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27.6.2018 A8-0205/103 

Poprawka  103 

Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 2b) w art. 6 ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu 

nie może przekroczyć 56 godzin i nie może 

skutkować przekroczeniem maksymalnego 

tygodniowego czasu pracy ustalonego 

w dyrektywie 2002/15/WE. 

„2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu 

nie może przekroczyć 48 godzin i nie może 

nigdy skutkować przekroczeniem 

maksymalnego tygodniowego czasu pracy 

ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0016.02/DOC_1&format=PDF))  

Uzasadnienie 

Dostosowuje to tygodniowy czas prowadzenia pojazdu do normalnego czasu pracy dla obywateli 

europejskich, tak jak w dyrektywie 2003/88/WE. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Poprawka  104 

Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 2c) w art. 6 ust. 3 wprowadza się 

następujące zmiany: 

3. Łączny czas prowadzenia pojazdu 

w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może 

przekroczyć 90 godzin. 

„3. Łączny czas prowadzenia pojazdu 

w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może 

przekroczyć 80 godzin.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Poprawka  105 

Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 3a) w art. 7 ust. 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 

cztery i pół godziny kierowcy przysługuje 

ciągła przerwa trwająca co najmniej 

czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca 

rozpoczyna okres odpoczynku. 

„Po okresie prowadzenia pojazdu 

trwającym cztery i pół godziny kierowcy 

przysługuje ciągła przerwa trwająca co 

najmniej 60 minut, chyba że kierowca 

rozpoczyna okres odpoczynku.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0016.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Poprawka  106 

Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 3 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 3b) w art. 7 ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości 

co najmniej 15 minut, po której nastąpi 

przerwa długości co najmniej 30 minut, 

rozłożone w czasie w taki sposób, aby 

zachować zgodność z przepisami akapitu 

pierwszego. 

„Przerwę tę może zastąpić przerwa 

długości co najmniej 30 minut, po której 

nastąpi przerwa długości co najmniej 30 

minut, rozłożone w czasie w taki sposób, 

aby zachować zgodność z przepisami 

akapitu pierwszego.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0016.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Poprawka  107 

Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 9 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Artykuł 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) art. 15 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

Artykuł 15  

Państwa członkowskie zapewniają objęcie 

kierowców pojazdów, o których mowa w 

art. 3 lit. a) przepisami krajowymi 

zapewniającymi odpowiednią ochronę w 

zakresie dopuszczalnego czasu 

prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych 

przerw i okresów odpoczynku. Państwa 

członkowskie powiadamiają Komisję o 

odpowiednich krajowych przepisach 

mających zastosowanie do takich 

kierowców.”; 

 

Or. en 

 


