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26.6.2018 A8-0205/90 

Poprawka  90 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 4 – litera r 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

r) „niehandlowy przewóz” oznacza 

każdy przewóz drogowy inny niż na 

zasadzie wynajmu, za wynagrodzeniem lub 

na własny rachunek, za który nie otrzymuje 

się wynagrodzenia i który nie generuje 

żadnego dochodu.”; 

r) „przewóz niehandlowy” oznacza 

każdy drogowy przewóz osób lub towarów 

inny niż na zasadzie wynajmu, za 

wynagrodzeniem lub na własny rachunek, 

za który nie otrzymuje się bezpośredniego 

lub pośredniego wynagrodzenia i który nie 

generuje żadnego bezpośredniego lub 

pośredniego dochodu.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicję doprecyzowano, uwzględniając nowe modele biznesowe. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Poprawka  91 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 4 – litera r a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) w art. 4 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ra) „dom” oznacza miejsce 

zameldowania kierowcy w państwie 

członkowskim;” 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Poprawka  92 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 4 – litera r b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b) w art. 4 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „rb) „lekki pojazd użytkowy” oznacza 

pojazd stosowany do przewozu towarów, 

którego dopuszczalna masa całkowita 

łącznie z przyczepą lub naczepą nie 

przekracza 3,5 ton.” 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Poprawka  93 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku pracy w obsadzie 

kilkuosobowej kierowca może podjąć 

decyzję o odbyciu przerwy trwającej 45 

minut w pojeździe kierowanym przez 

innego kierowcę pod warunkiem, że 

kierowca, który ma przerwę nie jest 

zaangażowany w pomoc kierowcy 

prowadzącemu pojazd. 

W przypadku pracy w obsadzie 

kilkuosobowej kierowca może podjąć 

decyzję o odbyciu przerwy trwającej 45 

minut w pojeździe kierowanym przez 

innego kierowcę pod warunkiem, że 

kierowca, który ma przerwę nie jest 

zaangażowany w pomoc kierowcy 

prowadzącemu pojazd.  

 W przypadku drogowego przewozu osób 

kierowca może podjąć decyzję o odbyciu 

przerwy trwającej co najmniej 30 minut, 

po której nastąpią przerwy trwające co 

najmniej 15 minut, rozłożone w czasie 

w taki sposób, aby zachować zgodność 

z przepisami akapitu pierwszego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kierowcy wykonujący przewóz osób powinni mieć większą swobodę w korzystaniu z przerw, 

aby móc dostosować je do potrzeb pasażerów, nie wydłużając czasu prowadzenia pojazdu ani 

nie skracając czasu odpoczynku i przerw. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Poprawka  94 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

skreśla się 

„6. W ciągu czterech kolejnych 

tygodni kierowca wykorzystuje co 

najmniej: 

 

a) cztery regularne tygodniowe 

okresy odpoczynku, lub 

 

b) dwa regularne tygodniowe okresy 

odpoczynku trwające co najmniej 45 

godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy 

odpoczynku trwające co najmniej 24 

godziny. 

 

Do celów lit. b) skrócone tygodniowe 

okresy odpoczynku należy 

zrekompensować równoważnym 

odpoczynkiem wykorzystanym 

jednorazowo przed końcem trzeciego 

tygodnia następującego po danym 

tygodniu.”; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Poprawka  95 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 8 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Odpoczynek wykorzystywany jako 

rekompensata za skrócony tygodniowy 

okres odpoczynku powinien bezpośrednio 

poprzedzać regularny tygodniowy 

odpoczynek wynoszący przynajmniej 45 

godzin lub następować bezpośrednio po 

nim.”; 

7. Odpoczynek wykorzystywany jako 

rekompensata za skrócony tygodniowy 

okres odpoczynku jest wykorzystywany 

przed regularnym tygodniowym 

odpoczynkiem wynoszącym przynajmniej 

45 godzin lub jako jego przedłużenie i 

stanowi jeden nieprzerwany okres 

odpoczynku. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Poprawka  96 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 8 – ustęp 8 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8a. Regularne tygodniowe okresy 

odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy 

trwający ponad 45 godzin wykorzystywany 

jako rekompensata za wcześniejszy 

skrócony tygodniowy okres odpoczynku 

nie może odbywać się w pojeździe. 

Odbywają się one w odpowiednim miejscu 

zakwaterowania wyposażonym w 

odpowiednie miejsce do spania i 

pomieszczenia sanitarne; 

8a. Regularne tygodniowe okresy 

odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy 

trwający ponad 45 godzin wykorzystywany 

jako rekompensata za wcześniejszy 

skrócony tygodniowy okres odpoczynku 

nie może odbywać się w pojeździe. 

Odbywają się one w miejscu 

zakwaterowania wysokiej jakości i 

przyjaznym dla obu płci, poza kabiną 

pojazdu, wyposażonym w odpowiednie 

pomieszczenia sanitarne i miejsce do 

spania dla kierowcy: 

a) zapewnionym przez pracodawcę, 

lub 

a) zapewnionym przez pracodawcę, 

lub 

b) w domu lub w innym miejscu 

wybranym przez kierowcę.  

b) w domu lub w innym miejscu 

wybranym przez kierowcę.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Poprawka  97 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 8 – ustęp 8 b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8b. Przedsiębiorstwo transportowe 

organizuje pracę kierowców w taki sposób, 

aby umożliwić kierowcom odbywanie 

przynajmniej jednego regularnego 

tygodniowego odpoczynku lub 

tygodniowego odpoczynku trwającego 

dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego 

jako rekompensata za skrócony 

tygodniowy okres odpoczynku w domu, w 

okresie trzech kolejnych tygodni.”; 

8b. Przedsiębiorstwo transportowe 

organizuje pracę kierowców w taki sposób, 

aby umożliwić kierowcom odbywanie 

przynajmniej jednego regularnego 

tygodniowego odpoczynku lub 

tygodniowego odpoczynku trwającego 

dłużej niż 45 godzin wykorzystywanego 

jako rekompensata za skrócony 

tygodniowy okres odpoczynku w domu lub 

innym miejscu przez nich wybranym, w 

okresie trzech następujących po sobie 

tygodni. Jeżeli kierowca zamierza spędzić 

okres odpoczynku w miejscu innym niż 

miejsce zamieszania, informuje o tym 

przedsiębiorstwo transportowe na piśmie 

przed okresem odpoczynku. W przypadku 

gdy kierowca zdecyduje się spędzić okres 

odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo 

transportowe zapewnia mu finansowe i 

praktyczne środki powrotu do domu. Czas 

trwania podróży powrotnej kierowcy nie 

jest brany pod uwagę do celów obliczania 

długości okresu odpoczynku. W 

przypadku gdy kierowca decyduje się 

spędzić okres odpoczynku w miejscu 

innym niż dom, przedsiębiorstwo nie 

odlicza kosztów podróży od dodatku z 

tytułu podróży, do którego uprawniony 
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Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Poprawka  98 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 8 – ustęp 8 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 8c. Do dnia... [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia], a następnie 

co dwa lata, państwa członkowskie 

składają Komisji sprawozdanie dotyczące 

dostępności odpowiednich miejsc 

odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych 

miejsc parkingowych na ich terytorium. 

W drodze aktów wykonawczych Komisja 

ustanawia wspólny standard w 

odniesieniu do sprawozdań składanych 

przez państwa członkowskie co dwa lata.  

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą doradczą, o której mowa w 

art. 24 ust. 2. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Poprawka  99 

Marita Ulvskog 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz czas odpoczynku 

oraz określanie położenia za pomocą tachografów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 8, w przypadku gdy 

kierowca towarzyszy pojazdowi 

transportowanemu promem lub pociągiem 

i wykorzystuje regularny dzienny okres 

odpoczynku lub skrócony tygodniowy 

okres odpoczynku, okres ten można 

przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi 

czynnościami trwającymi łącznie nie 

dłużej niż godzinę. Podczas tego 

regularnego dziennego okresu odpoczynku 

lub skróconego tygodniowego okresu 

odpoczynku kierowca ma do dyspozycji 

koję lub kuszetkę. 

1. Na zasadzie odstępstwa od 

przepisów art. 8, w przypadku gdy 

kierowca towarzyszy pojazdowi 

transportowanemu promem lub pociągiem 

i wykorzystuje regularny dzienny okres 

odpoczynku lub tygodniowy okres 

odpoczynku, okres ten można przerwać nie 

więcej niż dwukrotnie innymi 

czynnościami trwającymi łącznie nie 

dłużej niż godzinę. Podczas tego 

regularnego dziennego okresu odpoczynku 

lub tygodniowego okresu odpoczynku 

kierowca ma do dyspozycji koję lub 

kuszetkę. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca podróżuje wraz z 

pojazdem transportowanym promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny lub 

tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi 

czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego 

lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę. 

 

 


