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1.7.2020 A9-0115/10

Poprawka 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a

Stanowisko Rady Poprawka

„aa) od dnia 1 lipca 2026 r. – rzeczy w 
międzynarodowym transporcie drogowym 
lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa 
całkowita pojazdów łącznie z przyczepą 
lub naczepą przekracza 2,5 tony; lub”;

skreśla się

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/11

Poprawka 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 3 – litera h a

Stanowisko Rady Poprawka

„ha) pojazdami o dopuszczalnej masie 
całkowitej – wraz z przyczepą lub naczepą 
– przekraczającej 2,5 tony, ale 
nieprzekraczającej 3,5 tony, 
wykorzystywanymi do przewozu rzeczy, w 
przypadku gdy przewóz nie ma charakteru 
zarobkowego i jest wykonywany na 
potrzeby własne przedsiębiorstwa lub 
kierowcy, a prowadzenie pojazdu nie 
stanowi głównego zajęcia osoby 
prowadzącej pojazd.”;

skreśla się

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/12

Poprawka 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 b – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

6b. Każde skrócenie tygodniowego 
okresu odpoczynku należy 
zrekompensować równoważnym okresem 
odpoczynku wykorzystywanym 
jednorazowo przed końcem trzeciego 
tygodnia następującego po danym 
tygodniu.

6b. Każde skrócenie tygodniowego 
odpoczynku należy zrekompensować 
równoważnym okresem odpoczynku 
wykorzystywanym jednorazowo przed 
końcem trzeciego tygodnia następującego 
po danym tygodniu.

Or. en



AM\1209130PL.docx PE647.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

1.7.2020 A9-0115/13

Poprawka 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 b – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku gdy wykorzystano dwa 
kolejne skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku zgodnie z ust. 6 akapit trzeci, 
następny okres tygodniowego odpoczynku 
musi być poprzedzony okresem 
odpoczynku wykorzystywanym jako 
rekompensata za te dwa skrócone 
tygodniowe okresy odpoczynku.”;

W przypadku gdy wykorzystano dwa 
kolejne skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku zgodnie z ust. 6 akapit trzeci, 
przed lub po następującym po nich 
okresie tygodniowego odpoczynku musi 
być wykorzystany okres odpoczynku 
będący rekompensatą za te dwa skrócone 
tygodniowe okresy odpoczynku.”;

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Poprawka 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 3 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Nie później niż trzy lata od końca 
roku wejścia w życie szczegółowych 
przepisów, o których mowa w art. 11 
akapit drugi, następujące kategorie 
pojazdów użytkowanych w państwie 
członkowskim innym niż ich państwo 
członkowskie rejestracji muszą zostać 
wyposażone w inteligentny tachograf 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia:

4. Nie później niż cztery lata od końca 
roku wejścia w życie szczegółowych 
przepisów, o których mowa w art. 11 
akapit pierwszy zdanie drugie, 
ustanawiających specyfikacje dotyczące 
rejestrowania przekraczania granic i 
dodatkowych czynności, następujące 
pojazdy użytkowane w państwie 
członkowskim innym niż ich państwo 
członkowskie rejestracji zostaną 
wyposażone w tachograf inteligentny 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Poprawka 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Zalecenie do drugiego czytania A9-0115/2020
Henna Virkkunen
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 okresu odpoczynku oraz zmiana 
rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą 
tachografów
(2017/0122(COD))

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 3 – ustęp 4 a

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Nie później niż cztery lata od 
wejścia w życie szczegółowych przepisów, 
o których mowa w art. 11 akapit drugi, 
pojazdy wyposażone w inteligentny 
tachograf zgodny z załącznikiem IC do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2016/799 użytkowane w państwie 
członkowskim innym niż ich państwo 
członkowskie rejestracji muszą zostać 
wyposażone w inteligentny tachograf 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia.

4a. Nie później niż pięć lat od końca 
roku wejścia w życie przepisów 
szczegółowych, o których mowa w art. 11 
akapit pierwszy zdanie drugie, 
ustanawiających specyfikacje dotyczące 
rejestrowania przekraczania granic i 
dodatkowych czynności, następujące 
pojazdy wyposażone w tachograf 
inteligentny zgodny z załącznikiem IC do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2016/799 użytkowane w państwie 
członkowskim innym niż ich państwo 
członkowskie rejestracji zostaną 
wyposażone w tachograf inteligentny 
zgodnie z art. 8, 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en


