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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0650),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 i art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0354/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 91 i art. 153 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Parlament Europejski zdaje sobie 
sprawę z występowania na rynku pracy 
zjawiska pozornej pracy na własny 
rachunek, które negatywnie wpływa na 
warunki konkurencji niezależnie od 
sektora gospodarki w całej Unii. 



PE431.059v01-00 6/15 PR\799946PL.doc

PL

Parlament wyraża dlatego przekonanie, że 
należy zająć się tym zjawiskiem na 
szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Parlament sugeruje, by Komisja 
Europejska i państwa członkowskie 
rozważyły możliwość wymiany i 
obserwacji najlepszych praktyk państw 
członkowskich odnośnie do sposobu 
ustalania i eliminowania pozornej pracy 
na własny rachunek.

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1071/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dotyczące 
warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylającym 
dyrektywę Rady 96/26/WE1, kierowcy 
pracujący na własny rachunek muszą 
spełnić cały zbiór wymogów, by móc 
prowadzić swą działalność.
Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Doświadczenia nabyte w trakcie 
transpozycji dyrektywy 2002/15/WE, 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
rozliczne badania oraz przeprowadzona 
ocena skutków wykazały problemy 
związane z praktycznym wdrażaniem 
jednolitych zasad dotyczących czasu pracy,
niskim poziomem przestrzegania 
przepisów oraz słabymi systemami 
egzekwowania w państwach 
członkowskich.

(5) Doświadczenia nabyte w trakcie 
transpozycji dyrektywy 2002/15/WE, 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
rozliczne badania oraz przeprowadzona 
ocena skutków wykazały problemy 
związane z praktycznym wdrażaniem 
jednolitych zasad dotyczących czasu pracy, 
niskim poziomem przestrzegania 
przepisów oraz słabymi systemami 
egzekwowania w niektórych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 wyłączeni z 
zakresu dyrektywy 2002/15/WE. Powinno 
to być jednakże bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do stosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do tych kierowców.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
drogowego1 objęto wszystkich kierowców, 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem oraz kierowców 
pracujących na własny rachunek. W 
interesie ogólnym leży prawidłowe 
stosowanie przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdów i okresów 
odpoczynku dla wszystkich kierowców 
oraz skuteczna kontrola ich stosowania.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 nakładane są kary za 
naruszenia.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
konieczna jest współpraca między 
państwami członkowskimi a Komisją oraz 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Nie należy lekceważyć 
wkładu partnerów społecznych w 
monitowanie przestrzegania przepisów 
oraz ich wprowadzania w życie.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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, pracujących dla
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.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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: 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:
i. która nie może samodzielnie 
organizować odnośnych czynności 
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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. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). c) litera 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 wspólnotowej, 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 w drodze umowy o pracę lub 
jakimkolwiek innym hierarchicznym 
stosunkiem pracy, 
iii. która nie podlega przedsiębiorstwu 
użytkownikowi, 
iv. która może samodzielnie organizować 
odnośne czynności pracownicze bez 
bezpośredniej kontroli przez klienta,
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v. której dochód zależy bezpośrednio od 
wypracowanego zysku;
vi. która nie otrzymuje żadnych praw 
pracowniczych, jak okresowa wypłata 
wynagrodzenia, płatności w naturze, 
uznanie uprawnień, jak tygodniowy 
odpoczynek i 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 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 i wolne od dyskryminacji
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.
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Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 przekazują 
Komisji szczegóły ustaleń dotyczących 
monitorowania i kontroli, zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 13.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
środków wymiany informacji, poprawę 
dostępu do informacji i wspieranie dobrych 
praktyk dotyczących egzekwowania 
przepisów w zakresie czasu pracy;

Or. en
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UZASADNIENIE

(i) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji 
czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r., która 
weszła w życie w dniu 23 marca 2005 r., była ważnym krokiem na drodze do zwiększenia 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności związane z 
przewozem w sektorze transportu drogowego. Stanowi ona przepisy szczególne w stosunku 
do ogólnej dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej organizacji czasu pracy i uzupełnia 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólne zasady w 
zakresie czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku dla kierowców (Dz.U. E 102 z 
11.4.2006). 

Zgodnie z dyrektywą 2002/15/WE, a zwłaszcza z przepisem, że od dnia 23 marca 2009 r. ma 
ona stosować się do kierowców pracujących na własny rachunek, Komisja przedłożyła 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie (CΟΜ(2007)0266 wersja ostateczna), 
które przedstawia prawdopodobne konsekwencje włączenia kierowców pracujących na 
własny rachunek w zakres stosowania tej dyrektywy lub wyłączenia ich z jej zakresu.
W sprawozdaniu oceniono również konsekwencje wdrożenia przepisów dotyczących pracy w 
porze nocnej. Ponadto dokonano w nim analizy bardziej ogólnych skutków wdrożenia 
dyrektywy dla bezpieczeństwa drogowego, warunków konkurencji, struktury branży i kwestii 
socjalnych.

Ze sprawozdania wynika, że:

(a) Nie ma decydujących powodów, by włączać kierowców pracujących na własny rachunek 
w zakres stosowania dyrektywy. 
(b) Rozróżnienie na pracowników wykonujących czynności związane z przewozem i 
kierowców pracujących na własny rachunek jest niejasne, co powoduje wzrost ryzyka 
występowania zjawiska kierowców pozornie pracujących na własny rachunek, którzy nie są 
związani umową o pracę z pracodawcą, by uniknąć objęcia zakresem dyrektywy, ale nie mają 
swobody utrzymywania stosunków z wieloma klientami.
(c) Komisja stwierdziła, że przepisy dotyczące pracy w porze nocnej nie wymagają zmiany 
ani dalszego ujednolicania; trzeba jedynie zmienić definicję „pracy w porze nocnej” (art. 3 
lit. i) dyrektywy 2002/15/WE), ponieważ jej obecne sformułowanie obejmuje nawet bardzo 
krótkie okresy pracy w godzinach nocnych, w tym zaledwie kilkuminutowe.
Zdaniem Komisji przepis ten jest ekonomicznie i społecznie niewspółmierny i zbędny.

(IΙ) Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących 
czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (COM(2008)0650).

Po konsultacji z zainteresowanymi stronami i dokonaniu oceny skutków w celu uniknięcia 
zbędnego obciążenia administracyjnego przy równoczesnym wspieraniu celów polityki 
transportowej UE uznano omawiany wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2002/15/WΕ za 
najlepszy wariant polityczny. Zdaniem Komisji nie uległ zmianie ogólny cel dyrektywy, czyli 
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników transportu drogowego, a przy tym 
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ograniczono zakłócenia konkurencji oraz koszty administracyjne i gospodarcze ponoszone 
przez państwa członkowskie.

Propozycje:

(a) Sprecyzowanie zakresu stosowania

- Wyłączenie osób wykonujących czynności związane z przewozem rzeczywiście pracujących 
na własny rachunek (skreślenie art. 3 lit. e)); 
- Zastosowanie dyrektywy do wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z 
przewozem oraz do osób niemogących swobodnie organizować swoich czynności 
pracowniczych, czyli kierowców pozornie pracujących na własny rachunek (art. 2 ust. 1, art. 
3 lit. d));
- Skreślenie definicji „czasu pracy” w odniesieniu do kierowców pracujących na własny 
rachunek i dodanie bardziej precyzyjnej definicji „pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem”. 

(b) Praca w porze nocnej (art. 3 lit. i))

- Zaproponowano definicję „pracy w porze nocnej”, która zdaniem Komisji jest możliwa do 
zastosowania w praktyce: ponownie wprowadzono minimalny okres pracy w porze nocnej, 
wynoszący dwie godziny.

(c) Stosowanie

- Artykuł 11 lit. a) (nowa) wprowadza wspólne zasady mające zapewnić większą 
przejrzystość i skuteczność krajowych systemów egzekwowania.
- Wezwano do ściślejszej współpracy między organami egzekwowania poszczególnych 
państw członkowskich.
- Zaproponowano również wsparcie Komisji na rzecz ułatwiania dialogu między 
zainteresowanymi podmiotami. 

ΙΙΙ. Stanowisko Parlamentu Europejskiego

- Niezależnie od strukturalnych środków aktualizujących sprawozdawczyni uznaje za 
zagrożenie, że zjawisko osób pozornie pracujących na własny rachunek stanowi ogólny 
problem rynku pracy i uważa, że należy się tym zająć.  
- Sprawozdawczyni wyraża przekonanie, że regulacja czasu pracy osób pracujących na 
własny rachunek jest bezprecedensowa i że przepisy prawne w tym celu mogłyby mieć daleko 
idące konsekwencje.
- Sprawozdawczyni uważa, że wprowadzenie systemów wymiany informacji jest 
niewspółmierne do celów dyrektywy.
- Sprawozdawczyni wzywa do ułatwienia i poprawy dostępu do informacji dotyczących 
przepisów socjalnych w dziedzinie transportu drogowego.


