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Poprawka 1
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca stanowisko 
Rady w pierwszym czytaniu.

Or. en

Poprawka 2
Deirdre Clune

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) Kierowcy wykonujący 
długodystansowe międzynarodowe 
przewozy drogowe rzeczy spędzają dużo 
czasu poza domem. Obecne wymogi 
dotyczące regularnego tygodniowego 
okresu odpoczynku mogą niepotrzebnie 
przedłużać te okresy. Wskazane jest zatem 
dostosowanie przepisu dotyczącego 
regularnych tygodniowych okresów 
odpoczynku w taki sposób, aby kierowcom 
łatwiej było wykonywać międzynarodowe 
przewozy drogowe zgodnie z przepisami 
i wracać do domów na ich regularny 
tygodniowy okres odpoczynku oraz 
wykorzystać pełną rekompensatę za 
wszelkie skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku. Zważywszy na różnice 
między przewozem osób a przewozem 
rzeczy, możliwość ta nie powinna dotyczyć 
kierowców, którzy wykonują przewozy 
osób.

(8) Kierowcy wykonujący 
długodystansowe przewozy drogowe 
rzeczy spędzają dużo czasu poza domem. 
Obecne wymogi dotyczące regularnego 
tygodniowego okresu odpoczynku mogą 
niepotrzebnie przedłużać te okresy. 
Wskazane jest zatem dostosowanie 
przepisu dotyczącego regularnych 
tygodniowych okresów odpoczynku w taki 
sposób, aby kierowcom łatwiej było 
wykonywać przewozy drogowe zgodnie 
z przepisami i wracać do domów na ich 
regularny tygodniowy okres odpoczynku 
oraz wykorzystać pełną rekompensatę za 
wszelkie skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku. Zważywszy na różnice 
między przewozem osób a przewozem 
rzeczy, możliwość ta nie powinna dotyczyć 
kierowców, którzy wykonują przewozy 
osób.

Or. en



PE652.268v01-00 4/18 AM\1204971PL.docx

PL

Poprawka 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Okresu regularnego tygodniowego 
odpoczynku oraz dłuższych okresów 
odpoczynku nie można spędzać 
w pojeździe ani na parkingu, ale 
wyłącznie w odpowiednim miejscu 
zakwaterowania, które może sąsiadować 
z parkingiem, w związku z czym kluczowe 
znaczenie ma umożliwienie kierowcom 
zlokalizowania bezpiecznych 
i chronionych parkingów zapewniających 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
i odpowiednią infrastrukturę. Komisja 
przeanalizowała już, w jaki sposób 
zachęcać do tworzenia wysokiej jakości 
parkingów, w tym niezbędne wymogi 
minimalne. Komisja powinna zatem 
opracować normy dotyczące bezpiecznych 
i chronionych parkingów. Normy te 
powinny przyczyniać się do promowania 
wysokiej jakości parkingów. Normy te 
mogą zostać zmienione, aby zapewnić 
lepszy dostęp do paliw alternatywnych, 
zgodnie z polityką w zakresie rozwoju tej 
infrastruktury. Ważne jest również, by 
parkingi były utrzymywane w stanie 
nieoblodzonym i odśnieżonym.

(15) Zasadniczo okresu regularnego 
tygodniowego odpoczynku oraz dłuższych 
okresów odpoczynku nie spędza się 
w pojeździe, lecz w drodze odstępstwa 
odpowiednie okresy odpoczynku można 
spędzać w pojeździe, o ile pojazd 
zaparkowany jest na certyfikowanym 
bezpiecznym i chronionym parkingu, 
który zapewnia miejsca do parkowania dla 
pojazdów użytkowych i infrastrukturę 
spełniającą minimalne wymogi. Kluczowe 
znaczenie ma umożliwienie kierowcom 
zlokalizowania bezpiecznych 
i chronionych parkingów zapewniających 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
i odpowiednią infrastrukturę. Komisja 
przeanalizowała już, w jaki sposób 
zachęcać do tworzenia wysokiej jakości 
parkingów, w tym niezbędne wymogi 
minimalne. Komisja powinna zatem 
opracować normy dotyczące bezpiecznych 
i chronionych parkingów. Normy te 
powinny przyczyniać się do promowania 
wysokiej jakości parkingów. Normy te 
mogą zostać zmienione, aby zapewnić 
lepszy dostęp do paliw alternatywnych, 
zgodnie z polityką w zakresie rozwoju tej 
infrastruktury. Ważne jest również, by 
parkingi były utrzymywane w stanie 
nieoblodzonym i odśnieżonym.

Or. en

Poprawka 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola
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Stanowisko Rady
Motyw 15

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Okresu regularnego tygodniowego 
odpoczynku oraz dłuższych okresów 
odpoczynku nie można spędzać 
w pojeździe ani na parkingu, ale 
wyłącznie w odpowiednim miejscu 
zakwaterowania, które może sąsiadować 
z parkingiem, w związku z czym kluczowe 
znaczenie ma umożliwienie kierowcom 
zlokalizowania bezpiecznych 
i chronionych parkingów zapewniających 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
i odpowiednią infrastrukturę. Komisja 
przeanalizowała już, w jaki sposób 
zachęcać do tworzenia wysokiej jakości 
parkingów, w tym niezbędne wymogi 
minimalne. Komisja powinna zatem 
opracować normy dotyczące bezpiecznych 
i chronionych parkingów. Normy te 
powinny przyczyniać się do promowania 
wysokiej jakości parkingów. Normy te 
mogą zostać zmienione, aby zapewnić 
lepszy dostęp do paliw alternatywnych, 
zgodnie z polityką w zakresie rozwoju tej 
infrastruktury. Ważne jest również, by 
parkingi były utrzymywane w stanie 
nieoblodzonym i odśnieżonym.

(15) Zasadniczo okresów regularnego 
tygodniowego odpoczynku oraz dłuższych 
okresów odpoczynku nie spędza się 
w pojeździe, lecz w drodze odstępstwa 
odpowiednie okresy odpoczynku można 
spędzać w pojeździe, o ile pojazd 
zaparkowany jest na certyfikowanym 
bezpiecznym i chronionym parkingu, 
który zapewnia miejsca do parkowania dla 
pojazdów użytkowych i infrastrukturę 
spełniającą minimalne wymogi. Kluczowe 
znaczenie ma umożliwienie kierowcom 
zlokalizowania bezpiecznych 
i chronionych parkingów zapewniających 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
i odpowiednią infrastrukturę. Komisja 
przeanalizowała już, w jaki sposób 
zachęcać do tworzenia wysokiej jakości 
parkingów, w tym niezbędne wymogi 
minimalne. Komisja powinna zatem 
opracować normy dotyczące bezpiecznych 
i chronionych parkingów. Normy te 
powinny przyczyniać się do promowania 
wysokiej jakości parkingów. Normy te 
mogą zostać zmienione, aby zapewnić 
lepszy dostęp do paliw alternatywnych, 
zgodnie z polityką w zakresie rozwoju tej 
infrastruktury. Ważne jest również, by 
parkingi były utrzymywane w stanie 
nieoblodzonym i odśnieżonym.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz spania w kabinie nie poprawiłby warunków socjalnych ani warunków pracy 
kierowców, jeżeli nie będzie dostatecznej liczby bezpiecznych i chronionych miejsc do 
parkowania. Ponadto w długofalowej perspektywie po pandemii COVID-19 spanie w kabinie 
stanowiłoby ochronę zdrowia kierowców. Udowodnione jest, że brakuje ok. 100 tys. 
bezpiecznych i chronionych miejsc do parkowania, również tych wyposażonych w 
infrastrukturę taką jak toalety, natryski, monitoring itp. Z tego względu wymóg spania poza 
kabiną wiąże się z dostępnością miejsc do parkowania w całej UE, jak również ustala się 
okres przejściowy, w trakcie którego zostaną utworzone konieczne miejsca do parkowania.
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Poprawka 5
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
Motyw 32 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(32a) Mając na względzie 
fundamentalną rolę, jaką transport 
pojazdami ciężarowymi odgrywa w 
sytuacjach nadzwyczajnych, co wyraźnie 
stało się widoczne w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-19, należy 
zagwarantować natychmiastową 
dostępność i nieograniczone 
przemieszczanie się pojazdów w obrębie 
jednolitego rynku Unii Europejskiej, aby 
zaspokoić potrzeby konsumentów i 
przedsiębiorstw, a także zapewnić ciągłość 
podstawowych usług. W tym celu na czas 
trwania kryzysu i okres odbudowy należy 
zawiesić na szczeblu Unii szczególne 
zasady dotyczące świadczenia usług 
określone niniejszym rozporządzeniem. 
Zasady te obejmują przepisy dotyczące 
regularnych okresów odpoczynku w 
pojeździe i na parkingu, częstotliwości 
dziennych okresów odpoczynku, a także 
możliwość wyboru przez kierowcę 
dowolnego miejsca, w którym spędzi okres 
odpoczynku, w tym miejsca innego niż 
państwo członkowskie siedziby 
pracodawcy lub miejsce zamieszkania 
kierowców.

Or. en

Uzasadnienie

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, provisions of the Council position decrease the transport operations 
flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member 
states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return 
journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the 
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provision of essential transport services.

Poprawka 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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

Stanowisko Rady Poprawka

6. W ciągu każdych kolejnych dwóch 
tygodni kierowca wykorzystuje co 
najmniej:

skreśla się

a) dwa regularne tygodniowe okresy 
odpoczynku; lub
b) jeden regularny tygodniowy okres 
odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy 
okres odpoczynku trwający co najmniej 24 
godziny.
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna 
się nie później niż po zakończeniu sześciu 
okresów 24 godzinnych, licząc od końca 
poprzedniego tygodniowego okresu 
odpoczynku.
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego kierowca wykonujący 
międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy 
może, poza państwem członkowskim 
siedziby, wykorzystać dwa kolejne 
skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, 
pod warunkiem że w ciągu kolejnych 
czterech tygodni wykorzysta przynajmniej 
cztery tygodniowe okresy odpoczynku, 
z których przynajmniej dwa będą 
regularnymi tygodniowymi okresami 
odpoczynku.
Do celów niniejszego ustępu uznaje się, że 
kierowca wykonuje międzynarodowe 
przewozy drogowe, jeżeli rozpoczyna on 
dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy 
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odpoczynku poza państwem członkowskim 
siedziby pracodawcy i poza państwem 
swojego zamieszkania.;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie przepisu ze stanowiska Parlamentu w 
pierwszym czytaniu i powrócenie do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 561/2006 dotyczących organizacji okresów odpoczynku w okresach 2-tygodniowych.

Poprawka 7
Deirdre Clune

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 3

Stanowisko Rady Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego kierowca wykonujący 
międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy 
może, poza państwem członkowskim 
siedziby, wykorzystać dwa kolejne 
skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, 
pod warunkiem że w ciągu kolejnych 
czterech tygodni wykorzysta przynajmniej 
cztery tygodniowe okresy odpoczynku, 
z których przynajmniej dwa będą 
regularnymi tygodniowymi okresami 
odpoczynku.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego kierowca może wykorzystać 
dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku, pod warunkiem że w ciągu 
kolejnych czterech tygodni wykorzysta 
przynajmniej cztery tygodniowe okresy 
odpoczynku, z których przynajmniej dwa 
będą regularnymi tygodniowymi okresami 
odpoczynku.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku 
powinna mieć zastosowanie również do ruchu krajowego, a nie tylko przewozów 
międzynarodowych.

Poprawka 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
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Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Stanowisko Rady Poprawka

8. Regularne tygodniowe okresy 
odpoczynku oraz dowolny tygodniowy 
okres odpoczynku trwający ponad 45 
godzin wykorzystywany jako 
rekompensata za wcześniejsze skrócone 
tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą 
być wykorzystywane w pojeździe. Muszą 
one być wykorzystane w odpowiednim 
dla każdej płci miejscu zakwaterowania 
wyposażonym w odpowiednią 
infrastrukturę noclegową i sanitarną.

8. Jeżeli kierowca dokona takiego 
wyboru, dzienne okresy odpoczynku 
i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku 
poza bazą można wykorzystywać 
w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie 
miejsce do spania dla każdego kierowcy 
i pojazd znajduje się na postoju.

Regularne tygodniowe okresy odpoczynku 
oraz dowolny tygodniowy okres 
odpoczynku trwający ponad 45 godzin 
wykorzystywany jako rekompensata za 
wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku nie mogą być 
wykorzystywane w pojeździe. Muszą one 
być wykorzystane w odpowiednim 
dla każdej płci miejscu zakwaterowania 
wyposażonym w odpowiednią 
infrastrukturę noclegową i sanitarną.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego 
regularne tygodniowe okresy odpoczynku 
oraz wszelkie tygodniowe okresy 
odpoczynku trwające dłużej niż 45 godzin 
wykorzystywane jako rekompensata za 
wcześniejszy skrócony tygodniowy okres 
odpoczynku można spędzać w pojeździe, o 
ile pojazd zaparkowany jest na 
certyfikowanym bezpiecznym i 
chronionym parkingu, który zapewnia 
miejsca do parkowania dla pojazdów 
użytkowych i infrastrukturę spełniającą 
minimalne wymogi określone w art. 8a.
Przez okres [Dz.U.: trzech lat od wejścia w 
życie] pojazd można również parkować na 
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normalnym parkingu wyposażonym w 
podstawową infrastrukturę. Komisja może 
wydłużyć przedmiotowy okres, posługując 
się w tym celu aktem delegowanym, o 
dodatkowe dwa lata, jeżeli ze 
sprawozdania Komisji na temat 
dostępności bezpiecznych i chronionych 
parkingów wynika, że liczba takich 
certyfikowanych parkingów w całej Unii 
Europejskiej jest niewystarczająca, aby 
zaspokoić zgłaszane potrzeby.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza 
pojazdem, jak również opłaty wynikające z 
korzystania z bezpiecznego i chronionego 
parkingu, pokrywa pracodawca.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz spania w kabinie nie poprawiłby warunków socjalnych ani warunków pracy 
kierowców, jeżeli nie będzie dostatecznej liczby bezpiecznych i chronionych miejsc do 
parkowania. Ponadto w długofalowej perspektywie po pandemii COVID-19 spanie w kabinie 
stanowiłoby ochronę zdrowia kierowców. Udowodnione jest, że brakuje ok. 100 tys. 
bezpiecznych i chronionych miejsc do parkowania, również tych wyposażonych w 
infrastrukturę taką jak toalety, natryski, monitoring itp. Z tego względu wymóg spania poza 
kabiną wiąże się z dostępnością miejsc do parkowania w całej UE, jak również ustala się 
okres przejściowy, w trakcie którego zostaną utworzone konieczne miejsca do parkowania.

Poprawka 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

Stanowisko Rady Poprawka

8. Regularne tygodniowe okresy 
odpoczynku oraz dowolny tygodniowy 
okres odpoczynku trwający ponad 45 
godzin wykorzystywany jako 
rekompensata za wcześniejsze skrócone 
tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą 
być wykorzystywane w pojeździe. Muszą 

8. Jeżeli kierowca dokona takiego 
wyboru, dzienne okresy odpoczynku 
i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku 
poza bazą można wykorzystywać 
w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie 
miejsce do spania dla każdego kierowcy 
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one być wykorzystane w odpowiednim 
dla każdej płci miejscu zakwaterowania 
wyposażonym w odpowiednią 
infrastrukturę noclegową i sanitarną.

i pojazd znajduje się na postoju.

Regularne tygodniowe okresy odpoczynku 
oraz dowolny tygodniowy okres 
odpoczynku trwający ponad 45 godzin 
wykorzystywany jako rekompensata za 
wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku nie mogą być 
wykorzystywane w pojeździe. Muszą one 
być wykorzystane w odpowiednim 
dla każdej płci miejscu zakwaterowania 
wyposażonym w odpowiednią 
infrastrukturę noclegową i sanitarną.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego 
regularne tygodniowe okresy odpoczynku 
oraz wszelkie tygodniowe okresy 
odpoczynku trwające dłużej niż 45 godzin 
wykorzystywane jako rekompensata za 
wcześniejszy skrócony tygodniowy okres 
odpoczynku można spędzać w pojeździe, o 
ile pojazd zaparkowany jest na 
certyfikowanym bezpiecznym i 
chronionym parkingu, który zapewnia 
miejsca do parkowania dla pojazdów 
użytkowych i infrastrukturę spełniającą 
minimalne wymogi określone w art. 8a.
Przez okres [Dz.U.: trzech lat od wejścia w 
życie] pojazd można również parkować na 
normalnym parkingu wyposażonym w 
podstawową infrastrukturę. Komisja może 
wydłużyć przedmiotowy okres, posługując 
się w tym celu aktem delegowanym, o 
dodatkowe dwa lata, jeżeli ze 
sprawozdania Komisji na temat 
dostępności bezpiecznych i chronionych 
parkingów wynika, że liczba takich 
certyfikowanych parkingów w całej Unii 
Europejskiej jest niewystarczająca, aby 
zaspokoić zgłaszane potrzeby.

Or. en

Poprawka 10
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Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

Stanowisko Rady Poprawka

Wszelkie koszty zakwaterowania poza 
pojazdem pokrywa pracodawca.;

Wszelkie koszty zakwaterowania poza 
pojazdem, jak również opłaty wynikające z 
korzystania z bezpiecznego i chronionego 
parkingu, pokrywa pracodawca.

Or. en

Poprawka 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Stanowisko Rady Poprawka

8a. Przedsiębiorstwo transportowe 
organizuje pracę kierowców w taki sposób, 
aby umożliwić im powrót do centrum 
operacyjnego pracodawcy, które jest 
zwyczajową bazą dla danego kierowcy 
i w którym rozpoczyna się jego 
tygodniowy okres odpoczynku, w państwie 
członkowskim siedziby pracodawcy lub 
powrót do miejsca zamieszkania kierowcy 
w każdym okresie czterech kolejnych 
tygodni, tak aby wykorzystali oni 
przynajmniej jeden regularny tygodniowy 
okres odpoczynku lub tygodniowy okres 
odpoczynku trwający ponad 45 godzin 
wykorzystywany jako rekompensata za 
skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

8a. Przedsiębiorstwo transportowe 
organizuje pracę kierowców w taki sposób, 
aby umożliwić im powrót do centrum 
operacyjnego pracodawcy, które jest 
zwyczajową bazą dla danego kierowcy 
i w którym rozpoczyna się jego 
tygodniowy okres odpoczynku, w państwie 
członkowskim siedziby pracodawcy lub 
powrót do miejsca zamieszkania kierowcy 
lub dowolnego innego miejsca wybranego 
przez kierowcę w każdym okresie czterech 
kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali 
oni przynajmniej jeden regularny 
tygodniowy okres odpoczynku lub 
tygodniowy okres odpoczynku trwający 
ponad 45 godzin wykorzystywany jako 
rekompensata za skrócony tygodniowy 
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okres odpoczynku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przywrócenie przepisu ze stanowiska Parlamentu 
Europejskiego w pierwszym czytaniu, który nie został odpowiednio uwzględniony w 
stanowisku Rady. Służy ona również zapewnieniu poprawnej interpretacji tekstu. Narzucenie 
konkretnego miejsca, do którego ma wracać kierowca, narusza podstawowe wolności w UE. 
Celem współprawodawców było nałożenie na przedsiębiorstwo transportowe obowiązku 
zorganizowania pracy kierowcy w taki sposób, aby mógł on wrócić do konkretnego miejsca, 
jeżeli taka jest jego wola. Kierowca może jednak swobodnie wybrać miejsce, w którym spędzi 
okres odpoczynku.

Poprawka 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

Stanowisko Rady Poprawka

8a. Przedsiębiorstwo transportowe 
organizuje pracę kierowców w taki sposób, 
aby umożliwić im powrót do centrum 
operacyjnego pracodawcy, które jest 
zwyczajową bazą dla danego kierowcy 
i w którym rozpoczyna się jego 
tygodniowy okres odpoczynku, w państwie 
członkowskim siedziby pracodawcy lub 
powrót do miejsca zamieszkania kierowcy 
w każdym okresie czterech kolejnych 
tygodni, tak aby wykorzystali oni 
przynajmniej jeden regularny tygodniowy 
okres odpoczynku lub tygodniowy okres 
odpoczynku trwający ponad 45 godzin 
wykorzystywany jako rekompensata za 
skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

8a. Przedsiębiorstwo transportowe 
organizuje pracę kierowców w taki sposób, 
aby umożliwić im powrót do centrum 
operacyjnego pracodawcy, które jest 
zwyczajową bazą dla danego kierowcy 
i w którym rozpoczyna się jego 
tygodniowy okres odpoczynku, w państwie 
członkowskim siedziby pracodawcy lub 
powrót do miejsca zamieszkania kierowcy 
lub dowolnego innego miejsca wybranego 
przez kierowcę w każdym okresie czterech 
kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali 
oni przynajmniej jeden regularny 
tygodniowy okres odpoczynku lub 
tygodniowy okres odpoczynku trwający 
ponad 45 godzin wykorzystywany jako 
rekompensata za skrócony tygodniowy 
okres odpoczynku.

Or. en
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Poprawka 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8a – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat dostępności odpowiednich miejsc 
odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych 
parkingów, a także na temat tworzenia 
bezpiecznych i chronionych parkingów 
certyfikowanych zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 2. 
W sprawozdaniu tym można wymienić 
środki służące zwiększeniu liczby 
i poprawie jakości bezpiecznych 
i chronionych parkingów.

4. Nie później niż [Dz.U.: trzy lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zmieniającego] Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat dostępności 
odpowiednich miejsc odpoczynku dla 
kierowców i bezpiecznych parkingów, a 
także na temat tworzenia bezpiecznych i 
chronionych parkingów certyfikowanych 
zgodnie z aktami delegowanymi. W 
sprawozdaniu zostaną przedstawione w 
szczególności informacje na temat liczby i 
lokalizacji certyfikowanych bezpiecznych i 
chronionych parkingów, ich pojemności i 
wykorzystania oraz zapotrzebowania na 
dodatkowe miejsca lub dodatkową 
infrastrukturę. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja w stosownych 
przypadkach zaproponuje środki służące 
zwiększeniu liczby i poprawie jakości 
certyfikowanych bezpiecznych i 
chronionych parkingów lub środki służące 
wydłużeniu okresu przejściowego 
określonego w art. 8 akapit czwarty o 
kolejne dwa lata.

Or. en

Poprawka 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola
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Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Artykuł 8a – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat dostępności odpowiednich miejsc 
odpoczynku dla kierowców i bezpiecznych 
parkingów, a także na temat tworzenia 
bezpiecznych i chronionych parkingów 
certyfikowanych zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 2. 
W sprawozdaniu tym można wymienić 
środki służące zwiększeniu liczby 
i poprawie jakości bezpiecznych 
i chronionych parkingów.

4. Nie później niż [Dz.U.: trzy lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zmieniającego] Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat dostępności 
odpowiednich miejsc odpoczynku dla 
kierowców i bezpiecznych parkingów, a 
także na temat tworzenia bezpiecznych i 
chronionych parkingów certyfikowanych 
zgodnie z aktami delegowanymi. W 
sprawozdaniu zostaną przedstawione w 
szczególności informacje na temat liczby i 
lokalizacji certyfikowanych bezpiecznych i 
chronionych parkingów, ich pojemności i 
wykorzystania oraz zapotrzebowania na 
dodatkowe miejsca lub dodatkową 
infrastrukturę. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja w stosownych 
przypadkach zaproponuje środki służące 
zwiększeniu liczby i poprawie jakości 
certyfikowanych bezpiecznych i 
chronionych parkingów lub środki służące 
wydłużeniu okresu przejściowego 
określonego w art. 8 ust. 8 akapit czwarty 
o kolejne dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

Udowodnione jest, że brakuje ok. 100 tys. dodatkowych bezpiecznych i chronionych miejsc do 
parkowania i parkingów, w szczególności tych wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę 
do odpoczynku, taką jak toalety, natryski, oświetlenie, monitoring i ogrodzone miejsca do 
parkowania. Brakuje również zakwaterowania, które znajduje się w bliskiej odległości od 
takich miejsc do parkowania. Z tego względu wymóg spania poza kabiną wiąże się z 
dostępnością miejsc do parkowania w całej UE, jak również ustala się konkretny okres 
przejściowy, w trakcie którego zostaną utworzone konieczne miejsca do parkowania.

Poprawka 15
Clotilde Armand
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Stanowisko Rady
Artykuł 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 2a
Siła wyższa

W razie wystąpienia wyjątkowych i 
nieprzewidywalnych okoliczności 
stanowiących siłę wyższą, takich jak 
kryzys zdrowia publicznego, nadzwyczajna 
sytuacja środowiskowa lub nadzwyczajna 
sytuacja o charakterze społeczno-
politycznym i wojskowym, jak również w 
sytuacji gdy skuteczne kontynuowanie 
przewozu transgranicznego ma duże 
znaczenie społeczno-gospodarcze, 
Komisja będzie kontynuować zawieszenie 
następujących przepisów niniejszego 
rozporządzenia przez okres sytuacji 
nadzwyczajnej i okres odbudowy, aby 
usprawnić ruch pojazdów ciężarowych 
przewożących pasażerów i towary oraz 
zapewnić dostępność pojazdów i 
kierowców na potrzeby pilnych dostaw:
a) art. 1 akapit pierwszy pkt 6a 
zmieniający art. 8 ust. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 i wprowadzający 
przepisy dotyczące tygodniowych okresów 
odpoczynku;
b) art. 1 akapit pierwszy pkt 6c 
zmieniający art. 8 ust. 8 rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 i zakazujący spędzania 
tygodniowych okresów odpoczynku w 
pojeździe;
c) art. 1 akapit pierwszy pkt 6d 
zmieniający art. 8 poprzez dodanie ust. 8a 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i 
przewidujący obowiązek powrotu 
kierowców na okres tygodniowego okresu 
odpoczynku do ich miejsca zamieszkania 
lub państwa członkowskiego siedziby 
pracodawcy;
Takie zawieszenie będzie miało skutek 
natychmiastowy od chwili zawiadomienia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Zarejestrowane przedsiębiorstwa 
transportowe są bezzwłocznie 
informowane o zawieszeniu przez 
właściwe organy krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, these provisions decrease the transport operations flexibility and 
reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be 
particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. 
All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential 
transport services.

Poprawka 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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 przypadającą 18 miesięcy po 
jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej].
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [wstawić datę przypadającą 18 
miesięcy po dacie wejścia w życie].
W terminie do … [Dz.U.: czterech 
miesięcy po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] 
Komisja przygotuje odpowiednią ocenę 
skutków dotyczącą oddziaływania 
niniejszego rozporządzenia na faktyczną 
sytuację gospodarczą na rynku przewozów 
drogowych w UE i sytuację w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego kierowców, a 
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także w stosownych przypadkach 
przedstawi wniosek dotyczący zmian 
rozporządzenia, uwzględniając nową 
sytuację rynkową w tym sektorze.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na aktualny kryzys związany z pandemią COVID-19 i bezprecedensowy brak 
pewności sytuacji gospodarczej i związanej z bezpieczeństwem zdrowotnym na rynku 
przewozów drogowych opóźnia się wejście w życie niniejszego rozporządzenia, a tymczasem 
Komisja Europejska sporządza odpowiednią ocenę skutków zawierającą analizę nowej 
sytuacji rynkowej po kryzysie i ocenę oddziaływania nowego rozporządzenia na unijny sektor 
przewozów drogowych. W celu dostosowania przepisów Komisja powinna przedstawić 
odpowiednie zmiany niniejszego aktu prawnego przed jego wejściem w życie.


