest współpraca między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi.

(11) Monitorowanie przestrzegania 
przepisów jest skomplikowanym 
zadaniem, w którym bierze udział wiele 
podmiotów, a zatem do jego realizacji 
konieczne są dostarczanie informacji
w stosownym czasie, koordynacja oraz 
współpraca między państwami 
członkowskimi a Komisją oraz między 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi.

Or. bg

Poprawka 45
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Monitorowanie przestrzegania 
przepisów jest skomplikowanym 
zadaniem, w którym bierze udział wiele 
podmiotów, a zatem do jego realizacji 
konieczna jest współpraca między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz 

(11) Monitorowanie przestrzegania 
przepisów jest skomplikowanym 
zadaniem, w którym bierze udział wiele 
podmiotów, a zatem do jego realizacji 
konieczna jest współpraca między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz 
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między poszczególnymi państwami 
członkowskimi.

między poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Należy rozważyć wkład 
partnerów społecznych w monitowanie, 
przestrzeganie i egzekwowanie przepisów.

Or. en

Poprawka 46
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić czynne i istotne uczestnictwo 
partnerów społecznych w nadzorowaniu
przestrzegania przepisów dyrektywy 
2002/15/WE oraz w procedurze oceny 
skutków tej dyrektywy, a także
w procedurze informowania.

Or. el
Uzasadnienie

Udział partnerów społecznych ma fundamentalne znaczenie na wszystkich szczeblach. 
Powinni oni uczestniczyć w nadzorowaniu stosowania i przestrzegania przepisów dyrektywy, 
jak też w procedurach oceny i informowania, korzystając ze środków informowania
i komunikowania, jakimi dysponują. W ten sposób właściwe władze będą dysponowały 
bardziej ogólnymi i bardziej wyczerpującymi informacjami na temat postępów 
spowodowanych przez dyrektywę oraz ich skutków.

Poprawka 47
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy zatem uaktualnić dyrektywę 
2002/15/WE, aby zlikwidować 
niedociągnięcia we wdrażaniu, stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów poprzez 
wyjaśnienie jej zakresu, wzmocnienie 
współpracy administracyjnej między 

(12) Należy zatem uaktualnić dyrektywę 
2002/15/WE, aby skutecznie zlikwidować 
niedociągnięcia we wdrażaniu, stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów poprzez 
wyjaśnienie jej zakresu, istotne 
wzmocnienie współpracy administracyjnej 
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państwami członkowskimi oraz wspieranie 
wymiany informacji i dobrych praktyk.

między państwami członkowskimi, mające 
na celu maksymalne ograniczenie 
zbędnych obciążeń administracyjnych,
oraz wspieranie wymiany informacji
i dobrych praktyk.

Or. el

Uzasadnienie
Kontrole powinny być skuteczne i należy jednocześnie maksymalnie ograniczyć zbędną 
biurokrację. Państwa członkowskie powinny współpracować, aby zapewnić prawidłowe 
stosowanie dyrektywy i całkowite przestrzeganie jej przepisów.

Poprawka 48
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy zatem uaktualnić dyrektywę 
2002/15/WE, aby zlikwidować 
niedociągnięcia we wdrażaniu, stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów poprzez 
wyjaśnienie jej zakresu, wzmocnienie 
współpracy administracyjnej między 
państwami członkowskimi oraz wspieranie
wymiany informacji i dobrych praktyk.

(12) Należy zatem uaktualnić dyrektywę 
2002/15/WE, aby zlikwidować 
niedociągnięcia we wdrażaniu, stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów poprzez 
wyjaśnienie jej zakresu, wzmocnienie 
współpracy administracyjnej między 
państwami członkowskimi oraz wspieranie 
wymiany informacji i najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu poprawy wymiany danych 
należy stworzyć europejski system 
wymiany informacji. W przyszłości 
mogłoby to umożliwić przeprowadzanie 
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kontroli drogowych pod kątem czasu 
pracy również w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W celu dodatkowego zwiększenia 
bezpieczeństwa drogowego należy 
rozważyć, czy przepisy socjalne,
w szczególności rozporządzenie (WE)
nr 561/2006, powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich sytuacji związanych
z transportem drogowym, a mianowicie do 
pojazdów o masie mniejszej niż 3,5 t 
wykorzystywanych do celów działalności 
gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakres rozporządzenia (WE) nr 561/2006 dotyczącego 
czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, a najlepiej także w zakres 
dyrektywy 2002/15/WE, powinny zostać włączone pojazdy o masie mniejszej niż 3,5 t.

Poprawka 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) W celu uniknięcia nałożenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego na kierowców 
pracujących na własny rachunek 
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odpowiednie byłoby ograniczenie 
obowiązku kierowców pracujących na 
własny rachunek w zakresie rejestrowania 
do rejestrów sporządzanych za pomocą 
tachografu.

Or. en

Poprawka 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja powinna być uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 traktatu w odniesieniu 
do częstotliwości i procedur 
monitorowania i kontrolowania czasu 
pracy.

Or. en

Poprawka 53
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Art. 1 brzmi następująco:
Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie minimalnych wymagań
w odniesieniu do organizacji czasu pracy
w celu poprawy ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób wykonujących
zawodowo czynności w trasie w zakresie 
transportu drogowego, zwłaszcza
w odniesieniu do przerw w pracy, okresów 
odpoczynku lub okresów dostępności – bez 
uszczerbku dla zarobków – oraz poprawy 
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bezpieczeństwa drogowego i dostosowania 
warunków konkurencji.

Or. pt

Poprawka 54
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR. 
Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) zdanie drugie.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, zatrudnionych 
przez przedsiębiorstwa mające siedzibę
w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

Or. en

Poprawka 55
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
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związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy,
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie 
członkowskim, uczestniczących
w czynnościach w trasie w zakresie 
transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

związane z przewozem pracujących na 
rzecz przedsiębiorstw mających siedzibę
w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) zdanie drugie.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
kierowców pracujących na własny 
rachunek, jak określono w art. 3 lit. e).
Najpóźniej trzy lata po 23 marca 2009 r.
Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
W sprawozdaniu tym zawarta będzie 
analiza skutków włączenia kierowców 
pracujących na własny rachunek w zakres 
stosowania dyrektywy, zwłaszcza pod 
kątem bezpieczeństwa drogowego, 
warunków dla konkurencji, struktury 
zawodu i kwestii socjalnych. 
Uwzględnione zostaną dominujące
w każdym państwie członkowskim 
warunki odnoszące się do struktury 
sektora transportowego i środowiska 
pracy w zawodzie przewoźnika drogowego. 
Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
przedstawi wniosek, mający na celu
w odpowiednim wypadku: 
– ustanowienie warunków włączenia 
pracowników pracujących na własny 
rachunek w zakres stosowania dyrektywy,
z uwzględnieniem niektórych kierowców 
pracujących na własny rachunek, którzy 
nie uczestniczą w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego
w innych państwach członkowskich
i którzy podlegają lokalnym 
ograniczeniom wynikającym z przyczyn 
obiektywnych, jak na przykład odległe 
położenie, długość tras wewnętrznych czy 
szczególne warunki konkurencji,
– lub też wyłączenie kierowców 
pracujących na własny rachunek
z zakresu stosowania tej dyrektywy.
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Or. de
Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są wystarczające. 
Rozporządzenie reguluje maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, czas przerwy i minimalne 
okresy odpoczynku, ale nie reguluje maksymalnego czasu pracy. Ustanawianie przepisów 
dotyczących jedynie osób pozornie pracujących na własny rachunek wiąże się z ciągłą 
koniecznością rozróżniania osób pozornie i faktycznie pracujących na własny rachunek
i stwarza możliwość obejścia prawa.

Poprawka 56
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) zdanie drugie.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) zdanie drugie.
Dla celów niniejszej dyrektywy każda 
osoba wykonująca czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego powinna 
być uważana za pracownika 
wykonującego czynności związane
z przewozem w rozumieniu art. 3 lit. d),
o ile osoba ta nie potwierdzi, że żaden
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z warunków określonych w art. 3 lit. d) 
akapit drugi, punkty (i), (ii), (iii), (iv) i (v) 
nie dotyczy indywidualnej sytuacji danej 
osoby.

Or. en

Poprawka 57
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy,
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

1. 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, zatrudnionych 
przez przedsiębiorstwa mające siedzibę
w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono
w art. 3 lit. d) zdanie drugie.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
kierowców pracujących na własny 
rachunek.

Or. pt

Poprawka 58
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
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pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR. 
Dyrektywa ma również zastosowanie do 
kierowców pracujących na własny 
rachunek, o których mowa w art. 3 lit. e) 
przedmiotowej dyrektywy.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) zdanie drugie.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) zdanie drugie.

Or. it

Uzasadnienie
Przepisy w zakresie czasu pracy powinny obowiązywać w stosunku do wszystkich osób, które 
wykonują czynności związane z przewozem w transporcie drogowym, bez względu na to, czy 
są to pracownicy etatowi czy pracujący na własny rachunek.

Poprawka 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D i Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, zatrudnionych 
przez przedsiębiorstwa mające siedzibę
w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie
w zakresie transportu drogowego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub,
w przeciwnym razie, umową AETR.

Niniejszą dyrektywę stosuje się również do Niniejszą dyrektywę od dnia 23 marca 
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pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) zdanie drugie.

2009 r. stosuje się do kierowców 
pracujących na własny rachunek.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Komisji z 2007 r. (COM(2007) 266 wersja ostateczna) popiera się włączenie 
kierowców pracujących na własny rachunek w zakres dyrektywy, a w rozdziale 3.2 podano 
wszystkie argumenty przemawiające za takim działaniem: kierowcy pracujący na własny 
rachunek pracują przez zbyt długi czas, obejmujący istotny element wysiłku fizycznego, co 
przyczynia się do zmęczenia i ma oczywiste powiązanie z bezpieczeństwem drogowym.

Poprawka 60
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do kierowców pracujących 
na własny rachunek.

Or. de
Uzasadnienie

Kierowcy pracujący na własny rachunek pracują na własną odpowiedzialność i na własne 
ryzyko oraz swobodnie określają charakter swojej działalności i swój czas pracy. Nadmierna 
regulacja w sposób zasadniczy podważa istotę takiego trybu pracy. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa drogowego UE przyjęła już przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu
i odpoczynku (rozporządzenie (WE) nr 561/2006), które mają zastosowanie do wszystkich 
kierowców – pracujących na własny rachunek i związanych stosunkiem pracy – w całej 
Europie i służą ścisłemu unormowaniu czasu pracy.

Poprawka 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D i Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustępy 2 i 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 i 3 odesłanie „dyrektywy 
93/104/WE” zastępuje się odesłaniem 
„dyrektywy 2003/88/WE”.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Komisji z 2007 r. (COM(2007) 266 wersja ostateczna) popiera się włączenie 
kierowców pracujących na własny rachunek w zakres dyrektywy, a w rozdziale 3.2 podano 
wszystkie argumenty przemawiające za takim działaniem: kierowcy pracujący na własny 
rachunek pracują przez zbyt długi czas, obejmujący istotny element wysiłku fizycznego, co 
przyczynia się do zmęczenia i ma oczywiste powiązanie z bezpieczeństwem drogowym.

Poprawka 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D i Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 4 odesłanie „rozporządzenia 
(EWG) nr 3820/85” zastępuje się 
odesłaniem „rozporządzenia (WE)
nr 561/2006”.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Komisji z 2007 r. (COM(2007) 266 wersja ostateczna) popiera się włączenie 
kierowców pracujących na własny rachunek w zakres dyrektywy, a w rozdziale 3.2 podano 
wszystkie argumenty przemawiające za takim działaniem: kierowcy pracujący na własny 
rachunek pracują przez zbyt długi czas, obejmujący istotny element wysiłku fizycznego, co 
przyczynia się do zmęczenia i ma oczywiste powiązanie z bezpieczeństwem drogowym.
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Poprawka 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny i Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w lit. a) pkt 2 skreśla się zdanie 
pierwsze. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przywrócić oryginalny tekst i stosować tę samą definicję czasu pracy
w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek, z wyjątkiem pracy 
administracyjnej, którą trudno kontrolować.

Poprawka 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny i Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w lit. a) pkt 2 skreśla się zdanie 
pierwsze.

a) w lit. a) pkt 2 zdanie pierwsze 
wprowadza się następujące zmiany:
„w przypadku kierowców pracujących 
na własny rachunek tę samą definicję 
stosuje się do czasu między 
rozpoczęciem i zakończeniem pracy –
włączając stałą część czasu pracy 
obliczoną dla pkt (iv) i (v) łącznie –
w którym kierowca pracujący na własny 
rachunek pozostaje na swoim 
stanowisku pracy, będąc do dyspozycji 
klienta i wykonując swoje zadania lub 
funkcje inne niż ogólna praca 
administracyjna, która nie jest związana 
bezpośrednio z trwającą operacją 



AM\805249PL.doc 33/66 PE431.178v02-00

PL

transportową”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nałożonych na kierowców pracujących na 
własny rachunek kierowcy ci mogą obliczyć stałą część czasu pracy przeznaczoną na 
czynności, o których mowa w pkt (iv) i (v). Punkt (iii) – pomaganie pasażerom we wsiadaniu
i wysiadaniu z pojazdu – może być rejestrowany przez tachograf cyfrowy i w związku z tym 
nie powinien być włączony w stałą część czasu pracy.

Poprawka 65
Ilda Figueiredo 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w lit. a) pkt 2 skreśla się zdanie 
pierwsze.

a) na końcu lit. b) dodaje się akapit
w brzmieniu:
„Okres ten jest brany pod uwagę przy 
obliczaniu zarobków”.

Or. pt

Poprawka 66
Licia Ronzulli 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w lit. a) pkt 2 skreśla się zdanie 
pierwsze.

a) w lit. a) pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje 
następujące brzmienie: „w przypadku 
kierowców pracujących na własny 
rachunek – przy czym w odniesieniu do
pkt 1 ppkt iii), iv) i v) niniejszego artykułu, 



PE431.178v02-00 34/66 AM\805249PL.doc

PL

rozpatrywanych łącznie, czas pracy 
oblicza się ryczałtowo – tę samą definicję 
stosuje się do czasu między 
rozpoczęciem i zakończeniem pracy,
w którym kierowca pracujący na własny 
rachunek pozostaje na swoim 
stanowisku pracy, będąc do dyspozycji 
klienta i wykonując swoje zadania lub 
funkcje inne niż ogólna praca 
administracyjna, która nie jest związana 
bezpośrednio z trwającą operacją 
transportową”.

Or. it

Uzasadnienie
W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych w przypadku kierowców pracujących na 
własny rachunek przewiduje się ryczałtowe obliczanie czasu pracy w odniesieniu do 
czynności, o których mowa w ppkt iii), iv) i v).

Poprawka 67
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w lit. a) pkt 2 skreśla się zdanie 
pierwsze.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są wystarczające. 
Rozporządzenie reguluje maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, czas przerwy i minimalne 
okresy odpoczynku, ale nie reguluje maksymalnego czasu pracy. Ustanawianie przepisów 
dotyczących jedynie osób pozornie pracujących na własny rachunek wiąże się z ciągłą 
koniecznością rozróżniania osób pozornie i faktycznie pracujących na własny rachunek 
i stwarza możliwość obejścia prawa.
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Poprawka 68
Marian Harkin 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera a) – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „przedsiębiorstwo użytkownika” 
oznacza dowolną osobę fizyczną lub 
prawną, dla której oraz pod nadzorem
i kierownictwem której pracuje kierowca;

Or. en

Poprawka 69
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do lit. d) dodaje się następujące zdanie: skreślona
„pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz:
która nie może samodzielnie organizować 
odnośnych czynności pracowniczych;
której dochód nie zależy bezpośrednio od 
wypracowanego zysku;
która nie ma swobody, indywidualnie lub
w drodze współpracy między kierowcami 
pracującymi na własny rachunek, 
utrzymywania stosunków handlowych
z wieloma klientami”.

Or. de
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są wystarczające. 
Rozporządzenie reguluje maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, czas przerwy i minimalne 
okresy odpoczynku, ale nie reguluje maksymalnego czasu pracy. Ustanawianie przepisów 
dotyczących jedynie osób pozornie pracujących na własny rachunek wiąże się z ciągłą 
koniecznością rozróżniania osób pozornie i faktycznie pracujących na własny rachunek
i stwarza możliwość obejścia prawa.

Poprawka 70
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do lit. d) dodaje się następujące zdanie: b) lit. h) otrzymuje brzmienie:

„pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz:

„h) „pora nocna” oznacza okres […],
w rozumieniu prawa krajowego, między 
godziną 20.00 a godziną 07.00”;

(i) która nie może samodzielnie 
organizować odnośnych czynności 
pracowniczych;
(ii) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku;
(iii) która nie ma swobody, indywidualnie 
lub w drodze współpracy między 
kierowcami pracującymi na własny 
rachunek, utrzymywania stosunków 
handlowych z wieloma klientami”.

Or. pt
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Poprawka 71
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do lit. d) dodaje się następujące zdanie: b) do lit. d) dodaje się następujące zdanie:
„pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz:

„pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która formalnie nie jest 
związana z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz która faktycznie 
pozostaje w stosunku pracy
z przedsiębiorcą, w rozumieniu 
ustawodawstwa państw członkowskich”.

która nie może samodzielnie organizować 
odnośnych czynności pracowniczych;
której dochód nie zależy bezpośrednio od 
wypracowanego zysku;
która nie ma swobody, indywidualnie lub
w drodze współpracy między kierowcami 
pracującymi na własny rachunek, 
utrzymywania stosunków handlowych
z wieloma klientami”.

Or. es

Poprawka 72
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do lit. d) dodaje się następujące zdanie: 2. Do lit. d) dodaje się następujące zdanie:
„pracownik wykonujący czynności „pracownik wykonujący czynności 
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związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz:

związane z przewozem” oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz:

(i) która nie może samodzielnie 
organizować odnośnych czynności 
pracowniczych;

(i) która nie może samodzielnie 
organizować odnośnych czynności 
pracowniczych lub

(ii) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku;

(ii) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku, lub

(iii) która nie ma swobody, indywidualnie 
lub w drodze współpracy między 
kierowcami pracującymi na własny 
rachunek, utrzymywania stosunków 
handlowych z wieloma klientami”.

(iii) która nie ma swobody, indywidualnie 
lub w drodze współpracy między 
kierowcami pracującymi na własny 
rachunek, utrzymywania stosunków 
handlowych z wieloma klientami”.

Or. el

Uzasadnienie
Zaproponowane brzmienie pozwala na uwzględnienie każdego przypadku i pełniejsze 
unormowanie kwestii fikcyjnego zatrudnienia.

Poprawka 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari i Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„»pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem« oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz: 

„»pracownik wykonujący czynności 
związane z przewozem« oznacza również 
każdą osobę, która nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, lecz w odniesieniu do 
której można zastosować jeden
z poniższych wskaźników:

(i) która nie może samodzielnie 
organizować odnośnych czynności 
pracowniczych;

(i) która podlega przedsiębiorstwu 
użytkownika: nie może samodzielnie 
organizować swojego miejsca ani czasu 
pracy, ani odnośnych czynności 
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pracowniczych lub podczas wykonywania 
pracy musi podporządkowywać się 
poleceniom i instrukcjom osoby trzeciej;

(ii) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku;

(ii) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku i która jest 
ekonomicznie, finansowo i socjalnie 
zależna od pracy wykonanej dla 
przedsiębiorstwa należącego do osoby 
trzeciej i przez to przedsiębiorstwo; która 
otrzymuje: okresową wypłatę 
wynagrodzenia stanowiącego jedyne lub 
główne źródło dochodu danego
pracownika; płatności w naturze w postaci
np. jedzenia, zakwaterowania lub 
transportu; uznanie uprawnień, jak 
tygodniowy odpoczynek i urlop roczny; 
płatności od strony zlecającej wykonanie 
pracy za podróż odbytą przez pracownika
w celu wykonania pracy;

(iii) która nie ma swobody, indywidualnie 
lub w drodze współpracy między 
kierowcami pracującymi na własny 
rachunek, utrzymywania stosunków 
handlowych z wieloma klientami”.

(iii) która nie ma swobody, indywidualnie 
lub w drodze współpracy między 
kierowcami pracującymi na własny 
rachunek, utrzymywania stosunków 
handlowych z wieloma klientami;
(iiia) której praca jest bardzo zbliżona do 
wcześniejszej pracy wykonywanej dla tego 
samego przedsiębiorcy;
(iiib) której praca wymaga dostarczenia 
narzędzi, materiałów i maszyn przez 
stronę zlecającą wykonanie pracy;
(iiic) która nie rozporządza 
wykorzystywanym pojazdem na podstawie 
tytułu własności lub wynajmu.
Obowiązek uzasadnienia statusu osoby 
rzeczywiście pracującej na własny 
rachunek we wszystkich przypadkach 
spoczywa na danej osobie pracującej na 
własny rachunek”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować skuteczność, definicja osoby pozornie pracującej na własny rachunek 
musi zostać wzmocniona, nie może pozostawiać miejsca na możliwość obejścia 
prawodawstwa i musi faktycznie zniechęcać do pozornej pracy na własny rachunek.
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Poprawka 74
Stephen Hughes i Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie definicji kierowców pracujących na rachunek własny jest istotne, zważywszy, że 
przedmiotowy akt ma na celu włączenie ich w zakres przepisów dotyczących czasu pracy.

Poprawka 75
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). skreślona

Or. pt

Poprawka 76
Stephen Hughes i Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). c) lit. e) otrzymuje brzmienie: 
„»kierowca pracujący na rachunek 
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własny« oznacza każdą osobę:
(i) której głównym zajęciem jest transport 
drogowy osób lub rzeczy, na zasadzie 
wynajmu i za wynagrodzeniem,
w rozumieniu legislacji unijnej, na mocy 
licencji wspólnotowej lub dowolnego 
innego upoważnienia zawodowego do 
wykonywania wymienionego transportu 
(w ten sposób zachowane zostaje 
odniesienie do licencji wspólnotowej
i upoważnienia zawodowego);
(ii) która jest uprawniona do pracy na 
własny rachunek i nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę ani 
jakimkolwiek hierarchicznym stosunkiem 
pracy;
(iii) która nie podlega przedsiębiorstwu 
użytkownika: może samodzielnie 
organizować swoje miejsce i czas pracy 
oraz odnośne czynności pracownicze lub 
podczas wykonywania pracy nie musi 
podporządkowywać się poleceniom ani 
instrukcjom osoby trzeciej; 
(iv) której dochód nie zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku i która nie jest 
ekonomicznie, finansowo ani socjalnie 
zależna od pracy wykonanej dla 
przedsiębiorstwa należącego do osoby 
trzeciej i przez to przedsiębiorstwo; która 
nie otrzymuje jakiejkolwiek okresowej 
wypłaty wynagrodzenia stanowiącej 
jedyne lub główne źródło dochodu danego 
pracownika; płatności w naturze w postaci
np. jedzenia, zakwaterowania lub 
transportu; uznania uprawnień, jak 
tygodniowy odpoczynek i urlop roczny; 
płatności od strony zlecającej wykonanie 
pracy za podróż odbytą przez pracownika
w celu wykonania pracy;
(v) która ma swobodę, indywidualnie lub
w drodze współpracy między kierowcami 
pracującymi na własny rachunek, 
utrzymywania stosunków handlowych
z wieloma klientami;
(vi) której praca nie jest zbliżona do 
wcześniejszej pracy wykonywanej dla tego 
samego przedsiębiorcy.
Obowiązek uzasadnienia statusu osoby 
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rzeczywiście pracującej na własny 
rachunek we wszystkich przypadkach 
spoczywa na danej osobie pracującej na 
własny rachunek”;

Or. en

Poprawka 77
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). c) lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) »kierowca pracujący na rachunek 
własny« oznacza każdą osobę:

(i) której głównym zajęciem jest transport 
drogowy osób lub rzeczy, na zasadzie 
wynajmu lub za wynagrodzeniem,
w rozumieniu legislacji unijnej, na mocy 
licencji wspólnotowej lub dowolnego 
innego upoważnienia zawodowego do 
wykonywania wymienionego transportu; 
(ii) która jest uprawniona do pracy na 
własny rachunek i nie jest związana
z pracodawcą umową o pracę ani 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy; 
(iii) która nie podlega przedsiębiorstwu 
użytkownika; 

(iv) która może samodzielnie organizować 
odnośne czynności pracownicze bez 
bezpośredniej kontroli przez klienta;
(v) której dochód zależy bezpośrednio od 
wypracowanego zysku;

(vi) która nie otrzymuje żadnych praw 
pracowniczych, jak okresowa wypłata 
wynagrodzenia, płatności w naturze, 
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uznanie uprawnień czy płatny urlop 
roczny, od innego przedsiębiorstwa 
użytkownika lub umawiającej się strony, 
oraz 
(vii) która ma swobodę, indywidualnie lub
w drodze współpracy między kierowcami 
pracującymi na własny rachunek, 
utrzymywania stosunków zawodowych
z wieloma klientami.
Do celów niniejszej dyrektywy kierowcy, 
którzy nie spełniają tych kryteriów, 
podlegają tym samym obowiązkom
i korzystają z tych samych przywilejów, 
które niniejsza dyrektywa przewiduje dla 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem”;

Or. en

Poprawka 78
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). skreślona

Or. de

Uzasadnienie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są wystarczające. 
Rozporządzenie reguluje maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, czas przerwy i minimalne 
okresy odpoczynku, ale nie reguluje maksymalnego czasu pracy. Ustanawianie przepisów 
dotyczących jedynie osób pozornie pracujących na własny rachunek wiąże się z ciągłą 
koniecznością rozróżniania osób pozornie i faktycznie pracujących na własny rachunek
i stwarza możliwość obejścia prawa.
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Poprawka 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny i Elisabeth Morin-Chartier 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) lit. f) otrzymuje brzmienie: skreślona
„f) »osoba wykonująca czynności w trasie 
w zakresie transportu drogowego« 
oznacza każdego pracownika 
wykonującego czynności związane 
z przewozem, który wykonuje takie 
czynności”;

Or. en

Uzasadnienie

Osoby pracujące na własny rachunek powinny być włączone w zakres przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 80
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) lit. f) otrzymuje brzmienie: skreślona
„f) „osoba wykonująca czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego” 
oznacza każdego pracownika 
wykonującego czynności związane
z przewozem, który wykonuje takie 
czynności”;

Or. pt
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Poprawka 81
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „osoba wykonująca czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego” oznacza 
każdego pracownika wykonującego 
czynności związane z przewozem, który 
wykonuje takie czynności;

f) „osoba wykonująca czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego” oznacza 
każdego pracownika wykonującego 
czynności związane z przewozem lub 
kierowcę pracującego na własny 
rachunek, który wykonuje takie czynności;

Or. de
Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony zdrowia kierowców dyrektywa 
2002/15/WE powinna nadal mieć zastosowanie do kierowców pracujących na własny 
rachunek. W kwestii bezpieczeństwa drogowego oraz z punktu widzenia innych użytkowników 
dróg nie ma znaczenia, czy skrajnie zmęczony kierowca przewożący ciężkie ładunki pracuje 
na własny rachunek czy nie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie są wystarczające. 
Rozporządzenie reguluje maksymalne okresy prowadzenia pojazdu, czas przerwy i minimalne 
okresy odpoczynku, ale nie reguluje maksymalnego czasu pracy. Ustanawianie przepisów 
dotyczących jedynie osób pozornie pracujących na własny rachunek wiąże się z ciągłą 
koniecznością rozróżniania osób pozornie i faktycznie pracujących na własny rachunek
i stwarza możliwość obejścia prawa.

Poprawka 82
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: skreślona
„i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny 
pracy wykonywanej w porze nocnej”.
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Or. pt

Poprawka 83
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny 
pracy wykonywanej w porze nocnej.

i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w porze nocnej przez co 
najmniej jedną godzinę.

Or. de

Uzasadnienie

Praca w porze nocnej jest szczególnie dotkliwa dla pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem. Zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Komisję jedynie praca
w porze nocnej trwająca dłużej niż dwie godziny może zostać uznana za pracę w porze nocnej
i uprawnia do wynagrodzenia z tego tytułu. Ze względów socjalnych dostosowanie 
przedmiotowych przepisów do przepisów dotyczących minimalnego czasu pracy w innych 
branżach, wynoszącego dwie godziny, jest nieproporcjonalne.

Poprawka 84
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: skreślona
„i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny 
pracy wykonywanej w porze nocnej”.
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Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2002/15/WE ma na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia kierowców w drodze 
przepisów dotyczących minimalnego czasu pracy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa. Okres 
czterech godzin zdefiniowany przez państwa członkowskie jako pora nocna już wcześniej był 
szczególnie krótki i wynikał z wynegocjowanego kompromisu. Zważywszy na cele 
przedmiotowych przepisów nie można zezwolić na pogorszenie warunków obowiązujących 
pracowników wykonujących czynności związane z przewozem w zakresie, w jakim za pracę
w porze nocnej nie będą już uznawane wszystkie przepracowane godziny zaliczające się do 
czterogodzinnego okresu pracy w porze nocnej, ale jedynie czynności wykonywane dłużej niż 
dwie godziny. 

Poprawka 85
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: skreślona
„i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny 
pracy wykonywanej w porze nocnej”.

Or. el

Uzasadnienie

Zmiana pierwotnej definicji pracy w porze nocnej może skłonić pracowników do naruszania 
dyrektywy w celu upewnienia się, że pracują oni przez dostatecznie wiele godzin w porze 
nocnej, aby otrzymać wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, które jest wyższe od 
wynagrodzenia za pracę w porze dziennej. W tych okolicznościach najważniejszym celem jest 
należyte wdrażanie dyrektywy, podobnie zresztą jak bezpieczeństwo drogowe. 
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Poprawka 86
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: e) lit. i) otrzymuje brzmienie:
„i) »praca w porze nocnej« oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny pracy 
wykonywanej w porze nocnej”.

„i) »praca w porze nocnej« oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej jedną godzinę 
pracy wykonywanej w porze nocnej”.

Or. en

Uzasadnienie

Ukierunkowany na zwiększenie elastyczności wniosek Komisji jednocześnie znacznie 
zmniejsza poziom ochrony pracowników w przypadku pracy w porze nocnej. Ta poprawka 
gwarantuje zachowanie elastyczności, a przy tym wystarczającą ochronę pracowników.

Poprawka 87
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: e) lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny 
pracy wykonywanej w porze nocnej”.

„i) »praca w porze nocnej« oznacza pracę 
wykonywaną w porze nocnej”.

Or. el

Uzasadnienie

Wymóg w postaci co najmniej dwóch godzin pracy w porze nocnej ogranicza ochronę, jaką 
zapewnia pracownikom art. 7 ust. 1, w porównaniu z brzmieniem dotychczas obowiązującej 
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dyrektywy.

Poprawka 88
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) lit. i) otrzymuje brzmienie: e) lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) „praca w porze nocnej” oznacza pracę 
wykonywaną w czasie pracy, który 
obejmuje przynajmniej dwie godziny pracy 
wykonywanej w porze nocnej”.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie
Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny i Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 4 dodaje się lit. ba)
w brzmieniu:
stała część czasu pracy, o której mowa
w art. 3 lit. a) pkt 2, wynosi jedną godzinę 
tygodniowo.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nałożonych na osoby pracujące na własny 
rachunek osoby te mogą obliczyć stałą część czasu pracy przeznaczoną na czynności,
o których mowa w pkt (iii), (iv) i (v). Czas ten ustalono na średnim poziomie jednej godziny 
tygodniowo.

Poprawka 90
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 4 dodaje się lit. ba)
w brzmieniu:
„ba) ryczałtowy czas pracy, o którym 
mowa w art. 3 lit. a) pkt 2, odpowiada 
trzem godzinom tygodniowo”.

Or. it

Uzasadnienie
W obliczeniu ryczałtowym należy uwzględnić obowiązki przewidziane art. 3 akapit pierwszy
lit. a) pkt 1 ppkt iii), iv) i v) zgodnie z tym, co przewidziano w art. 3 pkt 2. Operacje 
rozładunku/ załadunku, okresy gotowości, sprzątanie i konserwacja pojazdów to bardzo 
wymagające czynności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
i ochronę socjalną pracowników. Zadania o charakterze administracyjnym nadal podlegają 
wykluczeniu, zgodnie z dyrektywą.

Poprawka 91
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 4 dodaje się lit. ba)
w brzmieniu:
„ba) ryczałtowy czas pracy, o którym 
mowa w art. 3 lit. a) pkt 2, odpowiada 
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trzem godzinom tygodniowo”.

Or. it

Uzasadnienie

W obliczeniu ryczałtowym należy uwzględnić obowiązki przewidziane art. 3 akapit pierwszy
lit. a) pkt 1 ppkt iii), iv) i v) zgodnie z tym, co przewidziano w art. 3 pkt 2. Operacje 
rozładunku/ załadunku, okresy gotowości, sprzątanie i konserwacja pojazdów to bardzo 
wymagające czynności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
i ochronę socjalną pracowników. Zadania o charakterze administracyjnym nadal podlegają 
wykluczeniu, zgodnie z dyrektywą.

Poprawka 92
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 5 ust. 1 odesłanie „rozporządzeniem 
(EWG) nr 3820/85” zastępuje się 
odesłaniem „rozporządzeniem (WE)
nr 561/2006”.

a) W art. 5 ust. 1 odesłanie 
„rozporządzeniem (EWG) nr 3820/85” 
zastępuje się odesłaniem „rozporządzeniem 
(WE) nr 561/2006”.

b) Dodaje się akapit w brzmieniu:
„Okres ten jest brany pod uwagę przy 
obliczaniu zarobków”.

Or. pt

Poprawka 93
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 6 odesłanie „rozporządzeniem 
(EWG) nr 3820/85” zastępuje się 

a) W art. 6 odesłanie „rozporządzeniem 
(EWG) nr 3820/85” zastępuje się 
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odesłaniem „rozporządzeniem (WE)
nr 561/2006”.

odesłaniem „rozporządzeniem (WE)
nr 561/2006”.

b) Dodaje się akapit w brzmieniu:
„Okres ten jest brany pod uwagę przy 
obliczaniu zarobków”.

Or. pt

Poprawka 94
Saïd El Khadraoui i Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 9 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W art. 9 lit. b) wprowadza się 
następujące zmiany: 
b) bez uszczerbku dla art. 2 ust. 1 czas 
pracy osób wykonujących działalność 
przewozową w transporcie drogowym jest 
rejestrowany. Rejestry są przechowywane 
przez co najmniej dwa lata po 
zakończeniu objętego nimi okresu. 
Pracodawcy są odpowiedzialni za 
rejestrowanie czasu pracy pracowników 
wykonujących czynności związane
z przewozem. Na życzenie pracownika 
wykonującego czynności związane
z przewozem pracodawca dostarczy mu 
kopie rejestrów przepracowanych godzin.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dotyczy wyłącznie pracodawców. Są oni zobowiązani do przechowywania 
rejestrów wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotowej dyrektywy. 
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Poprawka 95
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5b (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 9 – litera ba) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W art. 9 dodaje się lit. c)
w brzmieniu:
c) czas pracy kierowców pracujących na 
własny rachunek jest rejestrowany 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 3821/85. Rejestry są przechowywane 
przez co najmniej dwa lata po 
zakończeniu objętego nimi okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Czynności wykonywane przez kierowcę związane z załadunkiem, rozładunkiem i pomaganiem 
pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu powinny być już rejestrowane za pomocą 
tachografu jako „inna praca” zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3821/85 z późniejszymi 
zmianami, które ponadto nakłada obowiązek przechowywania tych rejestrów przez 365 dni.
W związku z tym w celu egzekwowania przedmiotowej dyrektywy i sprawdzania czasu pracy 
kierowców pracujących na własny rachunek nie jest konieczne nakładanie na kierowców 
pracujących na własny rachunek obowiązku rejestrowania ich czasu pracy i przechowywania 
tych rejestrów na oddzielnej wykresówce. Stworzyłoby to niepotrzebne obciążenie 
administracyjne.

Poprawka 96
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego monitorowania
w celu zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy.
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wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

Or. de
Uzasadnienie

Zobowiązanie państw członkowskich do poprawnego wdrażania dyrektywy jest w pełni 
wystarczające. Zgodnie z zasadą pomocniczości to do nich należy wybór sposobu, w jaki to 
uczynią. 

Poprawka 97
Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1. Państwa członkowskie zorganizują 
odpowiednie, niedyskryminacyjne 
monitorowanie i kontrole w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają wykwalifikowanych 
pracowników i podejmują wszelkie 
niezbędne działania.

Or. en

Poprawka 98
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1. Państwa członkowskie zorganizują 
odpowiednie i niedyskryminacyjne
kontrole w celu zapewnienia poprawnego
i spójnego wdrażania przepisów niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
gwarantują, że krajowe organy 
odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy mają 
wykwalifikowanych pracowników
i podejmują wszelkie niezbędne działania. 
To, że kontrole dotyczą w szczególności 
kierowców i pojazdów z krajów, które
w praktyce nierzadko dopuszczały się 
naruszania przepisów niniejszej 
dyrektywy, nie stanowi przejawu 
dyskryminacji.

Or. de

Uzasadnienie

Jak wskazują fakty, kierowcy z niektórych krajów nierzadko dopuszczają się naruszania 
przepisów przedmiotowej dyrektywy, w związku z czym policji należy zezwolić na dalsze
i częstsze kontrolowanie kierowców i pojazdów z tych krajów w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa drogowego.

Poprawka 99
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Ponadto jeśli zasady w zakresie czasu 
prowadzenia pojazdu i okresów 
odpoczynku określone w rozporządzeniu 
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dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

(WE) nr 561/2006 zostaną naruszone
w stopniu pozwalającym stwierdzić 
również naruszenie zasad w zakresie 
czasu pracy, państwa członkowskie 
monitorują i egzekwują zasady w zakresie 
czasu pracy. Ponadto państwa
członkowskie gwarantują, że krajowe 
organy odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy mają 
odpowiednią liczbę wykwalifikowanych 
inspektorów i podejmują wszelkie 
niezbędne działania.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie ma związku między egzekwowaniem zasad z zakresu czasu prowadzenia pojazdu
i okresów odpoczynku a egzekwowaniem zasad z zakresu czasu pracy, pomimo iż są one ze 
sobą logicznie powiązane. Oprócz stosowania tradycyjnego systemu monitorowania czasu 
pracy powinien on także być zawsze monitorowany i egzekwowany w przypadku, gdy 
naruszenie zasad z zakresu czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, obejmujące 
nadmiernie długi czas pracy, automatycznie oznacza również naruszenie zasad z zakresu 
czasu pracy.

Poprawka 100
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego
przenoszenia i wdrażania przepisów 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie gwarantują, że krajowe 
organy odpowiedzialne za egzekwowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy mają 
odpowiednią liczbę wykwalifikowanych 
inspektorów i podejmują wszelkie 
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niezbędne działania. W dyrektywie 
2002/15/WE ustanowiono już minimalne 
wymogi, i jej transpozycja oraz wdrażanie 
nie mogą prowadzić do obniżenia poziomu 
ochrony pracowników lub do mniejszej 
zgodności z najkorzystniejszymi 
warunkami obowiązującymi
w poszczególnych państwach 
członkowskich, nawet jeśli warunki te są 
określone w ogólnych przepisach 
prawnych dotyczących zatrudnienia lub
w układach zbiorowych.

Or. pt

Poprawka 101
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1a. Kierowca pracujący na własny 
rachunek pobiera dane ze swojego 
tachografu lub gromadzi dyski nie częściej 
niż raz na trzy tygodnie i przechowuje je
w siedzibie swojego przedsiębiorstwa.
1b. Zapisane dane i dyski przechowuje się 
przez co najmniej rok od dnia ostatniego 
użycia.
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Or. it

Uzasadnienie

Chęć ujednolicenia norm mających zastosowanie do pracowników i kierowców pracujących 
na własny rachunek wynika z próby zapewnienia sprawiedliwości i możliwości 
przeprowadzania szczegółowych kontroli w siedzibie przedsiębiorstw prowadzonych przez 
kierowców pracujących na własny rachunek, w poszanowaniu rozporządzeń (EWG)
nr 3821/85 i 1360/2002.

Poprawka 102
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

1. Państwa członkowskie zorganizują 
system odpowiedniego i systematycznego 
monitorowania i kontroli, obejmujący 
współpracę wielu agencji, w celu 
zapewnienia poprawnego i spójnego 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy mają odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych inspektorów
i podejmują wszelkie niezbędne działania.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca wielu agencji, tj. współpraca między ministerstwami pracy, transportu
i podatków, zagwarantowałaby łatwe zidentyfikowanie wszystkich osób pozornie pracujących 
na własny rachunek.

Poprawka 103
Stephen Hughes i Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – ustęp 1a (nowy) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a (nowy) – ustęp 1a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
częstotliwości i procedur monitorowania
i kontroli, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Przez analogię do kontrolowania czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku 
powinny istnieć wspólnotowe ramy określające sposób i częstotliwość przeprowadzania 
kontroli czasu pracy. Akt delegowany, o którym mowa w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
UE, jest odpowiednim instrumentem do tego celu.

Poprawka 104
Stephen Hughes i Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji szczegóły ustaleń dotyczących 
monitorowania i kontroli.

2. Państwa członkowskie opracowują 
statystyki dotyczące kontroli, o której 
mowa w ust. 1, i co dwa lata przedkładają 
Komisji sprawozdania w sprawie tych 
statystyk.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny prowadzić statystyki dotyczące systemu monitorowania
i kontroli, o którym mowa w poprzednim ustępie art. 11, i powinny udostępniać je Komisji.

Poprawka 105
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia dostępu do informacji, 
pomocy i porad w dziedzinie przepisów
w zakresie czasu pracy i organizacji pracy 
przedsiębiorstwom transportowym
i pracownikom wykonującym czynności 
związane z przewozem.

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia dostępu do informacji, 
pomocy i porad w dziedzinie przepisów
w zakresie czasu pracy i organizacji pracy 
przedsiębiorstwom transportowym
i pracownikom wykonującym czynności 
związane z przewozem. Państwa 
członkowskie starają się zwalczać 
przypadki pozornej pracy na własny 
rachunek oraz zapewnić, żeby nie 
zawierano niejasnych stosunków pracy, 
jeżeli chodzi o stałe zatrudnienie.

Or. pt

Poprawka 106
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia dostępu do informacji, 
pomocy i porad w dziedzinie przepisów 
w zakresie czasu pracy i organizacji pracy 
przedsiębiorstwom transportowym 
i pracownikom wykonującym czynności 
związane z przewozem.

3. Państwa członkowskie, w zacieśnionej 
współpracy z partnerami społecznymi,
podejmują wszelkie niezbędne działania 
w celu zapewnienia dostępu do informacji, 
pomocy i porad w dziedzinie przepisów 
w zakresie czasu pracy i organizacji pracy 
przedsiębiorstwom transportowym 
i pracownikom wykonującym czynności 
związane z przewozem.

Or. el
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Uzasadnienie
Wkład partnerów społecznych ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia skuteczności 
działań informacyjnych, w wyniku których pracodawcy i pracownicy mają postępować 
zgodnie z dyrektywą, aby zapewnić jej należyte wdrażanie.

Poprawka 107
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w celu wzmocnienia współpracy 
administracyjnej między ich właściwymi 
organami – poprzez przyjęcie skutecznych 
systemów wymiany informacji, poprawę 
dostępu do informacji i wspieranie 
wymiany informacji i dobrych praktyk 
dotyczących egzekwowania przepisów
w zakresie czasu pracy;

a) w celu wzmocnienia współpracy 
administracyjnej między ich właściwymi 
organami – poprzez przyjęcie skutecznych 
systemów wymiany informacji, poprawę 
dostępu do informacji i wspieranie 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
dotyczących egzekwowania przepisów
w zakresie czasu pracy;

Or. en

Poprawka 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck i Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 11b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dodaje się art. 11b w brzmieniu:
Artykuł 11b
Naruszenia

Nieprzestrzeganie definicji określonych w 
art. 3 lit. d) i art. 3 lit. e) niniejszego 
rozporządzenia jest uważane za 
„najpoważniejsze naruszenie” i w związku
z tym podlega wszystkim przepisom 
określonym w rozporządzeniu (WE)
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nr 1071/2009 dotyczącym tego typu 
naruszenia. 
Przedsiębiorstwa, spedytorzy, nadawcy 
ładunku, organizatorzy wycieczek, główni 
wykonawcy, podwykonawcy oraz agencje 
zatrudniania kierowców, którzy nie 
przestrzegają definicji określonych w 
art. 3 lit. d) i art. 3 lit. e) niniejszego 
rozporządzenia, są uważani za winnych 
„najpoważniejszego naruszenia” i 
w związku z tym podlegają wszystkim 
przepisom określonym w rozporządzeniu 
(WE) nr 1071/2009 dotyczącym tego typu 
naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące poważnych naruszeń stanowią, że 
najpoważniejsze naruszenie będzie skutkować utratą dobrej reputacji (punkt 9 preambuły, 
punkt 24 preambuły, art. 6 ust. 2 lit. b)); zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia na 
prowadzenie działalności (art. 13 ust. 3 interpretowany łącznie z art. 3); wpisaniem do 
krajowych rejestrów elektronicznych państw członkowskich (transgraniczny rejestr 
najpoważniejszych naruszeń) (art. 16 ust. 1 lit. e); art. 16 ust. 1 tiret drugie).

Poprawka 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas i Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6b (nowy) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Dodaje się art. 12a w brzmieniu: 
Artykuł 12a

Odpowiedzialność przedsiębiorstw 
transportowych

1. Przedsiębiorstwo transportowe nie może 
wypłacać kierowcom zatrudnionym lub 
pozostającym w jego dyspozycji żadnych 
składników wynagrodzenia, nawet
w formie premii czy dodatku do 
wynagrodzenia, uzależnionych od 
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przebytej odległości i/lub ilości 
przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie 
może zagrażać bezpieczeństwu 
drogowemu lub zachęcać do naruszeń 
niniejszej dyrektywy.
2. Przedsiębiorstwa, spedytorzy, nadawcy 
ładunku, organizatorzy wycieczek, główni 
wykonawcy, podwykonawcy oraz agencje 
zatrudniania kierowców zapewnią, aby 
uzgodnione umownie harmonogramy 
transportu były zgodne z przepisami 
niniejszej dyrektywy oraz aby pracę 
wykonywali kierowcy rzeczywiście 
pracujący na własny rachunek. 

Or. en

Uzasadnienie

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on
the driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become 
false self-employed).

Poprawka 110
Stephen Hughes i Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6c (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Dodaje się art. 12b w brzmieniu:
Artykuł 12b

Przekazywanie uprawnień
1. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 11
ust. 1a, jest przyznawane Komisji na okres 
6 lat od wejścia w życie niniejszej 
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dyrektywy. Komisja przedkłada 
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień najpóźniej sześć miesięcy 
przed końcem okresu sześciu lat.
W stosownych przypadkach sprawozdaniu 
temu towarzyszy wniosek legislacyjny
o przedłużenie okresu przekazania 
uprawnień.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski
i Radę.
3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym
w art. 12c i 12d. 

Or. en

Poprawka 111
Stephen Hughes i Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6d (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) Dodaje się art. 12c w brzmieniu:
Artykuł 12c

Odwołanie przekazanych uprawnień
1. Przekazanie uprawnień przewidziane
w art. 11 ust. 1a może zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy zamierza odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugiego 
prawodawcę i Komisję, najpóźniej miesiąc 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
wskazując przekazane uprawnienia, które 
mogłyby zostać odwołane, oraz 
uzasadnienie tego odwołania.
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3. Decyzja o odwołaniu określa powody 
odwołania i kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna natychmiast lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.
Jest publikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 112
Stephen Hughes i Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6e (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6e) Dodaje się art. 12d w brzmieniu:
Artykuł 12d

Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten jest przedłużany
o miesiąc.
2. Jeśli po upływie tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany
w Dzienniku Urzędowym i wchodzi
w życie z dniem przewidzianym w jego 
przepisach.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie.
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.
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Or. en

Poprawka 113
Stephen Hughes i Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 13 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W art. 13 dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„(2a) Komisja określa sposób składania 
przez państwa członkowskie sprawozdań
w sprawie tendencji w zatrudnieniu
w przedmiotowym sektorze, skutków dla 
uczciwej konkurencji, bezpieczeństwa
i zdrowia w pracy oraz bezpieczeństwa 
drogowego, a także określa treść tych 
sprawozdań; na ich podstawie Komisja 
będzie przedkładać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie regularne 
sprawozdania; państwa członkowskie
i Komisja składają sprawozdania 
dotyczące wymienionych kwestii co dwa 
lata.
Ponadto Komisja złoży (dwa lata po 
wejściu niniejszej dyrektywy w życie) 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie środków 
przyjętych w odniesieniu do częstotliwości
i procedur monitorowania
i kontrolowania czasu pracy”.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczny i kompleksowy system przekazywania informacji zagwarantuje lepsze wdrożenie 
przedmiotowej dyrektywy.


