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22.3.2019 A8-0206/751

Poprawka 751
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy okres delegowania jest 
dłuższy niż 3 dni, państwa członkowskie 
stosują przepisy art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 96/71/WE w 
odniesieniu do całego okresu delegowania 
pracowników na ich terytorium w okresie 
jednego miesiąca kalendarzowego, o 
którym mowa w akapicie pierwszym.

Kierowcy nie uznaje się za pracownika 
delegowanego w rozumieniu dyrektywy 
96/71/WE, kiedy wykonuje on 
międzynarodowe przewozy dwustronne.
Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny towarów to przewożenie 
towarów, zgodnie z umową przewozową, z 
państwa członkowskiego siedziby, 
zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub z 
państwa trzeciego lub z pierwszego 
przejścia granicznego na granicy 
zewnętrznej UE do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.
2(а) Państwa członkowskie stosują 
również zwolnienie określone w art. 2 w 
odniesieniu do transportu towarów, jeżeli 
kierowca wykonuje do dziesięciu 
międzynarodowych przewozów typu 
„cross-trade” w okresie jednego miesiąca. 
Takie operacje uważa się za wykonywane 
podczas podróży w jedną stronę lub w 
następstwie ostatniego międzynarodowego 
przewozu dwustronnego lub podczas 
podróży powrotnej do państwa 
członkowskiego siedziby.
2(ab) Do celów niniejszej dyrektywy 
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międzynarodowy transport transgraniczny 
oznacza przewożenie towarów, zgodnie z 
umową przewozową, między dwoma 
rożnymi państwami członkowskimi innymi 
niż państwo członkowskie siedziby 
przedsiębiorstwa wykonującego operację. 
Jeżeli warunki określone w art. 2a nie są 
spełnione, państwa członkowskie stosują 
art. 3 dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu 
do całego okresu delegowania na ich 
terytorium, związanego z wykonywaniem 
międzynarodowych przewozów typu 
„cross-trade”.
2(b) Kierowca wykonujący okazjonalne 
lub regularne międzynarodowe przewozy 
pasażerów określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 1073/2009 nie jest uznawany za 
oddelegowanego do celów dyrektywy 
96/71/WE, jeżeli: zabiera pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby i wysadza 
ich w innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim; zabiera pasażerów w 
państwie członkowskim lub państwie 
trzecim i wysadza ich w państwie 
członkowskim siedziby; lub zabiera i 
wysadza pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby do celów wycieczek 
lokalnych określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1073/2009.
2(c) Kierowca realizujący przewozy 
kabotażowe określone w rozporządzeniach 
(WE) nr 2009/2009 i 1073/2009 jest 
uznawany za kierowcę oddelegowanego 
na mocy dyrektywy 96/71/WE. Z 
zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE, kierowca nie jest uznawany za 
delegowanego na terytorium państwa 
członkowskiego, jeżeli przejeżdża przez nie 
tranzytem i nie dokonuje w nim 
załadunku ani rozładunku towaru oraz 
nie zabiera ani nie wysadza pasażerów.
2(d) Jeżeli kierowca realizuje 
początkowy lub końcowy odcinek drogowy 
przewozu kombinowanego określonego w 
dyrektywie 92/106/EWG, nie uznaje się go 
za pracownika delegowanego do celów 
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dyrektywy 96/71/WE, jeżeli przewóz na 
samym tym odcinku jest przewozem 
dwustronnym określonym w ust. 2.
2e. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby zgodnie z dyrektywą 2014/67/UE 
warunki zatrudnienia, o których mowa w 
art. 3 dyrektywy 96/71/WE, i określone w 
układach zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 
1 i 8 tej dyrektywy, były udostępniane w 
przystępny i przejrzysty sposób 
przedsiębiorstwom transportowym z 
innych państw członkowskich oraz 
kierowcom delegowanym. Odpowiednie 
informacje obejmują w szczególności 
różnorodne wynagrodzenia i ich części 
składowe, w tym części wynagrodzeń 
przewidzianych w lokalnie lub regionalnie 
stosowanych układach zbiorowych, 
metodę wykorzystywaną do wyliczania 
należnego wynagrodzenia i, w stosownych 
przypadkach, kryteria klasyfikacji w 
ramach różnych kategorii płacowych. 
Zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/957/UE 
zmieniającą dyrektywę 96/71/WE na 
przedsiębiorstwa transportowe nie można 
nakładać kar za brak zgodności z tymi 
częściami wynagrodzeń, metodą 
wykorzystywaną do wyliczania należnego 
wynagrodzenia i, w stosownych 
przypadkach, kryteriami klasyfikacji w 
ramach różnych kategorii płacowych, 
które nie są publicznie dostępne.
2(f) Przedsiębiorstwa transportowe 
mające siedzibę w państwach trzecich nie 
są traktowane preferencyjnie w stosunku 
do przedsiębiorstw mających siedzibę w 
państwach członkowskich. Przyznając 
dostęp do rynku UE przedsiębiorstwom 
transportu drogowego mającym siedziby w 
państwach trzecich, państwa członkowskie 
wprowadzają środki równoważne z 
dyrektywą 96/71/WE i niniejszą dyrektywą 
[XX/XX] (lex specialis) w umowach 
dwustronnych z tymi państwami trzecimi. 
Państwa członkowskie dążą również do 
wdrożenia takich równoważnych środków 
w kontekście porozumień wielostronnych 
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z państwami trzecimi. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
odnośnych postanowieniach zawartych 
przez nie umów dwustronnych i 
wielostronnych z państwami trzecimi. Aby 
zapewnić właściwą kontrolę tych 
równoważnych środków w zakresie 
delegowania przez przewoźników z państw 
trzecich, państwa członkowskie 
zapewniają wdrażanie zmienionych 
przepisów rozporządzenia (UE) XXX/XXX 
w odniesieniu do określania położenia za 
pomocą tachografu [rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie 165/2014] w 
ramach Umowy europejskiej dotyczącej 
pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe 
(AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Poprawka 752
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dzienny okres pracy przez okres co 
najmniej sześciu godzin spędzonych na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego uważa się za cały dzień;

b) dzienny okres pracy przez okres 
dłuższy niż sześć godzin spędzonych na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego uważa się za cały dzień;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Poprawka 753
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przerwy i okresy odpoczynku oraz 
okresy gotowości spędzone na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego 
uważa się za okres pracy.

c) przerwy i okresy odpoczynku poza 
okresami gotowości spędzone na 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego nie są uważane za okres 
pracy.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Poprawka 754
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii 
zgłoszenia delegowania i dowodu operacji 
transportu odbywającej się w 
przyjmującym państwie członkowskim, np. 
elektroniczny list przewozowy (e-CMR) 
lub dowody, o których mowa w art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1072/2009.

b) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, bez 
zwiększania niepotrzebnej biurokracji, 
kopii zgłoszenia delegowania i dowodu 
operacji transportu odbywającej się w 
przyjmującym państwie członkowskim, np. 
elektroniczny list przewozowy (e-CMR) 
lub dowody, o których mowa w art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1072/2009.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Poprawka 755
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii 
umowy o pracę lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu art. 3 
dyrektywy Rady 91/533/EWG20, 
przetłumaczonej na jeden z języków 
urzędowych przyjmującego państwa 
członkowskiego lub na język angielski;

d) zobowiązanie kierowców do 
prowadzenia i udostępniania na żądanie w 
trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej,  bez 
zwiększania niepotrzebnej biurokracji, 
kopii umowy o pracę lub dokumentu 
równoważnego w rozumieniu art. 3 
dyrektywy Rady 91/533/EWG20, 
przetłumaczonej na jeden z języków 
urzędowych przyjmującego państwa 
członkowskiego lub na język angielski;

__________________ __________________
20 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 
października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania 
pracowników o warunkach stosowanych 
do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 
288 z 18.10.1991, s. 32).

20 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 
października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania 
pracowników o warunkach stosowanych 
do umowy lub stosunku pracy (Dz.U. L 
288 z 18.10.1991, s. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Poprawka 756
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zobowiązanie kierowców do 
udostępniania na żądanie w trakcie kontroli 
drogowej, w formie papierowej lub 
elektronicznej, kopii odcinków wypłaty za 
ostatnie dwa miesiące; podczas kontroli 
drogowej kierowca musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, 
zarządzającym transportem lub inną osobą 
lub podmiotem, który może dostarczyć mu 
tę kopię;

e) zobowiązanie kierowców do 
udostępniania na żądanie w trakcie kontroli 
drogowej, w formie papierowej lub 
elektronicznej, kopii odcinka wypłaty za 
ostatni miesiąc; podczas kontroli drogowej 
kierowca musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, 
zarządzającym transportem lub inną osobą 
lub podmiotem, który może dostarczyć mu 
tę kopię;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Poprawka 757
Andrey Novakov

Sprawozdanie A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) obowiązek przewoźnika drogowego 
do wydania, po okresie delegowania, w 
formie papierowej lub elektronicznej, kopii 
dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i 
e), na wniosek organów przyjmującego 
państwa członkowskiego w rozsądnym 
okresie czasu;

f) obowiązek przewoźnika drogowego 
do wydania, po okresie delegowania, w 
formie papierowej lub elektronicznej, kopii 
dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i 
e), na wniosek organów przyjmującego 
państwa członkowskiego w rozsądnym 
okresie czasu uzgodnionym przez obie 
strony;

Or. bg


