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Poprawka 19
Mathieu Grosch, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Osoby wykonujące czynności w trasie 
nie objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006, jeśli 
chodzi o czas prowadzenia pojazdu i 
okresy odpoczynku, należy objąć zakresem 
zastosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że niektórzy pracownicy wykonujący czynności w trasie nie są objęci zakresem 
zastosowania rozporządzenia 561/2006/WE dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu i 
okresów odpoczynku, jak również dyrektywy dotyczącej organizacji czasu pracy, prowadzi z 
jednej strony do zakłócenia konkurencji, z drugiej zaś do zmniejszenia bezpieczeństwa na 
drodze.

Poprawka 20
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia możliwość 
wymiany i obserwacji najlepszych 
rozwiązań państw członkowskich 
odnośnie do sposobu ustalania i 
eliminowania pozornej pracy na własny 
rachunek.

Or. en
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Poprawka 21
Silvia -Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
egzekwowaniu przepisów dyrektywy 
2002/15/WE przez państwa członkowskie 
oraz nieprzestrzeganie minimalnych norm 
czasu pracy przez przedsiębiorstwa 
transportowe i kierowców powodują 
zakłócenia konkurencji, poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa na drogach
oraz zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa 
kierowców.

Or. ro

Uzasadnienie

It is important to reduce the number of road accidents through compliance with minimum 
standards in respect of working time. 

Poprawka 22
Saïd El Khadraoui

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) Kierowcy pracujący na własny 
rachunek powinni być włączeni do zakresu 
dyrektywy 2002/15/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Kierowcy pracujący na własny rachunek powinni podlegać przepisom dotyczącym czasu 
pracy, a więc również zakresowi zastosowania tej dyrektywy.
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Poprawka 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) Państwa członkowskie powinny 
organizować ciągłe kampanie 
informacyjne i podnoszące stan 
świadomości kierowców na temat
niepożądanych skutków nadmiernie 
długiego czasu pracy, niedostatecznego 
wypoczynku lub zakłóconych cyklów 
pracy dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. ro

Uzasadnienie

Zmniejszenie liczby wypadków drogowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach 
wymagają prowadzenia przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo drogowe ciągłych 
inicjatyw informacyjnych, doradczych i podnoszących świadomość wszystkich użytkowników 
dróg.

Poprawka 24
Hella Ranner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) mając na uwadze, że jeżeli chodzi o 
okresy prowadzenia pojazdu i okresy 
odpoczynku, kierowcy, pracownicy 
wykonujący czynności związane z 
przewozem oraz kierowcy pracujący na 
własny rachunek są już objęci zakresem 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
561/2006, należy jasno stwierdzić, że 
przepisy w sprawie organizacji czasu 
pracy osób wykonujących czynności w 
trasie w zakresie transportu drogowego 
dotyczą przede wszystkim ochrony 
pracowników wykonujących czynności 
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związane z przewozem.

Or. de

Uzasadnienie

Zamiarem jest sprecyzowanie, że wszyscy kierowcy są już objęci przepisami w sprawie 
okresów prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku (rozporządzenie (WE) nr 561/2006), a 
dyrektywa 2002/15/WE dotyczy ochrony pracowników.

Poprawka 25
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) 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 leży prawidłowe 
stosowanie przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdów i okresów 
odpoczynku dla wszystkich kierowców 
oraz skuteczne monitorowanie ich 
stosowania.

Or. en

Poprawka 26
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu ograniczenia do minimum 
obciążenia administracyjnego związanego 
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z wdrożeniem niniejszej dyrektywy oraz w 
celu przystosowania egzekwowania do 
postępu technologicznego pożądane jest 
wykorzystanie różnych aplikacji ITS.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe technologie mogą być pomocne w ograniczenia obciążenia administracyjnego, a także 
w ułatwianiu egzekwowania.

Poprawka 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) W celu dalszej poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powinno się 
rozpatrzyć, czy przepisy socjalne nie 
powinny mieć zastosowania do wszystkich 
sytuacji na drogach, a zatem również do 
pojazdów poniżej 3,5 t wykorzystywanych 
do celów prowadzonej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, również pojazdy poniżej 3,5 t powinny zostać 
objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu, 
przerw i okresów odpoczynku kierowców, a także dyrektywy 2002/15/WE.

Poprawka 28
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Aby zmniejszyć obciążenie 
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administracyjne dla kierowców 
pracujących na własny rachunek, 
stosowne wydaje się ograniczenie ich 
obowiązków w zakresie rejestracji do 
zapisów sporządzanych za pomocą 
tachografu.

Or. en

Poprawka 29
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) Niezgodność z definicjami 
zawartymi w art. 3 lit. d) oraz art. 3 lit. e) 
niniejszej dyrektywy powinna być 
traktowana jako najpoważniejsze 
naruszenie w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować uczciwą konkurencję, powinno to być traktowane jako najpoważniejsze 
naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, ustanawiającego wspólne zasady 
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Poprawka 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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, 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
pracowników wykonujących czynności 
związane z przewozem, jak określono w 
art. 3 lit. d) niniejszej dyrektywy, 
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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.

zatrudnionych przez przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
uczestniczących w czynnościach w trasie w 
zakresie transportu drogowego oraz tych, 
którzy są objęci 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

Uzasadnienie

Fakt, że niektórzy pracownicy wykonujący czynności w trasie nie są objęci zakresem 
zastosowania rozporządzenia 561/2006/WE dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu i 
okresów odpoczynku, jak również dyrektywy dotyczącej organizacji czasu pracy, prowadzi z 
jednej strony do zakłócenia konkurencji, z drugiej zaś do zmniejszenia bezpieczeństwa na 
drogach.

Poprawka 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) W art. 2 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:
1a. Przynajmniej dwa lata po wdrożeniu 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające analizę 
skutków, jakie dyrektywa wywarła na 
osoby wykonujące czynności w trasie oraz 
kierowców pracujących na własny 
rachunek, w zakresie bezpieczeństwa na 
drogach, warunków konkurencji, 
struktury zawodu kierowcy oraz aspektów 
społecznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Tymczasowe badania pokazały, że w wypadkach drogowych uczestniczy mniej niż 1% 
kierowców zatrudnionych na własny rachunek. Z tego powodu istnieje konieczność 
przeprowadzenia analizy skutków przedmiotowej dyrektywy dla kierowców pracujących na 
własny rachunek w zakresie bezpieczeństwa na drogach, kwestii konkurencji oraz aspektów 
społecznych.

Poprawka 32
Saïd El Khadraoui

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) w lit. a) pkt 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie:
2. w przypadku kierowców pracujących na 
własny rachunek tę samą definicję stosuje 
się do czasu między rozpoczęciem i 
zakończeniem pracy – przy czym dla 
punktów iv oraz v łącznie oblicza się 
ryczałtowy okres 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. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne dla kierowców pracujących na własny rachunek, 
zezwala się im na obliczenie ryczałtowego okresu pracy dla czynności ujętych w punktach iv 
oraz v. Punkt iii – pomaganie pasażerom wsiadającym do i wysiadającym z autobusów –
może być rejestrowane za pomocą cyfrowego tachografu i dlatego nie powinno być włączane 
do ryczałtowego okresu pracy.
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Poprawka 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

skreślona

(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. en

Uzasadnienie

Problem fikcyjnego samozatrudnienia kierowców może być kontrolowany jedynie przez 
państwa członkowskie, nie ma zatem potrzeby stanowienia przepisów w tym zakresie na 
szczeblu europejskim.

Poprawka 34
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) do lit. h) wprowadza się następujące 
zmiany:
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„(h) „pora nocna” oznacza okres od 22.00 
do 06.00;”

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich koniec dnia pracy dla pracowników wykonujących 
czynności w trasie jest ustalony na godz. 22.00, a 8-godzinna pora nocna lepiej odpowiada 
ludzkiemu fizycznemu rytmowi nocnemu.

Poprawka 35
Mathieu Grosch

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Istniejąca już definicja pracy w porze nocnej w dyrektywie 2002/15 poświęconej czasowi 
pracy jest znacznie bardziej przejrzysta od definicji zaproponowanej we wniosku Komisji, co 
pozwoliłoby uniknąć jej naginania.

Poprawka 36
Saïd El Khadraoui

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. h) wprowadza się 
następujące zmiany:

(b) bez uszczerbku dla art. 2 ust. 1 czas 
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pracy dla pracowników wykonujących 
czynności związane z przewozem 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

Poprawka ta obejmuje jedynie pracowników. Muszą oni przechowywać rejestry wszelkiej 
działalności objętej przedmiotową dyrektywą.

Poprawka 37
Saïd El Khadraoui

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W art. 9 dodaje się literę c) w 
brzmieniu:
(c) czas pracy kierowców pracujących na 
własny rachunek jest rejestrowany 
zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 oraz 
art. 15 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 
3821/85.

Or. en

Uzasadnienie

Czynności kierowcy związane z załadowywaniem, wyładowywaniem i pomocą pasażerom 
wsiadającym do i wysiadającym z pojazdu jest uważana za rejestrowaną w tachografie jako 
„inna praca” zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3821/85, które wymaga 
również przechowywania rejestrów przez 365 dni. Do celów egzekwowania przedmiotowej 
dyrektywy oraz kontrolowania czasu pracy nie jest w związku z tym konieczne wymaganie od 
kierowców pracujących na własny rachunek rejestrowania i przechowywania na oddzielnym 
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arkuszu ich godzin pracy. Spowodowałoby to niekonieczne obciążenie administracyjne.

Poprawka 38
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5c (nowy) 
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Wprowadza się art. 10a w brzmieniu:
Artykuł 10a
Odpowiedzialność przedsiębiorstw 
transportowych
Przedsiębiorstwa, komitenci, spedytorzy, 
operatorzy turystyczni, główni 
wykonawcy, podwykonawcy oraz agencje 
zatrudniania kierowców zapewnią 
przestrzeganie postanowień niniejszego 
rozporządzenia przez osoby wykonujące 
czynności w trasie w zakresie transportu 
drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 „Odpowiedzialność 
przedsiębiorstw transportowych” cały łańcuch transportowy powinien być odpowiedzialny za 
zgodność z wymogami przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 39
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – punkt 1
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 organizują 
system odpowiedniego, wolnego od 
dyskryminacji 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.

Or. en

Poprawka 40
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie w oparciu o 
rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 
rozszerzają stosowanie tachografu 
cyfrowego także na działalność związaną z 
pojazdem, a mającą wpływ na czas pracy, 
taką jak załadunek i wyładunek pojazdu 
oraz inne czynności.

Or. en
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Uzasadnienie

Tachograf cyfrowy jest nie tylko dobrym i wiarygodnym narzędziem kontroli czasu 
prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku, ale także kontroli czasu pracy związanego z 
pojazdem/działań pracownika wykonującego czynności związane z przewozem


