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

w innym wybranym przez nich miejscu, w 

okresie czterech kolejnych tygodni. Nie 

później niż dwa tygodnie przed okresem 

odpoczynku kierowca informuje 

przedsiębiorstwo transportowe na piśmie, 

czy spędzi ten okres w miejscu innym niż 

miejsce zamieszkania. W przypadku gdy 

kierowca zdecyduje się spędzić okres 

odpoczynku w domu, przedsiębiorstwo 

transportowe zapewnia mu niezbędne 

środki powrotu do domu. 
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 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 na terenie 

przedsiębiorstwa.  
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