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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenie Komisji załączone do 

niniejszej rezolucji; 

Or. en 

Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi następująco: 

„OŚWIADCZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Art. 3 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 96/71/WE w brzmieniu zmienionym dyrektywą przyjętą 

w dniu dzisiejszym stanowi, że dodatki właściwe dla delegowania uznaje się za część 

wynagrodzenia, chyba że są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych w 

związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Ponadto 

„pracodawca, bez uszczerbku dla ust. 1 akapit pierwszy lit. h), dokonuje zwrotu takich 

wydatków pracownikowi delegowanemu w oparciu o krajowe prawo lub krajową praktykę 

mające zastosowanie do stosunku pracy.”   

Komisja rozumie, że „prawo krajowe i/lub praktyka krajowa mające zastosowanie do 

stosunku pracy” to co do zasady prawo krajowe i/lub praktyka krajowa państwa 

członkowskiego pochodzenia, chyba że określono inaczej zgodnie z unijnymi przepisami w 

dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. W świetle wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C-396/13 (ust. 59) zwrot kosztów obejmuje również sytuację, w 

której pracodawca bezpośrednio pokrywa koszty pracowników, czyli pracownik nie musi 

najpierw pokrywać kosztów, a następnie ubiegać się o ich zwrot. 

Komisja przyjmuje do wiadomości, że w dyrektywie przyjętej w dniu dzisiejszym przewiduje 

się, iż z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie 

drogowym zmienione przepisy dotyczące delegowania będą miały zastosowanie do tego 

sektora dopiero od daty stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 

2006/22/WE w odniesieniu do warunków wykonywania i określającego w odniesieniu do 

dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/WE szczegółowe zasady dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu drogowego. 
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Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia tego aktu, tak by 

dostosować przepisy do szczególnych potrzeb pracowników delegowanych w tym sektorze 

przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu 

drogowego. 

Do daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego dotyczącego tego sektora w 

odniesieniu do transportu drogowego obowiązują dyrektywy 96/71/WE i 2014/67/UE. 

Wspomniane akty ustawodawcze nie mają zastosowania do operacji transportu drogowego, 

które nie stanowią delegowania.  

Komisja będzie nadal ściśle monitorować właściwe wdrażanie obecnych przepisów, w 

szczególności w sektorze transportu drogowego, i we właściwych przypadkach będzie 

podejmować działania.” 

 

 


