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Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa 

oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i 

dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu 

drogowego 

 

 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 14 lipca 2017 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 r.   
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OPINIA 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

 

dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz 

ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 

2014/67/UE dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego 

COM(2017)278  

przyjęta na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 r.  

 

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) widzi potrzebę 

zapewnienia równowagi między swobodą transgranicznego świadczenia usług, opartego 

na uczciwej konkurencji między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami a 

odpowiednimi warunkami pracy kierowców, co, według deklaracji Komisji 

Europejskiej, jest celem niniejszego projektu dyrektywy. Jednak, ze względu na to, że w 

ocenie KSZUE, wiele rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy będzie miało 

przeciwny skutek, KSZUE negatywnie ocenia projektowany wniosek. 

 

2. KSZUE zwraca uwagę, że środki zaproponowane w projekcie naruszają fundamentalne 

zasady Unii Europejskiej, zagwarantowane  w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej - zasady wspólnego rynku wewnętrznego (art. 26), swobody 

przedsiębiorczości (art. 49–55) i swobody świadczenia usług art. 56–62 (TFUE); 

 

3. KSZUE uważa, że regulacje zaproponowane przez Komisję naruszają także art. 94 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, że każdy środek w 

dziedzinie stawek i warunków transportu, podjęty w ramach Traktatów, powinien 

uwzględniać sytuację gospodarczą przewoźników. 

 

4. Zdaniem KSZUE, zasadnicze wątpliwości prawne budzi również objęcie kierowców 

pracujących w sektorze międzynarodowego transportu drogowego przepisami 

dotyczącymi delegowania pracowników, ustanowionymi w dyrektywie 96/71/WE. Te 

wątpliwości potwierdza definicja delegowania pracowników wynikająca z treści wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2011 r. (wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym złożone przez Raad van State – Niderlandy – Vicoplus S.C. PUH (C-

307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. 

z o.o. (C-309/09) przeciwko Minister van Soziale Zaken en Werkgelegenheid). 

 

5. KSZUE podkreśla, że wprowadzając rozwiązania nieproporcjonalnie ograniczające 

naturalną przewagę konkurencyjną podmiotów, Komisja w praktyce sankcjonuje 

działania protekcjonistyczne państw, przeciwko którym uprzednio sama wszczęła 

procedurę naruszeniową.  

 

6. W opinii KSZUE, regulacje dotyczące delegowania kierowców, zaproponowane mimo 

wcześniejszych zastrzeżeń wielu państw, idą tak daleko, że powinny być poparte 

wiarygodnymi faktami i liczbami. Tymczasem, ten podstawowy wymóg nie został 

spełniony, a Komisja uzasadnia ich wprowadzenie koniecznością zwalczania 
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„dumpingu socjalnego”. KSZUE nie godzi się z takim uzasadnieniem, uważając, że 

różnice w wynagrodzeniu w Unii Europejskiej nie mają charakteru dumpingu, ale są 

naturalną konsekwencją różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw i 

przedsiębiorstw. 

 

7. KSZUE podkreśla, że proponowane rozwiązania wiążą się z nieproporcjonalnym 

obciążeniem administracyjnym, związanym z koniecznością stosowania uregulowań 

kraju przyjmującego. Dotyczy to zwłaszcza transportu na trasach przebiegających przez 

kilka krajów. 

 

8. KSZUE zwraca uwagę, że w zależności od tego, przez które kraje będzie przebiegała 

trasa, za ten sam czas i warunki pracy jeden kierowca może dostać kilkukrotnie niższą 

pensję, niż drugi. Oznacza to dla kierowców utratę stabilności zatrudnienia. 

 

9. KSZUE uważa, że negatywne skutki proponowanych regulacji odczuje nie tylko sektor 

transportu międzynarodowego wielu państw UE, ale cała gospodarka tych krajów. W 

Polsce grożą one bankructwem przede wszystkim małych firm transportowych, gdyż 

koszty ich działalności zwiększą się prawie o jedną trzecią.  
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