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21.3.2019 A8-0205/146

Poprawka 146
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 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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21.3.2019 A8-0205/147

Poprawka 147
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 165/2014
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

(-1) 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. Trzy lata po nałożeniu na nowo 
rejestrowane pojazdy obowiązku 
posiadania tachografu zgodnie z art. 8, 9 i 
10 pojazdy poruszające się w innym 
państwie członkowskim niż państwo ich 
rejestracji muszą być wyposażone w taki 
tachograf. .

Or. en

Uzasadnienie

Nie do pomyślenia jest, aby samochody ciężarowe już dopuszczone do ruchu drogowego 
podlegały wymogowi posiadania inteligentnych tachografów do 15 lat po wprowadzeniu 
wymogu dla nowo rejestrowanych pojazdów. Należy też uwzględnić skuteczność kontroli.
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21.3.2019 A8-0205/148

Poprawka 148
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 (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 ani 
skracać czasu odpoczynku, ani wpływać 
na inne zaplanowane czynności 
powiązane z przewozem.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Poprawka 149
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 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 mogą czerpać korzyści z bardzo 
zredukowanych kosztów eksploatacji, ponieważ zachęcają do spędzania tygodniowych przerw 
w kabinie, choć wpływa to ujemnie na dobrostan kierowców i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
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21.3.2019 A8-0205/150

Poprawka 150
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 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. Kierowca powinien spędzać 
tygodniowy okres odpoczynku 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 mogą czerpać korzyści z bardzo 
zredukowanych kosztów eksploatacji, ponieważ zachęcają do spędzania tygodniowych przerw 
w kabinie, choć wpływa to ujemnie na dobrostan kierowców i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
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21.3.2019 A8-0205/151

Poprawka 151
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 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 165/2006.
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 
kierowców;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość spędzania okresów odpoczynku w prywatnej lokalizacji mogłaby sprzyjać 
nadużyciom.
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21.3.2019 A8-0205/152

Poprawka 152
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania 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 165/2006.
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
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21.3.2019 A8-0205/153

Poprawka 153
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
w imieniu grupy ENF

Sprawozdanie A8-0205/2018
Wim van de Camp
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów 
dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia 
(UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
 Rozporządzenie (WE) nr 165/2006
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) w art. 12 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreśla się

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.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Odstąpienie od przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców jest nie na 
miejscu, ponieważ miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i warunki 
pracy kierowców. Organizowanie przejazdów w sposób zgodny z zobowiązaniami prawnymi 
należy do pracodawców.


