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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0205/108 

Poprawka  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a)  Miejsce zamieszkania oznacza 

miejsce zameldowania kierowcy w 

państwie członkowskim. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0205/109 

Poprawka  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Przewóz osób różni się znacząco od 

przewozu towarów. Kierowcy autobusów 

wycieczkowych są w bliskim kontakcie z 

pasażerami i muszą mieć możliwość 

elastycznego organizowania przerw. Nie 

powinny one wydłużać czasu jazdy lub 

skracać czasu odpoczynku, ani wpływać 

na inne zaplanowane czynności 

powiązane z przewozem. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0205/110 

Poprawka  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Kierowcy są także odpowiedzialni 

za inne czynności, takie jak załadunek i 

rozładunek, konserwacja pojazdu, 

przygotowanie trasy i inne podobne 

zadania wykraczające poza główne 

zadanie, jakim jest jazda. Te zadania 

należy wziąć pod uwagę przy określaniu 

czasu pracy i odpowiednich okresów 

odpoczynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwa zatrudniające nisko opłacanych kierowców czerpią korzyści z bardzo zredukowanych 

kosztów eksploatacji, ponieważ zachęcają do spędzania tygodniowych przerw w kabinie, nawet mimo że 

jest to niekorzystne dla dobrostanu kierowców i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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27.6.2018 A8-0205/111 

Poprawka  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

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. Tygodniowy okres 

odpoczynku kierowca powinien spędzać 

poza kabiną: należy zatem doprecyzować 

wymóg zagwarantowania, aby kierowcy 

mieli zapewnione odpowiednie 

zakwaterowanie do odbywania regularnego 

tygodniowego odpoczynku, jeżeli ma on 

miejsce z dala od domu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwa zatrudniające nisko opłacanych kierowców czerpią korzyści z bardzo zredukowanych 

kosztów eksploatacji, ponieważ zachęcają do spędzania tygodniowych przerw w kabinie, nawet mimo że 

jest to niekorzystne dla dobrostanu kierowców i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Poprawka  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 domu, w miejscu zamieszkania 

kierowcy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wybór prywatnej lokalizacji na czas odpoczynku może stwarzać pole do nadużyć. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0205/113 

Poprawka  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

 
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, w 

okresie dwóch kolejnych tygodni.”; 

Or. en 

 


