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22.6.2018 A8-0205/80 

Poprawka  80 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Stworzenie Europejskiego Urzędu 

ds. Pracy może odegrać istotną rolę w 

egzekwowaniu przepisów ustanowionych 

w niniejszym rozporządzeniu, w 

szczególności dzięki pomocy organom 

krajowym w koordynowaniu kontroli, 

wymianie informacji i wzorcowych 

praktyk oraz szkoleniu inspektorów. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Poprawka  81 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Przewóz towarów różni się 

znacząco od przewozu osób. Kierowcy 

autokarów i autobusów mają bliski 

kontakt z pasażerami, dlatego powinni 

mieć większą swobodę w korzystaniu z 

przerw bez wydłużania czasu prowadzenia 

pojazdu lub skracania czasu odpoczynku i 

przerw. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Poprawka  82 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Kierowcy wykonujący 

długodystansowe międzynarodowe 

operacje transportowe spędzają dużo czasu 

poza domem. Obecne wymogi dotyczące 

regularnego tygodniowego odpoczynku 

niepotrzebnie przedłużają te okresy. 
Wskazane jest zatem, aby dostosować 

przepis dotyczący regularnego 

tygodniowego odpoczynku w taki sposób, 

aby kierowcom łatwiej było wykonywać 

operacje transportowe zgodnie z 

przepisami i wracać do domów na 

regularny tygodniowy odpoczynek oraz 

pobierać pełną rekompensatę za wszelkie 

skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. 

Konieczne jest również zapewnienie, by 

operatorzy organizowali pracę kierowców 

w taki sposób, aby te okresy spędzane poza 

domem nie były zbyt długie. 

(6) Kierowcy wykonujący 

długodystansowe międzynarodowe 

operacje transportowe spędzają dużo czasu 

poza domem. Wskazane jest zatem, aby 

egzekwować wykonanie przepisu 

dotyczącego regularnego tygodniowego 

odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom 

łatwiej było wykonywać operacje 

transportowe zgodnie z przepisami i 

wracać do domów na regularny 

tygodniowy odpoczynek oraz pobierać 

pełną rekompensatę za wszelkie skrócone 

tygodniowe okresy odpoczynku. Aby 

zagwarantować bezpieczne i godziwe 

warunki pracy, konieczne jest również 

zapewnienie, że operatorzy będą 

organizowali pracę kierowców w taki 

sposób, aby te okresy spędzane poza 

domem nie były zbyt długie oraz że 

kierowcy będą mieli możliwość 

regularnego powrotu do domu oraz będą 

mogli korzystać z godziwych warunków 

odpoczynku w miejscu zakwaterowania 

wysokiej jakości. W przypadku gdy 

kierowca zdecyduje się spędzić okres 

odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo 

transportowe powinno zapewnić mu 
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środki praktyczne i finansowe, by mógł 

tam powrócić. Ponadto czas trwania 

podróży powrotnej nie powinien być brany 

pod uwagę do celów obliczania długości 

okresu odpoczynku. W przypadku gdy 

kierowca decyduje się spędzić okres 

odpoczynku w miejscu innym niż własny 

dom, nie powinno to być brane pod uwagę 

do celów obliczania jego uprawnień do 

dodatków z tytułu podróży. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Poprawka  83 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Istnieją różnice między państwami 

członkowskimi w kwestii interpretacji i 

wdrażania wymogów w zakresie 

tygodniowego odpoczynku w odniesieniu 

do miejsca, w którym ten odpoczynek ma 

się odbywać. Należy zatem doprecyzować 

wymóg zagwarantowania, aby kierowcy 

mieli zapewnione odpowiednie 

zakwaterowanie do odbywania regularnego 

tygodniowego odpoczynku, jeżeli ma on 

miejsce z dala od domu. 

(7) Istnieją różnice między państwami 

członkowskimi w kwestii interpretacji i 

wdrażania wymogów w zakresie 

tygodniowego odpoczynku w odniesieniu 

do miejsca, w którym ten odpoczynek ma 

się odbywać. Aby zapewnić dobre warunki 

pracy i bezpieczeństwo kierowców, należy 

zatem doprecyzować wymóg 

zagwarantowania, że kierowcy będą mieli 

zapewnione wysokiej jakości i 

dostosowane do obu płci zakwaterowanie 

lub inne miejsce wybrane przez kierowcę i 

opłacone przez pracodawcę do odbywania 

regularnego tygodniowego odpoczynku, 

jeżeli ma on miejsce z dala od domu. 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 

dostępność wystarczającej liczby 

bezpiecznych parkingów dostosowanych 

do potrzeb kierowców. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Poprawka  84 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Wiele przewozów drogowych na 

terytorium Unii obejmuje odcinki 

przejazdów w transporcie promowym lub 

kolejowym. Należy zatem wprowadzić 

jasne i odpowiednie przepisy dotyczące 

okresów odpoczynku i przerw przy 

wykonywaniu takich przewozów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy przewidzieć wyjątki w odniesieniu do odpoczynku tygodniowego podczas długich 

podróży promem lub koleją, głównie w przypadku peryferyjnych obszarów UE. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Poprawka  85 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) Wykorzystanie lekkich pojazdów 

użytkowych do przewozu towarów rośnie, 

co skutkuje rozpowszechnianiem się 

zjawiska nieuczciwej konkurencji, a także 

różnicami w stosowaniu rozporządzenia 

(WE) nr 561/2006, które z kolei prowadzą 

do rozbieżności w warunkach pracy oraz 

do zagrożeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W celu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach i warunków 

pracy kierowców należy rozszerzyć zakres 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006, aby 

objąć nim lekkie pojazdy użytkowe 

wykorzystywane do przewozu towarów, o 

ile pojazd nie jest użytkowany na własny 

rachunek przedsiębiorstwa lub kierowcy 

bądź o ile kierowanie pojazdem nie 

stanowi głównej działalności osoby 

prowadzącej pojazd. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Poprawka  86 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11c) W celu zagwarantowania 

odpowiednich norm bezpieczeństwa i 

higieny pracy kierowców konieczne jest 

stworzenie lub modernizacja bezpiecznych 

parkingów, odpowiednich urządzeń 

sanitarnych i zakwaterowania wysokiej 

jakości. W Unii powinna istnieć 

odpowiednia sieć stref parkingowych. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Poprawka  87 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 d (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11d) W rezolucji z dnia 9 września 

2015 r. w sprawie wdrożenia białej księgi 

w dziedzinie transportu z 2011 r. pt.: 

„Podsumowanie i dążenie w kierunku 

mobilności zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju” Parlament 

Europejski zawarł rozważania na temat 

utworzenia Europejskiej Agencji 

Transportu Drogowego w celu zadbania o 

odpowiednie stosowanie przepisów UE i 

wspierania standaryzacji we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Poprawka  88 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -1) w art. 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje 

brzmienie: 

a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa 

całkowita pojazdów łącznie z przyczepą 

lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub 

„a) towarów lub”  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Poprawka  89 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 

dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 

minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie 

(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 3 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) pojazdami lub zespołami pojazdów 

używanymi do niehandlowego przewozu 

rzeczy; 

h) pojazdami lub zespołami pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do 

niehandlowego przewozu towarów; 

Or. en 

 

 


