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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sektor transportu jest sektorem, w którym panuje silna konkurencja i który zmaga się z 
poważnymi wyzwaniami. Jedną z głównych trudności jest brak wykwalifikowanych 
kierowców. Sektor ten będzie w stanie przyciągnąć pracowników tylko wówczas, gdy poprawią 
się warunki pracy. Nieustanne przemieszczanie się z miejsca na miejsce, nocowanie w kabinie 
przez kilka tygodni z rzędu, praca pod presją i w stresujących warunkach to główne przyczyny 
tego, że pracownicy często negatywnie postrzegają międzynarodowy sektor transportu. 

Celem rozporządzenia w sprawie okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku jest poprawa 
zarówno warunków pracy kierowców, jaki ogólnego bezpieczeństwa na drogach. 
Obowiązujące przepisy nadal gwarantują realizację tego celu, pod warunkiem że są prawidłowo 
stosowane i egzekwowane. Sprawozdawca proponuje zatem, by utrzymać w mocy przepisy 
dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku ustanowione w obowiązującym 
rozporządzeniu.

Rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów w państwach członkowskich stanowią 
jednak problem dla przedsiębiorstw i kierowców prowadzących działalność transgraniczną i 
utrudniają organom prowadzenie skutecznych kontroli. 

Organy krajowe i organy kontroli w poszczególnych państwach członkowskich muszą ściślej 
ze sobą współpracować w celu właściwego stosowania i egzekwowania przepisów oraz 
zapewnienia pewności prawa przedsiębiorstwom i kierowcom. Wprowadzenie tachografu 
cyfrowego w 2019 r. sprawi, że prowadzenie kontroli będzie łatwiejsze dla organów krajowych, 
ale także dla przedsiębiorstw i kierowców. Z uwagi na szybki rozwój technologii cyfrowych 
konieczne jest skrócenie okresu przejściowego przewidzianego na instalację tachografów 
cyfrowych, tak aby wszystkie pojazdy objęte zakresem rozporządzenia zostały wyposażone w 
tachograf cyfrowy do 2024 r. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego i poprawy warunków pracy kierowców 
sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia na przewóz 
towarów przez lekkie pojazdy użytkowe o masie poniżej 3,5 ton działające w promieniu 
powyżej 100 km od bazy przedsiębiorstwa. 

Kierowcy mają prawo spędzać przerwy, czas odpoczynku dobowego i skrócony czas 
odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Dlatego sprawozdawca w pełni popiera pomysł 
wprowadzenia zakazu nocowania w kabinie w trakcie regularnego tygodniowego okresu 
odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin. 

Obecnie brakuje jednak na drogach europejskich odpowiedniej infrastruktury, w której można 
by zakwaterować kierowców. Potrzebne są dalsze starania w celu zapewnienia finansowania z 
przeznaczeniem na budowę lub modernizację bezpiecznych parkingów, odpowiednich 
urządzeń sanitarnych i odpowiedniego zakwaterowania.

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, która stwierdza, że rekompensata za skrócony 
tygodniowy okres odpoczynku musi zostać połączona z regularnym tygodniowym okresem 
odpoczynku trwającym co najmniej 45 godzin. Ponadto przedsiębiorstwa zostałyby 
zobowiązane do organizowania pracy kierowców w taki sposób, aby mieli oni możliwość 
powrotu do miejsca zamieszkania lub innego wybranego przez siebie miejsca na tygodniowy 
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okres odpoczynku przekraczający 45 godzin, będący rekompensatą za skrócony tygodniowy 
okres odpoczynku. 

Sprawozdawca uważa, że środki te pozwoliłyby poprawić warunki pracy kierowców oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tym samym przyczyniłyby się do zwiększenia 
atrakcyjności sektora. 

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

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 i 
społecznie odpowiedzialnego 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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Stworzenie Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy mogłoby odegrać istotną rolę w 
egzekwowaniu przepisów ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności pomagając organom 
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krajowym w koordynowaniu kontroli, 
wymianie informacji i najlepszych praktyk 
oraz szkoleniu inspektorów.

Poprawka 3

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

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 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 1).
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Poprawka 4

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 nierównomiernego 
wykorzystania narzędzi kontroli oraz 
niewystarczającej współpracy 
administracyjnej między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jasne, odpowiednie i jednakowo 
egzekwowane przepisy mają również 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów 
polityki w zakresie poprawy warunków 
pracy kierowców, a w szczególności 
zapewnienia niezakłóconej konkurencji 
między przewoźnikami oraz przyczynienia 
się do bezpieczeństwa drogowego 
wszystkich użytkowników dróg.

(4) Jasne, odpowiednie i jednakowo 
egzekwowane przepisy mają również 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów 
polityki w zakresie poprawy warunków 
pracy kierowców, a w szczególności 
zapewnienia niezakłóconej i uczciwej 
konkurencji między przewoźnikami oraz 
przyczynienia się do bezpieczeństwa 
drogowego wszystkich użytkowników 
dróg.

Poprawka 6

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 
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mieć większą swobodę w korzystaniu z 
przerw bez wydłużania czasu prowadzenia 
pojazdu lub skracania czasu odpoczynku i 
przerw.

Poprawka 7

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. W celu 
zagwarantowania bezpiecznych i 
godziwych warunków pracy konieczne jest 
również zapewnienie, by operatorzy 
organizowali pracę kierowców w taki 
sposób, aby te okresy spędzane poza 
domem nie były zbyt długie, aby kierowcy 
mieli możliwość regularnego powrotu do 
domu oraz 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 finansowe i praktyczne 
środki, 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 



PE613.532v02-00 8/23 AD\1147340PL.docx

PL

uprawnień do dodatków z tytułu podróży.

Poprawka 8

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, aby kierowcy mieli 
zapewnione wysokiej jakości i 
dostosowane do obu płci zakwaterowanie 
lub inne miejsce wybrane przez kierowcę i 
opłacane 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.

Poprawka 9

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.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć wyjątki w odniesieniu do tygodniowego odpoczynku podczas długich 
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podróży promem lub koleją, głównie w przypadku peryferyjnych obszarów UE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zagwarantowania 
kierowcom odpowiednich warunków 
pracy w miejscach załadunku i 
rozładunku właściciele i operatorzy takich 
obiektów powinni zapewniać im dostęp do 
pomieszczeń sanitarnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zwiększenia efektywności 
egzekwowania przepisów socjalnych 
należy w pełni wykorzystać potencjał 
obecnych i przyszłych systemów 
tachografu. W związku z tym funkcje 
tachografu powinny zostać ulepszone, aby 
umożliwić bardziej precyzyjne określanie 
położenia, w szczególności podczas 
międzynarodowych operacji 
transportowych.

(11) W celu zwiększenia efektywności i 
uproszczenia egzekwowania przepisów 
socjalnych należy w pełni wykorzystać 
potencjał obecnych i przyszłych systemów 
tachografu. W związku z tym funkcje 
tachografu powinny zostać ulepszone, aby 
umożliwić bardziej precyzyjne określanie 
położenia, w szczególności podczas 
międzynarodowych operacji 
transportowych. Komisja powinna 
rozważyć możliwość stworzenia portalu 
poświęconego transportowi drogowemu, 
jak GNSS, który umożliwiałby organom 
krajowym pełne wykorzystywanie 
potencjału inteligentnych tachografów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Szybki rozwój nowych technologii i 
cyfryzacja w całej gospodarce Unii oraz 
potrzeba zapewnienia równych szans 
wszystkim przedsiębiorstwom w 
międzynarodowym transporcie drogowym 
sprawiają, że konieczne jest skrócenie 
okresu przejściowego przewidzianego na 
zainstalowanie inteligentnych 
tachografów w zarejestrowanych 
pojazdach. Inteligentne tachografy będą 
przyczyniać się do lepszego 
monitorowania stosowania prawa 
unijnego w sektorze transportu 
drogowego oraz do uproszczenia kontroli, 
a w konsekwencji ułatwią pracę organów 
krajowych. Instalacja inteligentnych 
tachografów w pojazdach 
zarejestrowanych powinna być 
obowiązkowa jak najszybciej i nie później 
niż do stycznia 2021 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Rośnie wykorzystanie lekkich 
pojazdów użytkowych do przewozu 
towarów, co wynika z rozpowszechnienia 
się zjawiska nieuczciwej konkurencji, a 
także z różnic w stosowaniu 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
prowadzących do rozbieżności w 
warunkach pracy oraz do zagrożeń dla 
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 
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kierowcy bądź o ile kierowanie pojazdem 
nie stanowi głównej działalności osoby 
prowadzącej pojazd.

Poprawka 14

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 
wystarczająca sieć stref parkingowych.

Poprawka 15

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.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
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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”

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się literę w 
brzmieniu:

„ha) lekkimi pojazdami użytkowymi 
wykorzystywanymi do przewozu towarów, 
w przypadku gdy przewóz nie jest 
dokonywany na zasadzie wynajmu lub za 
wynagrodzeniem, lecz na własny 
rachunek przedsiębiorstwa lub kierowcy, 
oraz gdy kierowanie pojazdem nie stanowi 
głównej działalności osoby prowadzącej 
pojazd;”
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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) „niehandlowy przewóz” oznacza 
każdy drogowy przewóz osób lub towarów
inny niż na zasadzie wynajmu, za 
wynagrodzeniem lub na własny rachunek, 
za który nie otrzymuje się bezpośredniego 
ani pośredniego wynagrodzenia i który nie 
generuje bezpośrednio ani pośrednio 
żadnego dochodu.

Uzasadnienie

Definicja została doprecyzowana z uwzględnieniem nowych modeli biznesowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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;”

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 4 – litera r b (nowa)
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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.”

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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.

Uzasadnienie

Kierowcy wykonujący przewóz osób powinni mieć większą swobodę w korzystaniu z przerw, 
aby móc dostosować je do potrzeb pasażerów bez wydłużania czasu prowadzenia pojazdu lub 
skracania czasu odpoczynku i przerw.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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.”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 powinien zostać 
wykorzystany przed regularnym 
tygodniowym odpoczynkiem wynoszącym
przynajmniej 45 godzin lub następować po 
nim jako jeden nieprzerwany okres 
odpoczynku.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 8a 

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 mogą 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. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 8b

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. Kierowca informuje 



AD\1147340PL.docx 17/23 PE613.532v02-00

PL

przedsiębiorstwo transportowe na piśmie 
przed takim okresem odpoczynku, czy 
spędzi go w miejscu innym niż miejsce 
zamieszkania. 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 uprawnień kierowcy do 
dodatków z tytułu podróży.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 8b

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. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające wspólny format 
sprawozdań państw członkowskich za 
okres dwóch lat, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 2.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
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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.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

6a) w art. 10 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. Przedsiębiorstwo transportowe nie 
może wypłacać kierowcom zatrudnionym 
lub pozostającym w jego dyspozycji 
żadnych składników wynagrodzenia, nawet 
w formie premii czy dodatku do 
wynagrodzenia, uzależnionych od 
przebytej odległości i/lub ilości 

„1. Przedsiębiorstwo transportowe nie 
może wypłacać kierowcom zatrudnionym 
lub pozostającym w jego dyspozycji 
żadnych składników wynagrodzenia, nawet 
w formie premii czy dodatku do 
wynagrodzenia, uzależnionych od 
przebytej odległości, prędkości 
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przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie 
może zagrażać bezpieczeństwu 
drogowemu lub zachęcać do naruszeń 
niniejszego rozporządzenia.

dostarczenia i/lub ilości przewożonych 
towarów, jeżeli ich stosowanie zachęca do 
naruszeń niniejszego rozporządzenia.”

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:

4. Piętnaście lat po terminie, od 
którego obowiązuje wymóg wyposażania 
nowo rejestrowanych pojazdów w 
tachograf, zgodnie z art. 8, 9 i 10, pojazdy 
użytkowane w innym państwie 
członkowskim niż państwo ich rejestracji 
muszą być wyposażone w taki tachograf.

„4. Osiemnaście miesięcy po terminie, 
od którego obowiązuje wymóg 
wyposażania nowo rejestrowanych 
pojazdów w tachograf, zgodnie z art. 8, 9 i 
10, pojazdy użytkowane w innym państwie 
członkowskim niż państwo ich rejestracji 
muszą być wyposażone w taki tachograf.”

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 34 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 pierwszego 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 
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członkowskie powiadomiły Komisję o tych 
szczegółowych danych geograficznych 
przed dniem 1 kwietnia 1998 r.

członkowskie powiadomiły Komisję o tych 
szczegółowych danych geograficznych 
przed dniem 1 kwietnia 1998 r. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 36 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) w art. 36 ust. 1 pkt (i) otrzymuje 
brzmienie:

(i) wykresówki z bieżącego dnia oraz 
wykresówki używane przez kierowcę w 
ciągu poprzednich 28 dni;

„(i) wykresówki z bieżącego dnia oraz 
wykresówki używane przez kierowcę w 
ciągu poprzednich 56 dni;”;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 36 – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst obowiązujący Poprawka

2b) w art. 36 ust. 1 pkt (iii) otrzymuje 
brzmienie:

(iii) wszelkie zapisy odręczne oraz 
wydruki sporządzone w ciągu bieżącego 
dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z 
wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

„(iii) wszelkie zapisy odręczne oraz 
wydruki sporządzone w ciągu bieżącego 
dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z 
wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 36 – ustęp 2 – podpunkt ii
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Tekst obowiązujący Poprawka

2c) w art. 36 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki 
sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz 
poprzednich 28 dni zgodnie z 
wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

„(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz 
wydruki sporządzone w ciągu bieżącego 
dnia oraz poprzednich 56 dni zgodnie z 
wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”
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