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22.3.2019 A8-0205/327

Poprawka 327
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 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w domu lub w innej prywatnej 
lokalizacji wybranej przez kierowcę.

b) w innej lokalizacji wybranej przez 
kierowcę.
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22.3.2019 A8-0205/328

Poprawka 328
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 b – akapit 1

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 im 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 w innym 
miejscu wybranym przez kierowcę, w 
okresie czterech kolejnych tygodni.

Kierowca składa oświadczenie, że 
regularny tygodniowy okres odpoczynku 
lub okres odpoczynku trwający ponad 45 
godzin wykorzystywany jako 
rekompensata za skrócony tygodniowy 
okres odpoczynku został wykorzystany w 
miejscu wybranym przez kierowcę. 
Oświadczenie przechowuje się w lokalu 
przedsiębiorstwa.
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22.3.2019 A8-0205/329

Poprawka 329
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 7
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod warunkiem, że nie zagraża to 
bezpieczeństwu drogowemu, kierowca 
może odstąpić od przepisów art. 8 ust. 2 i 
art. 8 ust. 6 akapit drugi, aby być w stanie 
dojechać do odpowiedniego 
zakwaterowania, o którym mowa w art. 8 
ust. 8a, aby odbyć tam swój dzienny lub 
tygodniowy odpoczynek. Takie odstępstwo 
nie może powodować przekroczenia 
dziennego lub tygodniowego czasu 
prowadzenia pojazdu ani skrócenia 
dziennych lub tygodniowych okresów 
odpoczynku. Kierowca wskazuje powody 
takiego odstępstwa odręcznie na 
wykresówce urządzenia rejestrującego lub 
na wydruku z urządzenia rejestrującego, 
albo na planie pracy najpóźniej po 
przybyciu do odpowiedniego 
zakwaterowania.”;

skreśla się

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Poprawka 330
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 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 37 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kierowca wprowadza w tachografie 
cyfrowym symbole państw, w których 
rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy, 
a także, informację dotyczącą tego, gdzie i 
kiedy przekroczył granicę w pojeździe, po 
przybyciu do odpowiedniego miejsca 
postoju. Państwa członkowskie mogą 
wymagać od kierowców pojazdów 
używanych w działalności transportowej 
prowadzonej na ich terytorium 
dodatkowych, bardziej szczegółowych niż 
symbol państwa, danych geograficznych, 
pod warunkiem że te państwa 
członkowskie powiadomiły Komisję o tych 
szczegółowych danych geograficznych 
przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

7. Kierowca wprowadza w tachografie 
cyfrowym symbole państw, w których 
rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. 
Kierowca wprowadza również symbol 
państwa, do którego przybył po 
przekroczeniu granicy państwa 
członkowskiego, na początku pierwszego 
planowanego postoju kierowcy w tym 
państwie członkowskim. Postój ten należy 
rozumieć jako przerwę lub odpoczynek 
planowany zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 561/2006 lub inny postój na 
potrzeby kierowcy lub przewozu. Państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
kierowców pojazdów używanych w 
działalności transportowej prowadzonej na 
ich terytorium dodatkowych, bardziej 
szczegółowych niż symbol państwa, 
danych geograficznych, pod warunkiem że 
te państwa członkowskie powiadomiły 
Komisję o tych szczegółowych danych 
geograficznych przed dniem 1 kwietnia 
1998 r.
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