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22.3.2019 A8-0205/317

Poprawka 317
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a

Tekst obowiązujący Poprawka

-1 art. 3 lit. aa) otrzymuje brzmienie:
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera aa „Artykuł 3 – ustęp 1 – litera aa

aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o 
maksymalnej dopuszczalnej masie 
nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do 
przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń 
do użytku kierowcy w trakcie pracy, które 
to pojazdy są używane wyłącznie w 
promieniu 100km od bazy 
przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że 
prowadzenie takich pojazdów nie stanowi 
głównego zajęcia kierowcy;

aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o 
maksymalnej dopuszczalnej masie 
nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do 
przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń 
do użytku kierowcy w trakcie pracy lub do 
dostawy towarów, które wyprodukowano 
ręcznie w zakładzie zatrudniającym 
danego kierowcę, które to pojazdy są 
używane wyłącznie w promieniu 150 km 
od bazy przedsiębiorstwa oraz pod 
warunkiem że prowadzenie takich 
pojazdów nie stanowi głównego zajęcia 
kierowcy.”;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=PL



AM\1180611PL.docx PE621.703v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.3.2019 A8-0205/318

Poprawka 318
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w 
ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może 
przekroczyć 90 godzin.

„3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w 
ciągu czterech kolejnych tygodni nie może 
przekroczyć 180 godzin.”;

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=en(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=en)
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22.3.2019 A8-0205/319

Poprawka 319
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
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 przewozu drogowego osób 
kierowca może postanowić, że zrobi co 
najmniej 30-minutową przerwę, a 
następnie co najmniej 15-minutowe 
przerwy rozłożone w czasie w taki sposób, 
aby zachować zgodność z przepisami 
akapitu pierwszego.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Poprawka 320
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1 – wprowadzenie – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 6 dodaje się następującą 
literę:
„ba) jeden regularny tygodniowy okres 
odpoczynku trwający co najmniej 45 
godzin i trzy skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku trwające co najmniej 24 
godziny.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Poprawka 321
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) skrócone tygodniowe 
okresy odpoczynku należy 
zrekompensować równoważnym 
odpoczynkiem wykorzystanym 
jednorazowo przed końcem trzeciego 
tygodnia następującego po danym 
tygodniu.”;

Do celów lit. b) i ba) skrócone tygodniowe 
okresy odpoczynku należy 
zrekompensować równoważnym 
odpoczynkiem wykorzystanym 
jednorazowo przed końcem czwartego 
tygodnia następującego po danym 
tygodniu.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Poprawka 322
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 a – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) art. 8 ust. 6a część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:

6a.W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca 
wykonujący pojedynczą usługę 
okazjonalną w międzynarodowym 
przewozie osób, zdefiniowaną w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 
października 2009 r. w sprawie wspólnych 
zasad dostępu do rynku dla usług 
autokarowych i autobusowych może 
odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o 
maksimum 12 kolejnych okresów 
dwudziestoczterogodzinnych po 
poprzednim regularnym tygodniowym 
okresie odpoczynku, pod warunkiem że:

„6a. W drodze odstępstwa od ust. 6 
kierowca wykonujący pojedynczą usługę 
okazjonalną przewozu osób, zdefiniowaną 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z 
dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do rynku dla 
usług autokarowych i autobusowych może 
odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o 
maksimum 12 kolejnych okresów 
dwudziestoczterogodzinnych po 
poprzednim regularnym tygodniowym 
okresie odpoczynku, pod warunkiem że:”

Or. en

((http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Poprawka 323
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6aa. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 2 
oraz art. 8 ust. 6 akapit drugi kierowca 
wykonujący pojedynczą usługę 
okazjonalną przewozu osób zdefiniowaną 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do 
międzynarodowego rynku usług 
autokarowych i autobusowych może 
odłożyć najwyżej dwa razy w tygodniu 
dzienny okres odpoczynku o godzinę, pod 
warunkiem że dzienny okres odpoczynku 
wykorzystywany po zastosowaniu 
odstępstwa trwa co najmniej 9 godzin oraz 
że nie stanowi to zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.”;

Or. en



AM\1180611PL.docx PE621.703v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.3.2019 A8-0205/324

Poprawka 324
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
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a c (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 a b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6ab. O ile nie stanowi to zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
kierowca wykonujący pojedynczą usługę 
okazjonalną przewozu osób zdefiniowaną 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do 
międzynarodowego rynku usług 
autokarowych i autobusowych może 
skorzystać z regularnego dziennego 
okresu odpoczynku podzielonego na trzy 
okresy składające się co najmniej z: 
nieprzerwanego okresu jednej godziny, 
nieprzerwanego okresu dwóch godzin 
oraz nieprzerwanego okresu dziewięciu 
godzin. Okresy te mogą być rozłożone w 
czasie w dowolnej kolejności, z wyjątkiem 
dwóch nieprzerwanych okresów 9 godzin 
następujących po sobie w kolejnych 
dniach.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Poprawka 325
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
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 wykorzystuje się w 
połączeniu z innym okresem odpoczynku 
wynoszącym przynajmniej dziewięć 
godzin.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Poprawka 326
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
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 
mogą odbywać się w pojeździe, jeśli 
pojazd jest wyposażony w odpowiednie 
miejsce do spania dla każdego kierowcy i 
jest zaparkowany na odpowiednim 
parkingu.
W przeciwnym razie okresy odpoczynku 
odbywają się w odpowiednim miejscu 
zakwaterowania wyposażonym w 
odpowiednie miejsce do spania i 
pomieszczenia sanitarne oraz odpowiedni 
parking dla komercyjnych użytkowników 
dróg o odpowiednim poziomie 
bezpieczeństwa i ochrony.
Wymóg korzystania z okresów 
odpoczynku poza pojazdem (akapit drugi) 
nie ma zastosowania, dopóki państwa 
członkowskie nie wdrożą zmienionych 
wytycznych dotyczących TEN-T z 2013 
r.1a, które przewidują zapewnienie mniej 
więcej co 100 km odpowiednich 
parkingów dla komercyjnych 
użytkowników dróg o odpowiednim 
poziomie bezpieczeństwa i ochrony.
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Komisja powinna zachęcać państwa 
członkowskie do budowania parkingów o 
odpowiednim poziomie bezpieczeństwa i 
ochrony i regularnie monitoruje liczbę 
parkingów w państwach członkowskich.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr (UE) nr 
1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w 
sprawie unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej i uchylające decyzję nr 
661/2010.

Or. en


