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Poprawka 16
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 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Trzy lata od daty wejścia w życie 
szczegółowych przepisów, o których mowa 
w art. 11 akapit drugi, państwa 
członkowskie wyposażają w odpowiednim 
zakresie swoje organy kontrolne w 
urządzenia do wczesnego zdalnego 
wykrywania, niezbędne do umożliwienia 
przekazywania danych, o których mowa w 
niniejszym artykule, uwzględniając ich 
szczegółowe wymogi i strategie w zakresie 
egzekwowania prawa. Do tego czasu 
państwa członkowskie mogą decydować o 
tym, czy wyposażać swoje organy 
kontrolne w takie urządzenia do 
wczesnego zdalnego wykrywania.

Pięć lat 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, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 tiret drugie i trzecie, 
państwa członkowskie wyposażają w 
odpowiednim zakresie swoje organy 
kontrolne w urządzenia do wczesnego 
zdalnego wykrywania niezbędne do 
umożliwienia przekazywania danych, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
uwzględniając ich szczegółowe wymogi i 
strategie w zakresie egzekwowania prawa.
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Poprawka 17
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 8 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia 
zmieniającego] Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
przepisy niezbędne do jednolitego 
stosowania przepisów dotyczących 
wymogów w zakresie danych i funkcji, w 
tym art. 8, 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia, oraz instalacji 
tachografów w pojazdach, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

skreśla się
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Poprawka 18
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 11 – litera d
Rozporządzenie (UE) nr 165/2014
Artykuł 34 – ustęp 7 – akapit 2

Stanowisko Rady Poprawka

Od dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie 
dyrektywy zawartej w dok. ST 5112/20] 
kierowca na początku pierwszego postoju 
po przekroczeniu granicy państwa 
członkowskiego wprowadza również 
symbol państwa, do którego wjechał. Ten 
pierwszy postój odbywa się w najbliższym 
możliwym miejscu postoju na granicy lub 
po jej przekroczeniu. W przypadku gdy 
przekraczanie granicy państwa 
członkowskiego odbywa się na promie lub 
w pociągu, kierowca wprowadza symbol 
państwa w porcie lub na stacji przybycia.

Do dnia [24 miesiące po wejściu w życie 
dyrektywy ustanawiającej przepisy 
szczegółowe w odniesieniu do dyrektywy 
96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE 
dotyczące delegowania kierowców w 
transporcie drogowym] kierowca na 
początku pierwszego postoju po 
przekroczeniu granicy państwa 
członkowskiego wprowadza również 
symbol państwa, do którego wjechał. Ten 
pierwszy postój odbywa się w najbliższym 
możliwym miejscu postoju na granicy lub 
po jej przekroczeniu. W przypadku gdy 
przekraczanie granicy państwa 
członkowskiego odbywa się na promie lub 
w pociągu, kierowca wprowadza symbol 
państwa w porcie lub na stacji przybycia.
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Poprawka 19
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 3 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[wstawić datę – 24 miesiące od dnia jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej].
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [wstawić datę przypadającą 24 
miesiące po dacie wejścia w życie].
Art. 1 ust. 9a i art. 2 ust. 3 stosuje się od 
dnia 31 grudnia 2028 r. Do tego dnia art. 
16 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
561/2006 i art. 36 ust. 1 ppkt (i) i (ii) oraz 
ust. 2 ppkt (ii) rozporządzenia (UE) 
165/2014 obowiązują w brzmieniu sprzed 
zmian wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Poprawka 20
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 3 – akapit 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia ... [Dz.U.: 4 miesiące po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej] Komisja przedstawia 
odpowiednią ocenę skutków dotyczącą 
wpływu niniejszego rozporządzenia na 
faktyczną sytuację ekonomiczną unijnego 
rynku przewozów drogowych oraz 
sytuację w dziedzinie zdrowia i 
bezpieczeństwa kierowców oraz, w 
stosownych przypadkach, proponuje 
zmiany do niniejszego rozporządzenia, 
biorąc pod uwagę nową sytuację rynkową 
tego sektora.
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