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21.6.2018 A8-0206/115 

Poprawka  115 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W celu zapewnienia skutecznego i 

proporcjonalnego wdrażania dyrektywy 

96/71/WE w sektorze transportu 

drogowego, konieczne jest ustanowienie 

przepisów sektorowych 

odzwierciedlających szczególny charakter 

wysoce mobilnej siły roboczej w sektorze 

transportu drogowego oraz zapewniających 

równowagę między ochroną socjalną 

kierowców i swobodnym transgranicznym 

świadczeniem usług przez przewoźników. 

(11) W celu zapewnienia skutecznego i 

proporcjonalnego wdrażania dyrektywy 

96/71/WE w sektorze transportu 

drogowego konieczne jest ustanowienie i 

poprawa egzekwowania przepisów 

sektorowych odzwierciedlających 

szczególny charakter wysoce mobilnej siły 

roboczej w sektorze transportu drogowego 

oraz zapewniających równowagę między 

ochroną socjalną kierowców i swobodnym 

transgranicznym świadczeniem usług przez 

przewoźników. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Poprawka  116 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Takie wyważone kryteria powinny 

być oparte na koncepcji wystarczająco 

silnego powiązania kierowcy z terytorium 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

W związku z tym należy ustanowić próg 

czasowy, po przekroczeniu którego w 

odniesieniu do międzynarodowych 

przewozów zastosowanie mają przepisy 

dotyczące minimalnej stawki płac i 

minimalnego płatnego rocznego urlopu 

obowiązujące w przyjmującym państwie 

członkowskim. Ten próg czasowy nie 

powinien mieć zastosowania do 

przewozów kabotażowych, zdefiniowanych 
w rozporządzeniach 1072/200918 i 

1073/200919, ponieważ cała operacja 

transportu ma miejsce w przyjmującym 

państwie członkowskim. W związku z tym 

przepisy dotyczące minimalnej stawki płac 

i minimalnego płatnego rocznego urlopu 

obowiązujące w przyjmującym państwie 

członkowskim powinny mieć zastosowanie 

do przewozów kabotażowych niezależnie 

od częstotliwości i czasu trwania 

przewozów wykonywanych przez 

kierowcę. 

(12) Przewozy kabotażowe 

zdefiniowane w rozporządzeniach 

1072/200918 i 1073/200919 to usługi objęte 

dyrektywą 96/71/WE, ponieważ cała 

operacja transportu ma miejsce w innym 

państwie członkowskim. W związku z tym 

przepisy dotyczące minimalnej stawki 

wynagrodzenia i minimalnego płatnego 

rocznego urlopu obowiązujące w 

przyjmującym państwie członkowskim 

powinny mieć zastosowanie do przewozów 

kabotażowych niezależnie od 

częstotliwości i czasu trwania przewozów 

wykonywanych przez kierowcę. 

__________________ __________________ 

18 Rozporządzenie Parlamentu 18 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. dotyczące 

wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów 

drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 

72). 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. dotyczące 

wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów 

drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 

72). 

19 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. w sprawie 

wspólnych zasad dostępu do 

międzynarodowego rynku usług 

autokarowych i autobusowych i 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 

88). 

19 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. w sprawie 

wspólnych zasad dostępu do 

międzynarodowego rynku usług 

autokarowych i autobusowych i 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 

88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Poprawka  117 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W celu zapewnienia skutecznego i 

efektywnego egzekwowania zasad 

sektorowych dotyczących delegowania 

pracowników oraz aby uniknąć 

niewspółmiernych obciążeń 

administracyjnych dla przewoźników 

niebędących rezydentami, należy 

ustanowić szczególne wymogi 

administracyjne i kontrolne w sektorze 

transportu drogowego, przy pełnym 

wykorzystaniu narzędzi kontroli, takich jak 

tachografy cyfrowe. 

(13) Aby przepisy sektorowe dotyczące 

delegowania pracowników wynikające z 

dyrektyw 96/71/WE [zmieniona w 

procedurze (COD)2016/0070] i 

2014/67/UE były jasne, a także aby 

zapewnić ich skuteczne i efektywne 

egzekwowanie oraz aby uniknąć 

niewspółmiernych obciążeń 

administracyjnych dla przewoźników 

niebędących rezydentami, należy 

wprowadzić standardowe formularze 

opracowane przez Komisję oraz 

zmniejszone szczególne wymogi 

administracyjne i kontrolne w sektorze 

transportu drogowego, przy pełnym 

wykorzystaniu narzędzi kontroli, takich jak 

system wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym (IMI), portal GNSS 

(globalny system nawigacji satelitarnej) 

do celów transportu drogowego i 

inteligentne tachografy. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Poprawka  118 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Praktyki polegające na tym, że 

spółkom dominującym w jednym państwie 

członkowskim przypisuje się większość 

zysku, a zależnym przedsiębiorstwom 

transportowym w innych państwach 

członkowskich pozostawia się ograniczone 

zasoby, chociaż to ich działalność 

transportowa przynosi większość obrotów, 

mogą prowadzić do nierówności i 

nieproporcjonalnego przenoszenia zysków 

między państwami członkowskimi, dlatego 

należy ich unikać. Negatywnym skutkiem 

społecznym takich praktyk jest 

utrzymywanie niskich dochodów 

kierowców w krajach siedziby 

przedsiębiorstw zależnych. Aby 

przeciwdziałać potencjalnej nieuczciwej 

konkurencji w sektorze transportu 

drogowego, należy dokładnie 

przeanalizować takie praktyki, by móc im 

zapobiegać. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Poprawka  119 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Aby zapewnić pełną zgodność z 

przepisami socjalnymi, do czasu 

ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. 

Pracy właściwe organy kontrolne powinny 

mieć dostęp do wszystkich danych 

przesyłanych w systemach IMI i GNSS 

oraz weryfikować te dane. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Poprawka  120 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Dyrektywa 2006/22/WE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kontrole te obejmują każdego roku szeroki 

i reprezentatywny przekrój pracowników 

wykonujących czynności związane z 

przewozem, kierowców, przedsiębiorstw i 

pojazdów objętych zakresem stosowania 

rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 

165/2014 oraz pracowników 

wykonujących czynności związane z 

przewozem i kierowców objętych 

zakresem dyrektywy 2002/15/WE. 

Kontrole te obejmują każdego roku szeroki 

i reprezentatywny przekrój pracowników 

wykonujących czynności związane z 

przewozem, kierowców, przedsiębiorstw i 

pojazdów z wszystkich kategorii 

transportowych objętych zakresem 

stosowania rozporządzeń (WE) nr 

561/2006 i (UE) nr 165/2014 oraz 

pracowników wykonujących czynności 

związane z przewozem i kierowców 

objętych zakresem dyrektywy 

2002/15/WE. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Poprawka  121 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2006/22/WE 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kontrole na terenie przedsiębiorstw 

są planowane z uwzględnieniem 

dotychczasowych doświadczeń w zakresie 

różnych rodzajów transportu 

i przedsiębiorstw. Prowadzi się je także w 

przypadkach gdy kontrole drogowe 

ujawniły poważne naruszenia przepisów 

rozporządzeń (WE) nr 561/2006, (UE) nr 

165/2014 lub dyrektywy 2002/15/WE. 

1. Kontrole na terenie przedsiębiorstw 

są planowane z uwzględnieniem 

dotychczasowych doświadczeń w zakresie 

różnych rodzajów transportu 

i przedsiębiorstw. Prowadzi się je także w 

przypadkach gdy kontrole drogowe 

ujawniły poważne naruszenia przepisów 

rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 

165/2014 lub dyrektywy 2002/15/WE w 

odniesieniu do maksymalnego 

tygodniowego i dziennego czasu pracy, a 

także wymogów dotyczących przerw, 

okresów odpoczynku i pracy w porze 

nocnej. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Poprawka  122 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a 

Dyrektywa 2006/22/WE 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) na uzasadniony wniosek państwa 

członkowskiego w indywidualnych 

przypadkach. 

b) na specjalny wniosek państwa 

członkowskiego w indywidualnych 

przypadkach. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Poprawka  123 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a 

Dyrektywa 2006/22/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje, w drodze aktów 

wykonawczych, wspólny wzór obliczania 

stopnia ryzyka w przedsiębiorstwach, w 

którym uwzględnia się liczbę, wagę i 

częstotliwość występowania naruszeń, jak 

również wyniki kontroli, w przypadku gdy 

nie stwierdzono naruszeń oraz fakt, czy 

przedsiębiorstwo transportu drogowego 

stosuje inteligentne tachografy, zgodnie z 

rozdziałem II rozporządzenia (UE) 

nr 165/2014, we wszystkich swoich 

pojazdach. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 niniejszej 

dyrektywy. 

Komisja przyjmuje, w drodze aktów 

wykonawczych, wspólny wzór obliczania 

stopnia ryzyka w przedsiębiorstwach, w 

którym uwzględnia się liczbę, wagę i 

częstotliwość występowania naruszeń, jak 

również wyniki kontroli, w przypadku gdy 

nie stwierdzono naruszeń. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 12 ust. 2 niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Poprawka  124 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa i szczegółowe zasady delegowania kierowców w 

sektorze transportu drogowego 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c 

Dyrektywa 2006/22/WE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Aby ułatwić prowadzenie 

ukierunkowanych kontroli drogowych, 

dane zawarte w krajowym systemie oceny 

ryzyka muszą być dostępne w momencie 

kontroli dla wszystkich właściwych 

organów kontroli danego państwa 

członkowskiego.; 

4. Aby ułatwić prowadzenie 

ukierunkowanych kontroli drogowych, 

dane zawarte w krajowym systemie oceny 

ryzyka muszą być dostępne w momencie 

kontroli dla wszystkich właściwych 

organów kontroli państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


