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22.3.2019 A8-0205/308

Poprawka 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dobre warunki pracy kierowców i 
uczciwe warunki prowadzenia działalności 
dla przedsiębiorstw transportu drogowego 
mają podstawowe znaczenie dla 
utworzenia bezpiecznego, efektywnego i 
społecznie odpowiedzialnego sektora 
transportu drogowego. W celu ułatwienia 
tego procesu konieczne jest, aby unijne 
przepisy socjalne w transporcie drogowym 
były jasne, adekwatne do zakładanych 
celów, łatwe do zastosowania i 
egzekwowania oraz wprowadzane w życie 
w skuteczny i konsekwentny sposób w 
całej Unii.

(1) Dobre warunki pracy kierowców i 
uczciwe warunki prowadzenia działalności 
dla przedsiębiorstw transportu drogowego 
mają podstawowe znaczenie dla 
utworzenia bezpiecznego, efektywnego, 
społecznie odpowiedzialnego i 
niedyskryminującego sektora transportu 
drogowego, który jest w stanie 
przyciągnąć wykwalifikowanych 
pracowników. W celu ułatwienia tego 
procesu konieczne jest, aby unijne przepisy 
socjalne w transporcie drogowym były 
jasne, proporcjonalne, adekwatne do 
zakładanych celów, łatwe do zastosowania 
i egzekwowania oraz wprowadzane w 
życie w skuteczny i konsekwentny sposób 
w całej Unii.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/309

Poprawka 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Po dokonaniu oceny skuteczności i 
wydajności wdrażania istniejących 
unijnych przepisów socjalnych w 
transporcie drogowym, a w szczególności 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady9 
stwierdzono pewne braki w 
obowiązujących ramach prawnych. 
Niejasne i nieodpowiednie przepisy 
dotyczące tygodniowego odpoczynku, 
miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w 
obsadzie kilkuosobowej oraz brak 
przepisów dotyczących powrotu 
kierowców do domu prowadzą do 
rozbieżnych interpretacji i praktyk w 
zakresie egzekwowania przepisów w 
państwach członkowskich. Kilka państw 
członkowskich niedawno jednostronnie 
przyjęło środki jeszcze bardziej 
zwiększające niepewność prawną i 
nierówne traktowanie kierowców i 
przewoźników.

(2) Po dokonaniu oceny skuteczności i 
wydajności wdrażania istniejących 
unijnych przepisów socjalnych w 
transporcie drogowym, a w szczególności 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady9, 
stwierdzono pewne braki we wdrażaniu 
ram prawnych. Niejasne przepisy 
dotyczące tygodniowego odpoczynku, 
miejsc odpoczynku, przerw przy pracy w 
obsadzie kilkuosobowej oraz brak 
przepisów dotyczących powrotu 
kierowców do domu lub innego 
wybranego przez nich miejsca prowadzą 
do rozbieżnych interpretacji i praktyk w 
zakresie egzekwowania przepisów w 
państwach członkowskich. Kilka państw 
członkowskich niedawno jednostronnie 
przyjęło środki jeszcze bardziej 
zwiększające niepewność prawną i 
nierówne traktowanie kierowców i 
przewoźników.

_________________ _________________
9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak 

9 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak 
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również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 1).

również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/310

Poprawka 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ocenie ex post rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 potwierdzono, że 
niespójne i nieskuteczne egzekwowanie 
unijnych przepisów socjalnych wynika 
głównie z niejasnych przepisów, 
niewydajnego wykorzystania narzędzi 
kontroli oraz niewystarczającej współpracy 
administracyjnej między państwami 
członkowskimi.

(3) W ocenie ex post rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 potwierdzono, że 
niespójne i nieskuteczne egzekwowanie 
unijnych przepisów socjalnych wynika 
głównie z niejasnych przepisów, 
niewydajnego i nierównego wykorzystania 
narzędzi kontroli oraz niewystarczającej 
współpracy administracyjnej między 
państwami członkowskimi, co pogłębia 
fragmentaryzację europejskiego rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/311

Poprawka 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Wszelkie przepisy krajowe mające 
zastosowanie do transportu drogowego 
muszą być proporcjonalne i uzasadnione 
oraz nie mogą utrudniać ani ograniczać 
atrakcyjności korzystania z podstawowych 
swobód zagwarantowanych w traktacie, 
takich jak swobodny przepływ towarów i 
swoboda świadczenia usług, tak aby 
utrzymać, a nawet poprawić 
konkurencyjność Unii Europejskiej.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Poprawka 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie 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

(5 a) Przewóz towarów różni się 
zasadniczo od przewozu osób. Kierowcy 
autokarów pozostają w bliskim kontakcie 
z pasażerami i powinni móc robić przerwy 
w bardziej elastyczny sposób, nie 
wydłużając czasu prowadzenia pojazdu 
ani nie skracając czasu odpoczynku i 
długości przerw.

Or. en



AM\1180610PL.docx PE621.703v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.3.2019 A8-0205/313

Poprawka 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie 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. 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. Kierowcy 
powinni mieć możliwość wyboru miejsca i 
sposobu odpoczynku.

Or. en



AM\1180610PL.docx PE621.703v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.3.2019 A8-0205/314

Poprawka 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie 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. Należy zatem doprecyzować 
możliwe miejsca tygodniowego 
odpoczynku, aby kierowcy mieli 
zapewnione odpowiednie warunki do 
odpoczynku.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Poprawka 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie 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

(7 a) Odpowiednie miejsca odpoczynku 
mają kluczowe znaczenie dla poprawy 
warunków pracy kierowców w sektorze i 
utrzymania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ponieważ odpoczynek w 
kabinie kierowcy jest charakterystyczny 
dla sektora transportowego, a pełne 
rozdzielenie kierowców i ich pojazdów nie 
jest pożądane ze względu na kwestie 
związane z bezpieczeństwem i 
ubezpieczeniem, kierowcy powinni mieć 
możliwość odpoczynku w pojeździe, jeżeli 
pojazd jest wyposażony w odpowiednie 
miejsca do spania. Ze względu na obecny 
niedobór bezpiecznych miejsc 
parkingowych przy europejskich drogach 
wymóg dotyczący 45 godzin tygodniowego 
odpoczynku kierowcy poza kabiną nie jest 
praktycznie możliwy do wdrożenia, 
dlatego powinien być stosowany dopiero 
wtedy, gdy problem ten zostanie 
rozwiązany.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/316

Poprawka 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz 
dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 b) Zmienione wytyczne dotyczące 
TEN-T przewidują tworzenie miejsc 
parkingowych przy autostradach co około 
100 km, aby zapewnić użytkownikom 
korzystającym z dróg w celach 
handlowych miejsca parkingowe o 
odpowiednim poziomie bezpieczeństwa i 
ochrony, dlatego też należy zachęcać 
państwa członkowskie do wdrażania 
wytycznych dotyczących TEN-T oraz do 
odpowiedniego wspierania bezpiecznych i 
właściwie dostosowanych parkingów oraz 
inwestycji w nie.

Or. en


