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Poprawka 1
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca stanowisko 
Rady w pierwszym czytaniu.

Or. en

Poprawka 2
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Motyw 11 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(11a) W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów transportowych, 
uwzględnienia realiów operacyjnych i 
ograniczenia liczby pustych przebiegów, 
co jest ważnym elementem realizacji celów 
porozumienia paryskiego w zakresie 
ograniczania emisji CO2, należy 
przewidzieć możliwość świadczenia 
ograniczonej liczby dodatkowych 
przewozów w transporcie drogowym bez 
stosowania przepisów dotyczących 
delegowania pracowników. Przewozy te 
obejmują czynności wykonywane w 
trakcie lub po dwustronnym przewozie 
międzynarodowym z państwa 
członkowskiego siedziby i przed podróżą 
powrotną do państwa członkowskiego 
siedziby.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu poszanowania zasady niedyskryminacji oraz zapewnienia uczciwej konkurencji w UE i 
w odniesieniu do przewoźników z państw trzecich należy umożliwić dodatkowe przewozy nie 
tylko podczas przewozu dwustronnego, lecz również po początkowym przewozie dwustronnym 
oraz przed przejazdem powrotnym. Poprawka przywraca w całości stanowisko przyjęte przez 
Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Motyw 12

Stanowisko Rady Poprawka

(12) Jeżeli kierowca wykonuje przewóz 
kombinowany, charakter świadczonej 
usługi w czasie początkowego lub 
końcowego odcinka drogowego jest ściśle 
powiązany z państwem członkowskim 
siedziby, jeżeli ten odcinek drogowy sam 
w sobie stanowi przewóz dwustronny. 
Natomiast w przypadku, gdy przewóz 
wykonywany na odcinku drogowym 
odbywa się w obrębie przyjmującego 
państwa członkowskiego lub ma charakter 
przewozu międzynarodowego innego niż 
przewóz dwustronny, powiązanie z 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego jest wystarczające, a 
zatem powinny mieć zastosowanie 
przepisy dotyczące delegowania.

(12) Jeżeli kierowca wykonuje przewóz 
kombinowany, charakter świadczonej 
usługi w czasie początkowego lub 
końcowego odcinka drogowego jest ściśle 
powiązany z państwem członkowskim 
siedziby, jeżeli ten odcinek drogowy sam 
w sobie stanowi przewóz dwustronny.

Or. en

Poprawka 4
Andor Deli, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma 
Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey Novakov, 
Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta 
Metsola, Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Motyw 12
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Stanowisko Rady Poprawka

(12) Jeżeli kierowca wykonuje przewóz 
kombinowany, charakter świadczonej 
usługi w czasie początkowego lub 
końcowego odcinka drogowego jest ściśle 
powiązany z państwem członkowskim 
siedziby, jeżeli ten odcinek drogowy sam 
w sobie stanowi przewóz dwustronny. 
Natomiast w przypadku, gdy przewóz 
wykonywany na odcinku drogowym 
odbywa się w obrębie przyjmującego 
państwa członkowskiego lub ma charakter 
przewozu międzynarodowego innego niż 
przewóz dwustronny, powiązanie z 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego jest wystarczające, a 
zatem powinny mieć zastosowanie 
przepisy dotyczące delegowania.

(12) Jeżeli kierowca wykonuje przewóz 
kombinowany, charakter świadczonej 
usługi w czasie początkowego lub 
końcowego odcinka drogowego jest ściśle 
powiązany z państwem członkowskim 
siedziby, jeżeli ten odcinek drogowy sam 
w sobie stanowi przewóz dwustronny.

Or. en

Uzasadnienie

The reference to Directive 92/106/EEC in the market part of the Mobility Package I is not 
appropriate and this issue should be dealt within the Combined Transport Directive itself. 
The inclusion of an initial or final road section in combined transport in the provisions of the 
new Regulation No 1072 is not beneficial as it reduces the attractiveness of combined 
transport for hauliers and freight forwarders. Such a measure will not contribute to the 
further promotion of this type of operation. In addition, this provision was not part of the 
Commission’s initial proposals and has not been the subject of an impact assessment.

Poprawka 5
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Angel Dzhambazki, Andris 
Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Roberta 
Metsola, Andrey Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Maria Grapini, Ilhan 
Kyuchyuk, Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Motyw 13

Stanowisko Rady Poprawka

(13) Jeżeli kierowca wykonuje inne 
rodzaje przewozów, szczególnie przewozy 
kabotażowe lub przewozy 

(13) Jeżeli kierowca wykonuje inne 
rodzaje przewozów, szczególnie przewozy 
kabotażowe lub przewozy 
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międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne, powiązanie z terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego 
jest wystarczające. To powiązanie istnieje 
w przypadku przewozów kabotażowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1072/20096i (WE) nr 1073/20097, 
ponieważ cały przewóz ma miejsce w 
przyjmującym państwie członkowskim, a 
zatem usługa jest ściśle powiązana z 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego. Przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne charakteryzują się tym, że 
kierowca wykonuje przewóz 
międzynarodowy poza państwem 
członkowskim siedziby przedsiębiorstwa 
delegującego. Wykonywane przewozy są 
zatem powiązane z danym przyjmującym 
państwem członkowskim a nie z państwem 
członkowskim siedziby. W tych 
przypadkach przepisy sektorowe są 
wymagane jedynie w odniesieniu do 
wymogów administracyjnych i środków 
kontrolnych.

międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne, powiązanie z terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego 
jest wystarczające. To powiązanie istnieje 
w przypadku przewozów kabotażowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1072/20096 i (WE) nr 1073/20097, 
ponieważ cały przewóz ma miejsce 
w przyjmującym państwie członkowskim, 
a zatem usługa jest ściśle powiązana 
z terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego. Przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne charakteryzują się tym, że 
kierowca wykonuje przewóz 
międzynarodowy poza państwem 
członkowskim siedziby przedsiębiorstwa 
delegującego. Wykonywane przewozy są 
zatem powiązane z danym przyjmującym 
państwem członkowskim a nie z państwem 
członkowskim siedziby. W tych 
przypadkach przepisy sektorowe są 
wymagane jedynie w odniesieniu do 
wymogów administracyjnych i środków 
kontrolnych. Jednak do czasu zakończenia 
negocjacji między Unią a właściwymi 
państwami trzecimi w odniesieniu do 
stosowania przepisów równoważnych 
przepisom określonym w niniejszej 
dyrektywie pewna liczba przewozów typu 
cross-trade nie powinna podlegać 
przepisom dotyczącym delegowania.

_________________ _________________
6 Rozporządzenie Parlamentu 
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).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
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).

7 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 

7 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 
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561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 
88).

561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 
88).

Or. en

Uzasadnienie

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both within the EU and in relation 
to the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a 
certain number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to 
the ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Poprawka 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Motyw 13

Stanowisko Rady Poprawka

(13) Jeżeli kierowca wykonuje inne 
rodzaje przewozów, szczególnie przewozy 
kabotażowe lub przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne, powiązanie z terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego 
jest wystarczające. To powiązanie istnieje 
w przypadku przewozów kabotażowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1072/20096i (WE) nr 1073/20097, 
ponieważ cały przewóz ma miejsce w 
przyjmującym państwie członkowskim, a 
zatem usługa jest ściśle powiązana z 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego. Przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne charakteryzują się tym, że 
kierowca wykonuje przewóz 
międzynarodowy poza państwem 
członkowskim siedziby przedsiębiorstwa 

(13) Jeżeli kierowca wykonuje inne 
rodzaje przewozów, szczególnie przewozy 
kabotażowe lub przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne, powiązanie z terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego 
jest wystarczające. To powiązanie istnieje 
w przypadku przewozów kabotażowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1072/20096 i (WE) nr 1073/20097, 
ponieważ cały przewóz ma miejsce w 
przyjmującym państwie członkowskim, a 
zatem usługa jest ściśle powiązana z 
terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego. Przewozy 
międzynarodowe inne niż przewozy 
dwustronne charakteryzują się tym, że 
kierowca wykonuje przewóz 
międzynarodowy poza państwem 
członkowskim siedziby przedsiębiorstwa 
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delegującego. Wykonywane przewozy są 
zatem powiązane z danym przyjmującym 
państwem członkowskim a nie z państwem 
członkowskim siedziby. W tych 
przypadkach przepisy sektorowe są 
wymagane jedynie w odniesieniu do 
wymogów administracyjnych i środków 
kontrolnych.

delegującego. Wykonywane przewozy są 
zatem powiązane z danym przyjmującym 
państwem członkowskim a nie z państwem 
członkowskim siedziby. W tych 
przypadkach przepisy sektorowe są 
wymagane jedynie w odniesieniu do 
wymogów administracyjnych i środków 
kontrolnych. Jednak do czasu zakończenia 
negocjacji między Unią a właściwymi 
państwami trzecimi w odniesieniu do 
stosowania przepisów równoważnych 
przepisom określonym w niniejszej 
dyrektywie pewna liczba przewozów typu 
cross-trade nie powinna podlegać 
przepisom dotyczącym delegowania.

_________________ _________________
6 Rozporządzenie Parlamentu 
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).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
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).

7 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).

7 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

Poprawka 7
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka
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(15) Przewoźnicy unijni stawiają czoła 
rosnącej konkurencji ze strony 
przewoźników z państw trzecich. 
Kluczowe zatem znaczenie ma, aby 
przewoźnicy unijni nie byli 
dyskryminowani. Zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy 96/71/WE przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie 
nieczłonkowskim nie mogą być traktowane 
w sposób bardziej uprzywilejowany niż 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w 
państwie członkowskim. Zasada ta 
powinna mieć również zastosowanie w 
odniesieniu do przepisów szczególnych 
dotyczących delegowania przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie. Powinna mieć 
ona zastosowanie w szczególności, gdy 
przewoźnicy z państw trzecich wykonują 
przewozy na podstawie dwustronnych lub 
wielostronnych umów przyznających 
dostęp do rynku Unii.

(15) Przewoźnicy unijni stawiają czoła 
rosnącej konkurencji ze strony 
przewoźników z państw trzecich. 
Kluczowe zatem znaczenie ma, aby 
przewoźnicy unijni nie byli 
dyskryminowani. Zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy 96/71/WE przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie 
nieczłonkowskim nie mogą być traktowane 
w sposób bardziej uprzywilejowany niż 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w 
państwie członkowskim. Zasada ta 
powinna mieć również zastosowanie w 
odniesieniu do przepisów szczególnych 
dotyczących delegowania przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie. W związku z tym, 
biorąc pod uwagę, że Unia skorzystała już 
ze swoich uprawnień i przyjęła wspólne 
szczegółowe przepisy dotyczące 
delegowania kierowców, powinna ona 
rozpocząć negocjacje z odpowiednimi 
państwami trzecimi z myślą o stosowaniu 
przepisów równoważnych przepisom 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.
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Poprawka 8
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Przewoźnicy unijni stawiają czoła 
rosnącej konkurencji ze strony 
przewoźników z państw trzecich. 
Kluczowe zatem znaczenie ma, aby 
przewoźnicy unijni nie byli 
dyskryminowani. Zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy 96/71/WE przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie 
nieczłonkowskim nie mogą być traktowane 
w sposób bardziej uprzywilejowany niż 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w 
państwie członkowskim. Zasada ta 
powinna mieć również zastosowanie w 
odniesieniu do przepisów szczególnych 
dotyczących delegowania przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie. Powinna mieć 
ona zastosowanie w szczególności, gdy 
przewoźnicy z państw trzecich wykonują 
przewozy na podstawie dwustronnych lub 
wielostronnych umów przyznających 
dostęp do rynku Unii.

(15) Przewoźnicy unijni stawiają czoła 
rosnącej konkurencji ze strony 
przewoźników z państw trzecich. 
Kluczowe zatem znaczenie ma, aby 
przewoźnicy unijni nie byli 
dyskryminowani. Zgodnie z art. 1 ust. 4 
dyrektywy 96/71/WE przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie 
nieczłonkowskim nie mogą być traktowane 
w sposób bardziej uprzywilejowany niż 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w 
państwie członkowskim. Zasada ta 
powinna mieć również zastosowanie w 
odniesieniu do przepisów szczególnych 
dotyczących delegowania przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie. W związku z tym, 
biorąc pod uwagę, że Unia skorzystała już 
ze swoich uprawnień i przyjęła wspólne 
szczegółowe przepisy dotyczące 
delegowania kierowców, powinna ona 
rozpocząć negocjacje z odpowiednimi 
państwami trzecimi z myślą o stosowaniu 
przepisów równoważnych przepisom 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 9
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
Motyw 41 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(41a) Zważywszy na zasadniczą rolę, 
jaką w sytuacjach nadzwyczajnych 
odgrywają kierowcy pojazdów 
ciężarowych, co wyraźnie pokazała 
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epidemia COVID-19, należy 
zagwarantować nieograniczony przepływ 
pojazdów ciężarowych na jednolitym 
rynku UE, aby zaspokoić potrzeby 
konsumentów. Aby ułatwić ruch pojazdów 
ciężarowych przewożących pasażerów i 
towary w nadzwyczajnych 
okolicznościach, takich jak kryzys w 
dziedzinie zdrowia publicznego, kryzys 
środowiskowy lub sytuacja nadzwyczajna 
o charakterze społeczno-gospodarczym 
lub wojskowym, należy zawiesić 
stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
na okres trwania kryzysu i naprawy 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Obciążenia administracyjne dla kierowców pojazdów ciężarowych oraz nałożone na nich 
ograniczenia przemieszczania się poważnie zagrażają odporności UE na kryzysy i zdolności 
dostarczania materiałów produkcyjnych, sprzętu i towarów do miejsc, gdzie są najbardziej 
potrzebne. Odnosi się to w jeszcze większym stopniu do obszarów, które są trudno dostępne, 
np. wysp i obszarów o słabych połączeniach. Opóźnienia w usługach transgranicznego 
transportu drogowego mogą mieć dramatyczne skutki, np. szpital nie otrzyma na czas leków. 
W związku z tym w sytuacji nadzwyczajnej należy znieść wszystkie ograniczenia w 
świadczeniu takich usług.

Poprawka 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny rzeczy to przewożenie rzeczy, 
na podstawie umowy przewozowej, z 
państwa członkowskiego siedziby – 
zgodnie z art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009 – do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny rzeczy to przewożenie rzeczy, 
na podstawie listu przewozowego, z 
państwa członkowskiego siedziby – 
zgodnie z art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009 – do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.
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W przewozie dwustronnym państwo 
członkowskie siedziby przewoźnika jest 
miejscem pochodzenia, gdzie dokonuje się 
załadunku przewożonych towarów, lub 
miejscem przeznaczenia, gdzie dokonuje 
się rozładunku towarów. Ponadto przewóz 
dwustronny może obejmować odbiór 
towarów w jednym punkcie załadunku lub 
w kilku punktach załadunku do momentu 
ich ostatecznego dostarczenia do jednego 
punktu lub kliku punktów dostawy.

Or. en

Poprawka 11
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny rzeczy to przewożenie rzeczy, 
na podstawie umowy przewozowej, z 
państwa członkowskiego siedziby – 
zgodnie z art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009 – do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny rzeczy to przewożenie rzeczy, 
na podstawie listu przewozowego, z 
państwa członkowskiego siedziby – 
zgodnie z art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) 
nr 1071/2009 – do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.

Or. en

Uzasadnienie

The transport document (CMR) provides proof of the existence of a contract between the 
transport undertaking and its client for the carriage of goods by road internationally. 
According the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
(CMR) consignment note determines the scope and responsibility for the road carriage 
performed and identifies the parties involved and the goods being transported. Therefore, the 
information contained in the consignment note, namely place of loading and delivery of 
goods, are fundamental for determining if the posting situation takes place or not.
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Poprawka 12
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przewozie dwustronnym państwo 
członkowskie siedziby przewoźnika jest 
miejscem pochodzenia, gdzie dokonuje się 
załadunku przewożonych towarów, lub 
miejscem przeznaczenia, gdzie dokonuje 
się rozładunku towarów. Ponadto przewóz 
dwustronny może obejmować odbiór 
towarów w jednym punkcie załadunku lub 
w kilku punktach załadunku do momentu 
ich ostatecznego dostarczenia do jednego 
punktu lub kliku punktów dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

By ensuring possibility of performing multi-drop operations which will be out of scope of 
posting rules, proposal takes into account the specificity of transport operations with multiple 
loadings and unloadings, which are a growing market segment that needs specific and 
tailored provisions. Above proposal inter alia addresses the negative consequences related to 
the limitation of additional loading or unloading activities during bilateral transport 
operations. There is a well-founded concern that if multi-drop operations are not allowed, 
carriers will avoid loading additional cargo in order to make optimal use of it. This will 
undoubtedly run counter to the European Commission's ambitious goals of promoting safe 
and environmentally friendly mobility. All in all the regulations in question may give rise to 
misunderstandings as they differentiate between the rights of the driver and the employer's 
obligations on the same route in a way that discriminates against transport operations 
carried out in normatively loaded vehicles. The consequence will be an increase in the 
number of journeys made to carry the same weight of cargo, thereby increasing CO2 and 
pollutant emissions, increasing congestion and reducing the overall level of road safety on 
European roads. It will also exacerbate the problem of the lack of drivers and increase the 
costs of freight exchange.

Poprawka 13
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Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

Od dnia ... [18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], od którego, zgodnie 
z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, kierowcy są zobowiązani do 
ręcznego rejestrowania danych 
dotyczących przekroczenia granicy, 
państwa członkowskie stosują odstępstwo 
dotyczące dwustronnego przewozu rzeczy 
określone w akapicie pierwszym i drugim 
niniejszego ustępu również w przypadku, 
gdy oprócz wykonywania dwustronnego 
przewozu kierowca wykonuje dodatkowo 
jedną czynność załadunku lub rozładunku 
w państwach członkowskich lub 
państwach trzecich, przez które 
przejeżdża, pod warunkiem że kierowca 
nie wykonuje załadunku i rozładunku 
rzeczy w tym samym państwie 
członkowskim.

skreśla się

Or. en

Poprawka 14
Andor Deli, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-
Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberta Metsola, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, 
Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberts 
Zīle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

Od dnia ... [18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], od którego, zgodnie 
z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, kierowcy są zobowiązani do 
ręcznego rejestrowania danych 
dotyczących przekroczenia granicy, 

Ponadto w drodze odstępstwa kierowcy nie 
uznaje się za pracownika delegowanego 
do celów dyrektywy 96/71/WE, jeżeli 
wykonuje on do 3 przewozów typu cross-
trade, przewozy te są wykonywane w 
trakcie lub po przychodzącym przewozie 
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państwa członkowskie stosują odstępstwo 
dotyczące dwustronnego przewozu rzeczy 
określone w akapicie pierwszym i drugim 
niniejszego ustępu również w przypadku, 
gdy oprócz wykonywania dwustronnego 
przewozu kierowca wykonuje dodatkowo 
jedną czynność załadunku lub rozładunku 
w państwach członkowskich lub 
państwach trzecich, przez które 
przejeżdża, pod warunkiem że kierowca 
nie wykonuje załadunku i rozładunku 
rzeczy w tym samym państwie 
członkowskim.

dwustronnym z państwa członkowskiego 
siedziby przewoźnika lub w trakcie 
wychodzącego przewozu dwustronnego do 
państwa członkowskiego siedziby 
przewoźnika.

Or. en

Uzasadnienie

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both with the EU and in relation to 
the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a certain 
number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to the 
ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Poprawka 15
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
typu cross-trade oznacza przewożenie 
towarów, na podstawie listu 
przewozowego, pomiędzy dwoma różnymi 
państwami członkowskimi innymi niż 
państwo członkowskie siedziby 
przewoźnika, zgodnie z definicją w art. 2 
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pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
Ponadto przewóz typu cross-trade może 
obejmować odbiór towarów w jednym 
punkcie załadunku lub w kilku punktach 
załadunku do momentu ich ostatecznego 
dostarczenia do jednego punktu lub kliku 
punktów dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Zachodzi uzasadniona obawa, że jeżeli przewozy z wieloma punktami rozładunku nie będą 
dozwolone, przewoźnicy będą unikać przewożenia dodatkowych ładunków w celu ich 
optymalnego wykorzystania. Niewątpliwie będzie to sprzeczne z ambitnymi celami Komisji 
Europejskiej dotyczącymi promowania bezpiecznej i ekologicznej mobilności. 

Poprawka 16
Andor Deli, Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr 
Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, 
Andrey Novakov, Rovana Plumb, Roberts Zīle, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz 
Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy po przewozie 
dwustronnym, który rozpoczęto w 
państwie członkowskim siedziby i w czasie 
którego nie wykonywano żadnej 
dodatkowej czynności, następuje przewóz 
dwustronny do państwa członkowskiego 
siedziby, odstępstwo dotyczące 
dodatkowych czynności określonych w 
akapicie trzecim stosuje się do 
maksymalnie dwóch dodatkowych 
czynności załadunku lub rozładunku, na 
warunkach określonych w akapicie 
trzecim.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie niezbędne w celu zapewnienia spójności z innymi poprawkami.
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Poprawka 17
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy po przewozie 
dwustronnym, który rozpoczęto w 
państwie członkowskim siedziby i w czasie 
którego nie wykonywano żadnej 
dodatkowej czynności, następuje przewóz 
dwustronny do państwa członkowskiego 
siedziby, odstępstwo dotyczące 
dodatkowych czynności określonych w 
akapicie trzecim stosuje się do 
maksymalnie dwóch dodatkowych 
czynności załadunku lub rozładunku, na 
warunkach określonych w akapicie 
trzecim.

Ponadto w drodze odstępstwa kierowcy nie 
uznaje się za pracownika delegowanego 
do celów dyrektywy 96/71/WE, jeżeli 
wykonuje on do 3 przewozów typu cross-
trade, przewozy te są wykonywane w 
trakcie lub po przychodzącym przewozie 
dwustronnym z państwa członkowskiego 
siedziby przewoźnika lub w trakcie 
wychodzącego przewozu dwustronnego do 
państwa członkowskiego siedziby 
przewoźnika.

Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
typu cross-trade oznacza przewożenie 
towarów, na podstawie listu 
przewozowego, pomiędzy dwoma różnymi 
państwami członkowskimi innymi niż 
państwo członkowskie siedziby 
przewoźnika, zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
Ponadto przewóz typu cross-trade może 
obejmować odbiór towarów w jednym 
punkcie załadunku lub w kilku punktach 
załadunku do momentu ich ostatecznego 
dostarczenia do jednego punktu lub kliku 
punktów dostawy.

Or. en

Poprawka 18
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, Tomasz 
Frankowski, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 4

Stanowisko Rady Poprawka

Odstępstwa dotyczące dodatkowych 
czynności określonych w akapicie trzecim i 
czwartym niniejszego ustępu stosuje się 
wyłącznie do dnia, od którego pojazdy po 
raz pierwszy rejestrowane w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 
akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, mają być wyposażone w 
inteligentne tachografy spełniające 
wymogi rejestrowania przekraczania 
granic i dodatkowych czynności, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tego 
rozporządzenia. Od tego dnia odstępstwa 
dotyczące dodatkowych czynności 
określonych w akapicie trzecim i 
czwartym niniejszego ustępu stosuje się 
wyłącznie do kierowców korzystających z 
pojazdów wyposażonych w inteligentne 
tachografy zgodnie z art. 8, 9 i 10 tego 
rozporządzenia.

Odstępstwa dotyczące dodatkowych 
czynności określonych w akapicie trzecim i 
czwartym niniejszego ustępu stosuje się 
wyłącznie do czasu zakończenia 
negocjacji między Unią a odpowiednimi 
państwami trzecimi w odniesieniu do 
stosowania przepisów równoważnych 
przepisom określonym w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 4

Stanowisko Rady Poprawka

Odstępstwa dotyczące dodatkowych 
czynności określonych w akapicie trzecim 
i czwartym niniejszego ustępu stosuje się 
wyłącznie do dnia, od którego pojazdy po 
raz pierwszy rejestrowane w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 
akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, mają być wyposażone w 
inteligentne tachografy spełniające 
wymogi rejestrowania przekraczania 
granic i dodatkowych czynności, o których 

To odstępstwo stosuje się wyłącznie do 
dnia zakończenia negocjacji między Unią 
a odpowiednimi państwami trzecimi w 
odniesieniu do stosowania przepisów 
równoważnych przepisom określonym w 
niniejszej dyrektywie.
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mowa w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tego 
rozporządzenia. Od tego dnia odstępstwa 
dotyczące dodatkowych czynności 
określonych w akapicie trzecim i 
czwartym niniejszego ustępu stosuje się 
wyłącznie do kierowców korzystających z 
pojazdów wyposażonych w inteligentne 
tachografy zgodnie z art. 8, 9 i 10 tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 20
Andor Deli, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, 
Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey 
Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta Metsola

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby i wysadza ich w 
innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim;

a) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby i wysadza ich w 
innym państwie członkowskim i/lub 
państwie trzecim;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przewoźnikom większej elastyczności w 
międzynarodowych okazjonalnych lub regularnych przewozach pasażerów z uwzględnieniem 
realiów operacyjnych.

Poprawka 21
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Stanowisko Rady Poprawka

a) zabiera pasażerów w państwie a) zabiera pasażerów w państwie 
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członkowskim siedziby i wysadza ich w 
innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim;

członkowskim siedziby i wysadza ich w 
innym państwie członkowskim i/lub 
państwie trzecim;

Or. en

Poprawka 22
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Stanowisko Rady Poprawka

b) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim lub państwie trzecim i 
wysadza ich w państwie członkowskim 
siedziby; lub

b) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim i/lub państwie trzecim i 
wysadza ich w państwie członkowskim 
siedziby; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przewoźnikom większej elastyczności w 
międzynarodowych okazjonalnych lub regularnych przewozach pasażerów z uwzględnieniem 
realiów operacyjnych.

Poprawka 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Stanowisko Rady Poprawka

b) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim lub państwie trzecim i 
wysadza ich w państwie członkowskim 
siedziby; lub

b) zabiera pasażerów w państwie 
członkowskim i/lub państwie trzecim i 
wysadza ich w państwie członkowskim 
siedziby; lub

Or. en
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Poprawka 24
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Stanowisko Rady Poprawka

c) zabiera i wysadza pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby w celu 
przeprowadzania wycieczek lokalnych w 
innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009.

c) zabiera i wysadza pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby do celów 
przeprowadzania wycieczek lokalnych w 
innym państwie członkowskim i/lub 
państwie trzecim zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przewoźnikom większej elastyczności w 
międzynarodowych okazjonalnych lub regularnych przewozach pasażerów z uwzględnieniem 
realiów operacyjnych.

Poprawka 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Stanowisko Rady Poprawka

c) zabiera i wysadza pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby w celu 
przeprowadzania wycieczek lokalnych w 
innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009.

c) zabiera i wysadza pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby w celu 
przeprowadzania wycieczek lokalnych w 
innym państwie członkowskim i/lub 
państwie trzecim zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009.

Or. en
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Poprawka 26
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe 
Falcă, Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bogusław Liberadzki

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Ponadto przewóz dwustronny w ramach 
międzynarodowych okazjonalnych lub 
regularnych przewozów pasażerów może 
obejmować zabieranie i/lub wysadzanie 
pasażerów więcej niż raz, jak określono w 
formularzu przejazdu lub w zezwoleniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przewoźnikom większej elastyczności w 
międzynarodowych okazjonalnych lub regularnych przewozach pasażerów z uwzględnieniem 
realiów operacyjnych.

Poprawka 27
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Angel 
Dzhambazki

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

Od dnia ... [18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], od którego, zgodnie 
z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, kierowcy są zobowiązani do 
ręcznego rejestrowania danych 
dotyczących przekroczenia granicy, 
państwa członkowskie stosują odstępstwo 
dotyczące przewozu dwustronnego osób 
określone w akapicie pierwszym i drugim 

skreśla się
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niniejszego ustępu również w przypadku 
gdy, oprócz wykonywania przewozu 
dwustronnego, kierowca także 
jednokrotnie zabiera pasażerów lub 
jednokrotnie wysadza pasażerów w 
państwach członkowskich lub państwach 
trzecich, przez które przejeżdża, o ile 
kierowca nie oferuje usług przewozu osób 
między dwiema lokalizacjami w państwie 
członkowskim, przez które przejechał. To 
samo dotyczy przejazdu powrotnego.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie niezbędne w celu zapewnienia spójności z innymi poprawkami.

Poprawka 28
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

Od dnia ... [18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], od którego, zgodnie 
z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, kierowcy są zobowiązani do 
ręcznego rejestrowania danych 
dotyczących przekroczenia granicy, 
państwa członkowskie stosują odstępstwo 
dotyczące przewozu dwustronnego osób 
określone w akapicie pierwszym i drugim 
niniejszego ustępu również w przypadku 
gdy, oprócz wykonywania przewozu 
dwustronnego, kierowca także 
jednokrotnie zabiera pasażerów lub 
jednokrotnie wysadza pasażerów w 
państwach członkowskich lub państwach 
trzecich, przez które przejeżdża, o ile 
kierowca nie oferuje usług przewozu osób 
między dwiema lokalizacjami w państwie 
członkowskim, przez które przejechał. To 
samo dotyczy przejazdu powrotnego.

Ponadto przewóz dwustronny w ramach 
międzynarodowych okazjonalnych lub 
regularnych przewozów pasażerów może 
obejmować zabieranie i/lub wysadzanie 
pasażerów więcej niż raz, jak określono w 
formularzu przejazdu lub w zezwoleniu.
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Or. en

Poprawka 29
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka

Odstępstwo dotyczące dodatkowych 
czynności określonych w akapicie trzecim 
niniejszego ustępu stosuje się wyłącznie 
do dnia, od którego pojazdy po raz 
pierwszy rejestrowane w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 
akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, mają być wyposażone w 
inteligentne tachografy spełniające 
wymogi rejestrowania przekraczania 
granic i dodatkowych czynności, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tego 
rozporządzenia.. Od tego dnia, odstępstwo 
dotyczące dodatkowych czynności 
określonych w akapicie trzecim 
niniejszego ustępu, stosuje się wyłącznie 
do kierowców korzystających z pojazdów 
wyposażonych w inteligentne tachografy 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 tego 
rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 30
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, 
Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka
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Odstępstwo dotyczące dodatkowych 
czynności określonych w akapicie trzecim 
niniejszego ustępu stosuje się wyłącznie 
do dnia, od którego pojazdy po raz 
pierwszy rejestrowane w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 
akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 
165/2014, mają być wyposażone w 
inteligentne tachografy spełniające 
wymogi rejestrowania przekraczania 
granic i dodatkowych czynności, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tego 
rozporządzenia.. Od tego dnia, odstępstwo 
dotyczące dodatkowych czynności 
określonych w akapicie trzecim 
niniejszego ustępu, stosuje się wyłącznie 
do kierowców korzystających z pojazdów 
wyposażonych w inteligentne tachografy 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 tego 
rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie niezbędne w celu zapewnienia spójności z innymi poprawkami.

Poprawka 31
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 8

Stanowisko Rady Poprawka

8. Do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE delegowanie uznaje się za 
zakończone, gdy kierowca opuszcza 
przyjmujące państwo członkowskie, 
wykonując międzynarodowy przewóz 
rzeczy lub osób. Ten okres delegowania 
nie kumuluje się z poprzednimi okresami 
delegowania w kontekście takich 
międzynarodowych przewozów 
wykonywanych przez tego samego 
kierowcę lub innego kierowcę, którego on 
zastępuje.

8. Do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE delegowanie uznaje się za 
zakończone, gdy kierowca ostatecznie 
dostarczy rzeczy lub wysadzi pasażerów w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
wykonując międzynarodowy przewóz 
rzeczy lub osób. Ten okres delegowania 
nie kumuluje się z poprzednimi okresami 
delegowania w kontekście takich 
międzynarodowych przewozów 
wykonywanych przez tego samego 
kierowcę lub innego kierowcę, którego on 
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zastępuje.

Or. en

Poprawka 32
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Roberts Zīle, Andrey Novakov, Maria Grapini, 
Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, 
Andris Ameriks

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 8

Stanowisko Rady Poprawka

8. Do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE delegowanie uznaje się za 
zakończone, gdy kierowca opuszcza 
przyjmujące państwo członkowskie, 
wykonując międzynarodowy przewóz 
rzeczy lub osób. Ten okres delegowania 
nie kumuluje się z poprzednimi okresami 
delegowania w kontekście takich 
międzynarodowych przewozów 
wykonywanych przez tego samego 
kierowcę lub innego kierowcę, którego on 
zastępuje.

8. Do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 
96/71/WE delegowanie uznaje się za 
zakończone, gdy kierowca ostatecznie 
dostarczy rzeczy lub wysadzi pasażerów w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
wykonując międzynarodowy przewóz 
rzeczy lub osób, a ten okres delegowania 
nie kumuluje się z poprzednimi okresami 
delegowania w kontekście takich 
międzynarodowych przewozów 
wykonywanych przez tego samego 
kierowcę lub innego kierowcę, którego 
zastępuje.

Or. en

Poprawka 33
Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 10

Stanowisko Rady Poprawka

10. Przedsiębiorstwa transportowe 
mające siedzibę w państwie niebędącym 

10. Przedsiębiorstwa 
transportowe mające siedzibę w państwie 
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państwem członkowskim nie mogą być 
traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 
w tym w trakcie wykonywania przewozów 
na podstawie umów dwustronnych lub 
wielostronnych przyznających dostęp do 
rynku unijnego lub jego części.

niebędącym państwem członkowskim nie 
mogą być traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim. 
Zatem po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Unia podejmie negocjacje z 
odpowiednimi państwami trzecimi w celu 
stosowania zasad odpowiadających 
ustanowionym w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Poprawka 34
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 10

Stanowisko Rady Poprawka

10. Przedsiębiorstwa transportowe 
mające siedzibę w państwie niebędącym 
państwem członkowskim nie mogą być 
traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim, 

10. Przedsiębiorstwa transportowe 
mające siedzibę w państwie niebędącym 
państwem członkowskim nie mogą być 
traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa 
mające siedzibę w państwie członkowskim. 
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w tym w trakcie wykonywania przewozów 
na podstawie umów dwustronnych lub 
wielostronnych przyznających dostęp do 
rynku unijnego lub jego części.

Zatem po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Unia podejmie negocjacje 
z odpowiednimi państwami trzecimi 
w celu stosowania zasad odpowiadających 
ustanowionym w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 35
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
Artykuł 6 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 6a
Siła wyższa

W przypadku zaistnienia siły wyższej 
państwa członkowskie przestaną nakładać 
na przewoźników wymogi administracyjne 
i środki kontrolne określone w niniejszej 
dyrektywie na mocy art. 1 ust. 7, a w ten 
sposób kierowcy wykonującego przewozy 
kabotażowe zdefiniowane w 
rozporządzeniach (WE) nr 1072/2009 i 
(WE) nr 1073/2009 nie uznaje się za 
delegowanego na mocy dyrektywy 
96/71/WE. Organy krajowe niezwłocznie 
informują o takim zawieszeniu 
przedsiębiorstwa transportowe.

Or. en

Uzasadnienie

Apart from raising serious proportionality issues, these provisions lead to inadequate 
working conditions for drivers and distortion of competition on the EU single market. The 
proposal goes against the very mobile nature of the international transportation and has a 
disproportionately negative effect of peripheral Member States. As demonstrated in the 
context of COVID-19 crisis, the application of this Directive would exacerbate the already 
existing shortage of drivers, and would hinder the flexible movement of vehicles. At the times 
of crises and serious risks to socio-economic well-being of the EU citizens, such restrictive 
measures should be excluded.
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Poprawka 36
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Do dnia ... [Dz.U.: 4 miesiące po 
jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej] Komisja 
przedstawia odpowiednią ocenę skutków 
dotyczącą wpływu niniejszej dyrektywy na 
faktyczną sytuację ekonomiczną unijnego 
rynku przewozów drogowych i sytuację w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa 
kierowców oraz, w stosownych 
przypadkach, proponuje zmiany do 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
nową sytuację rynkową tego sektora.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obecny kryzys związany z epidemią COVID-19 oraz bezprecedensową 
niepewną sytuację ekonomiczną i sytuację w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa na rynku 
przewozów drogowych, wejście w życie niniejszej dyrektywy zostaje opóźnione, podczas gdy 
Komisja Europejska przygotowuje odpowiednią ocenę skutków obejmującą analizę nowej 
sytuacji na rynku po kryzysie oraz ocenę wpływu nowego rozporządzenia na unijny sektor 
przewozów drogowych. W celu dostosowania przepisów Komisja powinna przedstawić 
odpowiednie zmiany do tego aktu prawnego przed jego wejściem w życie.

Poprawka 37
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Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Stanowisko Rady
Artykuł 10 – akapit 1
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Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
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następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

[wstawić datę – 18 miesięcy od dnia jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej].

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obecny kryzys związany z epidemią COVID-19 oraz bezprecedensową 
niepewną sytuację ekonomiczną i sytuację w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa na rynku 
przewozów drogowych, wejście w życie niniejszej dyrektywy zostaje opóźnione, podczas gdy 
Komisja Europejska przygotowuje odpowiednią ocenę skutków obejmującą analizę nowej 
sytuacji na rynku po kryzysie oraz ocenę wpływu nowego rozporządzenia na unijny sektor 
przewozów drogowych. W celu dostosowania przepisów Komisja powinna przedstawić 
odpowiednie zmiany do tego aktu prawnego przed jego wejściem w życie.


