
PA\799396PL.doc PE430.999v00-01

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Transportu i Turystyki

2008/0195(COD)

5.1.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

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))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Saïd El Khadraoui



PE430.999v00-01 2/16 PA\799396PL.doc

PL

PA_Legam



PA\799396PL.doc 3/16 PE430.999v00-01

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Dyrektywa 2002/15/WE reguluje czas pracy osób świadczących usługi w transporcie 
drogowym. Dotyczy ona przede wszystkim pracowników zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwa, a od dnia 23 marca 2009 r. ma również zastosowanie do kierowców 
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.  Przepisy dotyczące czasu pracy zawarte 
w ww. dyrektywie mają charakter uzupełniający w stosunku do przepisów będących 
przedmiotem postanowień rozporządzenia 561/2006 (wcześniej 3820/85), które odnoszą się 
do czasu prowadzenia pojazdów oraz przerw na odpoczynek osób zatrudnionych w 
transporcie drogowym.

Rozróżnienie pomiędzy osobami zatrudnionymi w transporcie oraz kierowcami pracującym 
na własny rachunek rodzi problemy praktyczne ze względu na pojawienie się kierowców 
„teoretycznie” pracujących na własny rachunek. Są to osoby, które posiadają formalnie 
zarejestrowaną działalność gospodarczą, jednak de facto świadczą usługi wyłącznie dla 
jednego przedsiębiorstwa.

Aby rozwiązać ten problem, Komisja proponuje objąć pracowników pozornie pracujących na 
własny rachunek definicją „pracowników wykonujących czynności związane z przewozem”, 
a „pracowników wykonujących czynności związane z przewozem” zdefiniować jako osoby, 
które: 
- nie podejmują samodzielnych decyzji o organizacji swojej pracy, 
- ich dochód nie zależy bezpośrednio od wypracowanego zysku,
- nie mogą podejmować współpracy z wieloma klientami.
Komisja dochodzi do wniosku, że nie warto rozszerzać zakresu dyrektywy również na 
kierowców rzeczywiście prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Po drugie Komisja proponuje inną definicję „pracy w porze nocnej”: W rozumieniu 
dyrektywy 2002/15/WE „pora nocna” oznacza okres co najmniej czterech godzin, w 
rozumieniu prawa krajowego, między godziną 24.00 i godziną 07.00. „Pracę w porze nocnej” 
definiuje się obecnie jako każdą pracę wykonywaną w porze nocnej, niezależnie od jej 
rozciągłości w czasie. Komisja proponuje, aby pracę definiować jako pracę w porze nocnej 
tylko wówczas, jeżeli praca ta była wykonywana co najmniej przez dwie godziny w tej 
właśnie porze. 

Po trzecie Komisja proponuje wprowadzenie nowego artykułu dotyczącego egzekwowania 
przepisów. Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów dotyczących godzin pracy 
egzekwowane jest przez właściwe organy w kraju, gdzie przedsiębiorstwo ma zarejestrowaną 
siedzibę, a nie podczas kontroli drogowej, która może mieć miejsce w innych państwach 
członkowskich.

Stanowisko i poprawki sprawozdawcy 

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji, że kierowcy pozornie pracujący na 
własny rachunek stanowią problem, i jeśli chodzi o ich godziny pracy należy ich traktować 
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jak pracowników. Sprawozdawca popiera również uściślenie definicji pracowników tak, by 
objęła ona również kierowców pozornie pracujących na własny rachunek. Ponadto 
sprawozdawca proponuje, by również kierowców pracujących na własny rachunek objąć 
zakresem zastosowania dyrektywy, ale by przy jej zastosowaniu oraz kontrolowaniu tego 
zastosowania uwzględniano szczególny charakter ich pracy.

Wreszcie należy rozstrzygnąć problem, iż czas pracy u każdego jest inaczej oceniany i 
kontrolowany, podczas gdy praca rzeczywiście ma wpływ na zmęczenie kierowcy, 
niezależnie od tego, czy ma on pracodawcę, czy jest pracuje na własny rachunek. Dlatego 
bardziej radykalne rozwiązanie problemu leży w sporządzeniu i stosowaniu przepisów 
dotyczących czasu pracy dla tych, którzy zawodowo zajmują się prowadzeniem ciężarówek w 
transporcie publicznym.

Wyraźnie uznane za pracę zajęcia osób pracujących na własny rachunek – poza kontrolą 
okresów prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku – powinny podlegać kontroli 
prowadzonej przez upoważnionych inspektorów. Najbardziej oczywistym zajęciem jest 
ładowanie i wyładunek. Ponadto sprawozdawca proponuje, by do podlegającego kontroli 
czasu pracy dodać ryczałtowy okres czasu na inne zajęcia bezpośrednio związane z 
określonym przewozem.

Sprawozdawca wzywa Komisję o rozpatrzenie, w jaki sposób można by do minimum 
ograniczyć obciążenie administracyjne związane z wdrożeniem niniejszej dyrektywy, m.in. 
poprzez zastosowanie różnorodnych aplikacji inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Jeśli chodzi o jej egzekwowanie, należy poprawić i uprościć wymianę informacji między 
państwami członkowskimi. Sprawozdawca wnosi do Komisji o zbadanie, na ile stosowne są 
do tego celu aplikacje ITS, ostatecznie mogłyby one umożliwić powstanie Europejskiego 
systemu wymiany informacji. Za wzór można by wziąć tutaj system informacji na temat 
rynku wewnętrznego (IMI) wykorzystany do celów wdrożenia i egzekwowania 
prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego.  Mogłoby to doprowadzić do tego, iż w 
przyszłości również wzdłuż dróg w innych państwach członkowskich możliwe byłoby 
prowadzenie kontroli co do czasu pracy. 

Sprawozdawca odnotowuje również, że należy wyznaczyć konkretne cele dotyczące 
egzekwowania czasu pracy. Państwa członkowskie muszą zorganizować system stosowanych 
i systematycznych kontroli reprezentatywnej grupy wszystkich osób wykonujących czynności 
w trasie w zakresie transportu drogowego w ciągu roku, analogicznie do kontroli co do 
okresów prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku.  Ponadto sprawozdawca jest zdania, 
że wyniki tych zorganizowanych kontroli należy gromadzić w postaci danych statystycznych, 
które państwa członkowskie co 2 lata powinny przekazywać Komisji. 

Zdaniem sprawozdawcy Komisja powinna rozważyć, czy przepisy socjalne nie powinny mieć 
zastosowania do wszystkich sytuacji w transporcie, a więc również do pojazdów poniżej 3,5 
tony, które używane są do celów prowadzonej działalności.  Sprawozdawca uważa jednak, że 
kwestia ta nie powinna być rozstrzygnięta w kontekście niniejszej dyrektywy. 

Sprawozdawca podziela zdanie Komisji, by zmienić pojęcie „pracy w porze nocnej”, ale 
proponuje również zmianę definicji „pory nocnej”. Zdefiniowanie „pory nocnej” jako całego 
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okresu między godz. 24.00 a 6.00, kładzie kres różnicom, jakie panują między państwami 
członkowskimi w tym względzie i gwarantuje wystarczający okres nocnego wypoczynku.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie do swojego 
sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

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.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Kierowcy pracujący na własny rachunek powinni podlegać przepisom dotyczącym czasu 
pracy, a więc również zakresowi zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu ograniczenia do minimum 
obciążenia administracyjnego związanego 
z wdrożeniem niniejszej dyrektywy 
pożądane jest wykorzystanie różnych 
aplikacji ITS. 

Or. nl



PE430.999v00-01 6/16 PA\799396PL.doc

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W celu poprawy wymiany danych 
należy rozwinąć Europejski system 
wymiany informacji. Mogłoby to 
umożliwić w przyszłości przeprowadzanie 
kontroli co do czasu pracy również wzdłuż 
dróg w innych państwach członkowskich. 

Or. nl

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. nl

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Odnośnie do częstotliwości i 
procedur monitorowania i kontroli czasu 
pracy Komisja powinna być upoważniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
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zgodnie z art. 290 traktatu.

Or. en

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
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, oraz do 
kierowców pracujących na własny 
rachunek, jak określono w art. 3 lit. e).

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

Or. nl

Uzasadnienie

Czas pracy powinien dotyczyć wszystkich osób wykonujących czynności w trasie w zakresie 
transportu drogowego, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni, czy pracują na własny 
rachunek.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)
Dyrektywa 2002/15/WE
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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 tę samą definicję stosuje 
się do czasu między rozpoczęciem i 
zakończeniem pracy – przy czym dla 
punktów iii, 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. nl

Uzasadnienie

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne dla kierowców samozadtrudnionych, zezwala się 
im na obliczenie ryczałtowego okresu pracy dla czynności ujętych w punktach iii, iv oraz v.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 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 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
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(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. nl

Uzasadnienie

Aby uniknąć niejasności, wyraźnie określa się, iż pracownikiem wykonującym czynności 
związane z przewozem jest osoba spełniająca jedno z wymienionych ograniczeń. 

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skreśla się lit. e). c) w lit. e) wprowadza się następujące 
zmiany:
„kierowca pracujący na własny 
rachunek" oznacza każdą osobę, 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, 
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, która nie podlega 
przedsiębiorstwu użytkownikowi, która 
może samodzielnie organizować swoje 
miejsce i czas pracy oraz odnośne 
czynności pracownicze i nie musi 
stosować się do poleceń i instrukcji 
innego podmiotu podczas wykonywania 
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pracy, której dochód zależy bezpośrednio 
od wypracowanego zysku i która jest 
ekonomicznie i społecznie niezależna od 
pracy wykonywanej dla przedsiębiorstwa 
należącego do kogoś innego i przez to 
przedsiębiorstwo; która nie korzysta z 
następujących przywilejów: okresowej 
wypłaty wynagrodzenia,  płatności w 
naturze, jak wyżywienie, zakwaterowanie 
lub transport; uznania uprawnień, jak 
tygodniowy odpoczynek i urlop roczny, a 
która ma swobodę, indywidualnie lub w 
drodze współpracy między kierowcami 
pracującymi na własny rachunek, 
utrzymywania stosunków handlowych z 
wieloma klientami.

Or. xm

Uzasadnienie

Kierowców prowadzących działalność na własny rachunek powinien obejmować zakres 
niniejszej dyrektywy, a ich definicję należy uściślić.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl
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Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa rachunek powinna obejmować kierowców pracujących na własny 
rachunek.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 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:
"h) „pora nocna” oznacza okres od godz. 
24.00 do 06.00;

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy umożliwia państwom członkowskim ograniczyć porę 
nocną (która obejmuje blok czasu wynoszący przynajmniej 4 godziny) de facto do dwóch 
godzin, gdyż Komisja „pracę w porze nocnej” definiuje na nowo jako okres trwający 
przynajmniej dwie godziny w ramach pory nocnej. Skutkiem tego może być zbyt krótki nocny 
wypoczynek. Zdefiniowanie nocy jako zamkniętego bloku sześciu godzin usuwa ten problem. 
Dodatkowo poprawka ta wyeliminuje błędną interpretację przepisów dotyczących pory 
nocnej przez państwa członkowskie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) W art. 4 dodaje się literę c) w 
brzmieniu:
„ryczałtowy okres pracy w rozumieniu art. 
3 lit. lit. a) punkt 2) wynosi 1 godzinę 
tygodniowe.”  
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Or. nl

Uzasadnienie

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne dla kierowców samozatrudnionych, zezwala się 
im na obliczenie ryczałtowego okresu pracy dla czynności ujętych w punktach iii, iv oraz v. 
Okres ten określa się średnio na godzinę tygodniowo.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Odnośnie do częstotliwości i procedur 
monitorowania i kontroli czasu pracy 
określonych w ust. 1, Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.

Or. xm

Uzasadnienie

Analogicznie do kontroli okresu prowadzenia i okresu odpoczynku należy przewidzieć 
społeczne ramy, które określą, jak często i na jakiej zasadzie odbywają się kontrole czasu 
pracy. Właściwym instrumentem do tego jest akt delegowany na mocy art. 290 TFUE.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
szczegóły ustaleń dotyczących 
monitorowania i kontroli.

Państwa członkowskie sporządzają 
statystyki dotyczące kontroli określonych 
w ust. 1 i co dwa lata składają Komisji 
sprawozdania na ich temat.

Or. nl
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachowywać statystyki z monitorowania i kontroli 
określonych w poprzednim ustępie art. 11a, a także przekazywać je Komisji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 9 (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Wprowadza się art. 12 a w brzmieniu: 
„Artykuł 12 a
Wykonywanie delegacji

1. W następstwie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy udziela się Komisji na okres 6 
lat uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych określonych w art. 11 ust. 
1 a. Najpóźniej 6 miesięcy przed upływem 
tego sześcioletniego okresu Komisja 
sporządza sprawozdanie odnośnie do 
uprawnień delegowanych.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja zgłasza go 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
3. Udzielone Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w art. 
12 b i 12 c.

Or. xm

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 10 (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Wprowadza się art. 12 b w brzmieniu:
Artykuł 12 b
Uchylenie delegacji
1. Delegacja uprawnień, o których mowa 
w art. 11 ust 1 a, może zostać odwołana 
przez Parlamentu Europejski lub przez 
Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o uchyleniu delegacji uprawnień, 
stara się o tym poinformować drugą 
instytucję oraz Komisję z podaniem 
delegowanych uprawnień, które mogą być 
przedmiotem uchylenia.
3. W decyzji o uchyleniu podaje się 
powody uchylenia i kładzie kres delegacji 
uprawnień określonych w tej decyzji. Ma 
ona skutek natychmiastowy lub skutkuje 
w późniejszym terminie podanym tamże. 
Pozostaje bez wpływu na ważność aktów 
delegowanych, które już weszły w życie. 
Zostaje opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. xm

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 11 (nowy)
Dyrektywa 2002/15/WE
Artykuł 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Wprowadza się art. 12 c w brzmieniu:
Artykuł 12 c
Zastrzeżenia do aktów delegowanych
1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
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Rada mogą zgłaszać zastrzeżenia do aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten ulega 
przedłużeniu o jeden miesiąc.
2. Jeżeli po upływie tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą zastrzeżeń wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie w dniu w nim 
określonym.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
zgłoszą zastrzeżenia wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja zgłaszająca zastrzeżenia podaje 
powody tych zastrzeżeń wobec danego 
aktu delegowanego.

Or. xm

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadza się art. 12 d w 
brzmieniu:
Artykuł 12 d
Dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja sporządza 
sprawozdanie i, jeśli to konieczne, 
wnioski legislacyjne dotyczące 
następujących zagadnień odnoszących się 
do czasu pracy pracowników 
wykonujących czynności związane z 
przewozem:
1. ograniczenia obciążenia 
administracyjnego dotyczącego 
wdrożenia niniejszej dyrektywy oraz 
zastosowania do niej inteligentnych 
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systemów transportowych (ITS);
2. rozwijania Europejskiego systemu 
wymiany informacji dotyczących czasu 
pracy;
3. rozszerzenia zastosowania przepisów 
socjalnych, w tym czasu prowadzenia 
pojazdu i okresów odpoczynku, na 
pojazdy poniżej 3,5 tony wykorzystywane 
do celów prowadzonej działalności. 

Or. nl


