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PR_COD_2app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej przepisy szczególne w 
odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE 
w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05112/1/2020 – C9-
0106/2020),

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat RP, w której 
stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 
stycznia 2018 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 lutego 2018 r.2,

_ uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0151),

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0278), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 
i Turystyki (A9-0000/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

1 Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 45. 
2 Dz.U. C 176 z 23.5.2018, s. 57.
3 Teksty przyjęte w dniu 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Rynek międzynarodowego transportu drogowego 

W sektorze transportu drogowego unijne przepisy socjalne powinny przyczyniać się do 
osiągnięcia celów polityki dotyczących poprawy warunków pracy kierowców, zapewnienia 
uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami transportu drogowego oraz poprawy 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. 

Kluczowe przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego obejmują przepisy w 
sprawie organizacji czasu pracy kierowców, określone w dyrektywie 2002/15/WE4, minimalne 
wymogi w zakresie egzekwowania tych przepisów określone w dyrektywie 2006/22/WE, 
przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 561/20065 i przepisy dotyczące delegowania pracowników, 
ustanowione w dyrektywie 96/71/WE6 i dyrektywie o egzekwowaniu 2014/67/UE7. Te akty 
prawne stanowią część szerzej zakrojonych wysiłków mających na celu poprawę warunków 
pracy kierowców, zapewnienie uczciwej konkurencji między poszczególnymi przewoźnikami 
oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach europejskich, a także zapewnienie równowagi 
między ochroną socjalną kierowców a swobodą świadczenia usług transgranicznych przez 
przewoźników.

2. Wniosek Komisji 

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja przyjęła „Pierwszy pakiet dotyczący mobilności” mający na 
celu zapewnienie uczciwej konkurencji, uproszczenie obowiązujących przepisów, utrzymanie 
rynku wewnętrznego UE i zagwarantowanie praw pracowników w tym sektorze. W ramach 
pierwszego pakietu dotyczącego mobilności Komisja zaproponowała ustanowienie 
szczegółowych przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym. 

Celem wniosku Komisji jest zapewnienie proporcjonalnego i odpowiedniego do celu 
stosowania przepisów dotyczących delegowania, poprawa egzekwowania przepisów oraz 
lepsze zorganizowanie i zwiększenie skuteczności współpracy administracyjnej między 
państwami członkowskimi. 

3. Negocjacje międzyinstytucjonalne

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 4 kwietnia 2019 r. Natomiast od 
października do grudnia 2019 r. pod przewodnictwem fińskiej prezydencji Rady odbywały się 
negocjacje międzyinstytucjonalne (mające na celu zawarcie wczesnego porozumienia w 
drugim czytaniu). Po czterech rundach rozmów trójstronnych (przeprowadzonych po części 
razem) zespół negocjacyjny Parlamentu osiągnął wstępne porozumienie z prezydencją Rady 
podczas ostatnich rozmów trójstronnych, które rozpoczęły się 11 grudnia 2019 r.

Tekst wstępnego porozumienia został przedstawiony Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) 

4 Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s.35.
5 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
6 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
7 Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s.11.
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i zatwierdzony 21 stycznia 2020 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej 
przewodnicząca – w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych 
Przedstawicieli (COREPER I) – poinformowała, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby 
zatwierdziło stanowisko Rady bez poprawek, pod warunkiem że będzie ono zgodne z 
porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. Po weryfikacji prawno-językowej 
Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 7 kwietnia 2020 r. (w drodze procedury pisemnej), 
odpowiadające wstępnemu porozumieniu.

4. Główne punkty porozumienia

Ogólne porozumienie, które Parlament osiągnął z Radą, udoskonaliło wniosek w celu 
zapewnienia zrównoważonych warunków uczciwej konkurencji i ścisłego egzekwowania 
przepisów. W szczególności uzgodniono, co następuje:

Odstępstwa od systemu delegowania dla pracowników zatrudnionych w międzynarodowym 
transporcie drogowym 

Kluczowe elementy porozumienia dotyczą wprowadzenia odstępstwa od ogólnych przepisów 
dotyczących delegowania ze względu na wysoki stopień mobilności oraz zakresu tego 
odstępstwa. 

Odstępstwa od przepisów o delegowaniu obejmują w szczególności „przewozy dwustronne” 
zarówno w transporcie rzeczy, jak i w transporcie pasażerów, i wiążą się z bardzo ograniczoną 
elastycznością w odniesieniu do dodatkowych postojów związanych z przewozem. Ponadto, 
wyjaśniono, że przewóz międzynarodowy w tranzycie przez terytorium danego państwa 
członkowskiego nie stanowi sytuacji delegowania. Wprowadzono również wyjaśnienia 
dotyczące transportu kombinowanego. Inne przewozy, w tym przewozy kabotażowe, stanowią 
sytuacje delegowania. 

Chociaż Rada zaproponowała dalsze rozszerzenie odstępstwa na działalność prowadzoną na 
własny rachunek, Parlament z powodzeniem obronił ograniczenie odstępstw do sytuacji, w 
której istnieje umowa o świadczenie usług między pracodawcą wysyłającym kierowcę a 
podmiotem działającym w przyjmującym państwie członkowskim.

Ponadto wyjaśniono, że przerywana obecność kierowcy w przyjmującym państwie 
członkowskim nie składa się na długotrwałe delegowanie;

Użytkownicy z państw trzecich

W odniesieniu do przewoźników z państw trzecich Rada zaakceptowała opinię Parlamentu, że 
zaostrzenie przepisów dotyczących delegowania w odniesieniu do unijnych kierowców nie 
może tworzyć przewagi konkurencyjnej dla podmiotów z państw trzecich mającym dostęp do 
unijnego rynku przewozów drogowych. 

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. Potwierdzono, że zasada ta 
powinna obowiązywać również w odniesieniu do przepisów szczegółowych dotyczących 
delegowania kierowców. Ponadto państwa członkowskie muszą przestrzegać spoczywającego 
na nich obowiązku niedyskryminacji przedsiębiorstw unijnych, w tym przy ustalaniu 
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warunków dostępu do rynku unijnego w ramach Międzynarodowego Forum Transportu. Unia 
powinna również negocjować w ramach umowy AETR w celu dostosowania jej do nowych 
narzędzi kontroli (inteligentnych tachografów).

Wymogi administracyjne dotyczące delegowania, kontroli i egzekwowania przepisów

Przy wysyłaniu zgłoszeń delegowania i żądanych informacji przewoźnicy będą mieli 
możliwość, a nawet obowiązek korzystania z prowadzonego przez Komisję systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Ta zharmonizowana procedura sprawi, że odrębne 
krajowe systemy informacyjne staną się zbędne.

W odniesieniu do przepisów w zakresie kontroli wprowadzono rozróżnienie między kontrolą 
drogową a kontrolą po delegowaniu. Umowa o pracę i odcinki wypłaty kierowcy mogą jednak 
być wymagane od przewoźnika bezpośrednio po zakończeniu okresu delegowania. W fazie 
kontroli po delegowaniu głównym narzędziem komunikacji z przewoźnikami będzie system 
IMI, a państwa członkowskie mają możliwość angażowania również partnerów społecznych.

Rada zaakceptowała wymóg Parlamentu dotyczący ustanowienia sankcji za naruszenie 
przepisów lex specialis oraz karania podmiotów łańcucha logistycznego, które wiedzą bądź 
powinny wiedzieć o naruszeniach. Ponadto Rada przyjęła również przepis dotyczący 
inteligentnego egzekwowania, w którym zobowiązuje państwa członkowskie do włączenia 
kontroli przepisów dotyczących delegowania do ogólnej strategii kontroli.

Przejrzystość warunków zatrudnienia

Rada zaakceptowała wniosek Parlamentu o włączenie szczegółowego przepisu dotyczącego 
obowiązku przyjmującego państwa członkowskiego polegającego na zapewnieniu 
przejrzystości warunków zatrudnienia, w tym warunków określonych w niektórych umowach 
zbiorowych.

Włączenie dyrektywy 2002/15/WE do norm egzekwowania przepisów prawa socjalnego

Dyrektywa 2006/22/WE wprowadziła unijne normy kontroli i egzekwowania przepisów 
dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku oraz przepisów 
dotyczących tachografów. Jednak z jej zakresu stosowania wyłączono dyrektywę 2002/15/WE. 
Porozumienie obejmuje kilka aspektów tej dyrektywy, takich jak: krajowe systemy kontrolne, 
minimalna liczba kontroli, krajowe systemy oceny ryzyka lub wymiana informacji.

Zmienione normy egzekwowania przepisów prawa socjalnego

Wprowadzono dwie zmiany mające na celu poprawę systemu oceny ryzyka: po pierwsze, 
Komisja wprowadzi wspólny wzór obliczania stopnia ryzyka przedsiębiorstw, a po drugie, 
krajowe dane dotyczące stopnia ryzyka będą dostępne dla organów kontroli w całej UE, w tym 
w kontekście przeprowadzania kontroli drogowych.

Uprawnienia Komisji

W umowie przewidziano dwa uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu 
aktualizacji załączników oraz trzy nowe uprawnienia dotyczące aktów wykonawczych (w 
sprawie nowego wzoru obliczania stopnia ryzyka, wspólnego podejścia do rejestrowania i 
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kontrolowania okresów „innej pracy” oraz opracowania funkcji narzędzia komunikacji IMI, 
które ma być używane w związku ze zgłoszeniami delegowania).

Transpozycja i przegląd

Państwa członkowskie dokonują transpozycji dyrektywy w terminie 18 miesięcy od jej wejścia 
w życie. Dokonywana przez Komisję ocena wdrożenia dyrektywy, a w szczególności 
przepisów szczególnych dotyczących delegowanych kierowców, jest planowana na koniec 
2025 r.

5. Zalecenie

Sprawozdawczyni uważa, że osiągnięty kompromis stanowi wyważony rezultat. Ponieważ 
stanowisko Rady jest zgodne z wstępnym porozumieniem osiągniętym w trakcie negocjacji 
międzyinstytucjonalnych, sprawozdawczyni zaleca przyjęcie go bez zmian.


