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Pozměňovací návrh  14 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Dobré pracovní podmínky pro 

řidiče a spravedlivé podmínky pro 

podnikání pro silniční dopravce mají 

zásadní význam při vytváření bezpečného, 

účinného a společensky odpovědného 

odvětví silniční dopravy. Aby se tento 

proces usnadnil, je nezbytné, aby byly 
předpisy Unie v sociální oblasti v silniční 

dopravě jasné, vhodné pro daný účel, 

snadno použitelné a vymahatelné a účinně 

a důsledně prováděné v celé Unii. 

(1) Zlepšení sociálních a pracovních 

podmínek řidičů, řádné bezpečnostní 

normy, zjednodušení administrativních 

postupů a přiměřený počet kontrol s cílem 

zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 

mezi domácími a zahraničními dopravci 

má zásadní význam pro vytvoření řádně 

fungujícího odvětví silniční dopravy 

na vnitřním trhu;  stávající právní 
předpisy EU v sociální oblasti týkající se 

odvětví silniční dopravy podporují sociální 

dumping, neregulované relokace a obecně 

šíření nedovolených praktik způsobujících 

nekalou hospodářskou soutěž v tomto 

odvětví, jako je zneužívání pravidel pro 

kabotáž nebo krycí společnosti. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Dobré pracovní podmínky pro 

řidiče a spravedlivé podmínky pro 

podnikání pro silniční dopravce mají 

zásadní význam při vytváření bezpečného, 

účinného a společensky odpovědného 

odvětví silniční dopravy. Aby se tento 

(1) Dobré pracovní podmínky pro 

řidiče a spravedlivé podmínky pro 

podnikání pro silniční dopravce mají 

zásadní význam při vytváření bezpečného, 

účinného a společensky odpovědného 

odvětví silniční dopravy, jež je atraktivní 
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proces usnadnil, je nezbytné, aby byly 

předpisy Unie v sociální oblasti v silniční 

dopravě jasné, vhodné pro daný účel, 

snadno použitelné a vymahatelné a účinně 

a důsledně prováděné v celé Unii. 

pro kvalifikované pracovníky. Aby se 

tento proces usnadnil, je nezbytné, aby 

byly předpisy Unie v sociální oblasti 

v silniční dopravě jasné, vhodné pro daný 

účel, snadno použitelné a vymahatelné 

a účinně a důsledně prováděné v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Dobré pracovní podmínky pro 

řidiče a spravedlivé podmínky pro 

podnikání pro silniční dopravce mají 

zásadní význam při vytváření bezpečného, 

účinného a společensky odpovědného 

odvětví silniční dopravy. Aby se tento 

proces usnadnil, je nezbytné, aby byly 

předpisy Unie v sociální oblasti v silniční 

dopravě jasné, vhodné pro daný účel, 

snadno použitelné a vymahatelné a účinně 

a důsledně prováděné v celé Unii. 

(1) Dobré pracovní podmínky pro 

řidiče a spravedlivé podmínky pro 

podnikání pro silniční dopravce mají 

zásadní význam při vytváření bezpečného, 

účinného a společensky odpovědného 

odvětví silniční dopravy. Aby se tento 

proces usnadnil, je nezbytné, aby byly 

předpisy Unie v sociální oblasti v silniční 

dopravě jasné, přiměřené, vhodné pro daný 

účel, snadno použitelné a vymahatelné 

a účinně a důsledně prováděné v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a)  předseda Komise Jean-Claude 

Juncker ve své zprávě o stavu Unie za rok 

2017 zmínil plánované založení 

Evropského orgánu pro pracovní 

záležitosti. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly v 

provádění  stávajícího právního rámce 
zjištěny určité nedostatky. Nejasné 

a nevhodné předpisy pro odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________   

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro odpočívadla, přestávky při provozu 

s více řidiči a absence předpisů o návratu 

řidičů do jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  20 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro odpočívadla, přestávky při provozu 

s více řidiči a absence předpisů o návratu 

řidičů do jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  21 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro odpočívadla, přestávky při provozu 

s více řidiči a absence předpisů o návratu 

řidičů do jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 
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nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro odpočívadla, přestávky při provozu 

s více řidiči a absence předpisů o návratu 

řidičů do jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti 

a účelnosti provádění stávajícího souboru 

předpisů Unie v sociální oblasti v silniční 

dopravě, a zejména nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, byly 

ve stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

(2) Po zhodnocení provádění 

stávajícího souboru předpisů Unie 

v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování 

v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

(2) Po zhodnocení účinnosti a účelnosti 

provádění stávajícího souboru předpisů 

Unie v sociální oblasti v silniční dopravě, 

a zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/20069, byly ve 

stávajícím právním rámci zjištěny určité 

nedostatky. Nejasné a nevhodné předpisy 

pro týdenní odpočinek, odpočívadla, 

přestávky při provozu s více řidiči 

a absence předpisů o návratu řidičů do 

jejich domovů nebo na jiné soukromé 

místo vybrané řidičem vedou k rozdílným 

výkladům a způsobům prosazování nebo 

zneužívání donucovacími orgány 
v členských státech. Některé členské státy 

nedávno přijaly jednostranná opatření dále 

zvyšující právní nejistotu a nerovné 

zacházení s řidiči a podnikateli v silniční 

dopravě. 

__________________ __________________ 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. 

L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Hodnocení nařízení (ES) 

č. 561/2006 provedené ex post potvrdilo, 

že nedůsledné a neúčinné prosazování 

předpisů Unie v sociální oblasti je zejména 

důsledkem nejasných předpisů, neúčinného 

využívání kontrolních nástrojů 

a nedostatečné správní spolupráce mezi 

členskými státy. 

(3) Hodnocení nařízení (ES) 

č. 561/2006 provedené ex post potvrdilo, 

že nedůsledné a neúčinné prosazování 

předpisů Unie v sociální oblasti je zejména 

důsledkem nejasných předpisů, neúčinného 

a nerovného využívání kontrolních 

nástrojů a nedostatečné správní spolupráce 

mezi členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Jasné, vhodné a jednotně 

prosazované předpisy jsou rovněž zásadní 

po dosažení politických cílů týkajících se 

zlepšování pracovních podmínek pro 

řidiče, a zejména zajištění nenarušené 

hospodářské soutěže mezi podnikateli 

a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

pro všechny uživatele silnic. 

(4) Jasné, přiměřené a jednotně 

prosazované předpisy a dostatečný počet 

kontrol spolu s harmonizovanými 

sankcemi pro toto odvětví v rámci 

vnitřního trhu mají zásadní význam pro 

dosažení větší bezpečnosti silničního 

provozu ve prospěch všech uživatelů 

a nenarušenou hospodářskou soutěž mezi 

provozovateli dopravy; zdůrazňuje, 

že zlepšení pracovních podmínek řidičů 

a jejich dobré životní podmínky závisí 

rovněž na zlepšení parkovací 

infrastruktury a zařízení pro běžnou 

týdenní dobu odpočinku, která – 

v souladu s rozsudkem Evropského 

soudního dvora ve věci C-102/16 – nesmí 

být strávena ve vozidle, přičemž za 

nesplnění následuje uložení sankcí. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Jasné, vhodné a jednotně 

prosazované předpisy jsou rovněž zásadní 

po dosažení politických cílů týkajících se 

zlepšování pracovních podmínek pro 

řidiče, a zejména zajištění nenarušené 

hospodářské soutěže mezi podnikateli 

a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

pro všechny uživatele silnic. 

(4) Jasné, vhodné a jednotně 

prosazované předpisy jsou rovněž zásadní 

po dosažení politických cílů týkajících se 

zlepšování pracovních podmínek pro 

řidiče, a zejména zajištění nenarušené a 

spravedlivé hospodářské soutěže mezi 

podnikateli a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu pro všechny uživatele 

silnic. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a)  Přeprava zboží se značně odlišuje 

od přepravy cestujících. Řidiči autokarů 

nebo autobusů jsou v úzkém kontaktu 

s cestujícími a měli by mít možnost větší 

flexibility při volbě přestávek, aniž by 

docházelo k prodlužování doby řízení bez 

přestávky nebo zkracování doby 

odpočinku a přestávek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný 

týdenní odpočinek a aby obdrželi úplnou 

náhradu za všechna zkrácení týdenní 

doby odpočinku. Je rovněž nezbytné 

zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá. 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. S cílem zajistit, aby tyto 

doby mimo domov nebyly příliš dlouhé, by 

měli provozovatelé organizovat práci 

řidičů tak, aby mohli žít v důstojných 

podmínkách, a to díky náhradám nebo 

prémiím, jež budou dostatečné k 

financování důstojného ubytování. 

Rovněž by měla být přijata opatření 

k zajištění toho, aby provozovatelé 

zorganizovali návrat řidičů domů nebo 

na jiné místo, jež si vyberou, nejméně 

jednou za dva týdny. Je nezbytné, aby se 

délka trvání této zpáteční cesty 

nezapočítávala jako doba odpočinku, a 

pokud si řidič zvolí, že stráví dobu 

odpočinku v jiném místě, než je jeho 

domov, podnik to nesmí v žádném případě 

použít k úsporám nákladů na zpáteční 

cestu nebo na cestovní náhrady pro řidiče.  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  30 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný 

týdenní odpočinek a aby obdrželi úplnou 

náhradu za všechna zkrácení týdenní 

doby odpočinku. Je rovněž nezbytné 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Je rovněž nezbytné zajistit, 

aby podnikatelé organizovali práci řidičů 
tak, aby tato doba mimo domov nebyla 

nadměrně dlouhá, aby řidiči měli možnost 

k pravidelnému návratu domů a aby jim 

pravidla umožňovala využít důstojné 

podmínky odpočinku v rámci vysoce 

kvalitního ubytování. 
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zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný 

týdenní odpočinek a aby obdrželi úplnou 

náhradu za všechna zkrácení týdenní 

doby odpočinku. Je rovněž nezbytné 

zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá. 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Vzhledem ke stávajícímu 

nedostatku bezpečných parkovišť a 

odpovídajících odpočívadel je nezbytné 

zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá a aby řidiči měli 

možnost vracet se pravidelně domů. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. S cílem zaručit důstojné 
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běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný 

týdenní odpočinek a aby obdrželi úplnou 

náhradu za všechna zkrácení týdenní 

doby odpočinku. Je rovněž nezbytné 

zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá. 

pracovní podmínky je rovněž nezbytné 

zajistit, aby podnikatelé organizovali práci 

řidičů tak, aby tato doba mimo domov 

nebyla nadměrně dlouhá a aby řidiči měli 

možnost i prostředky k návratu domů 

v pravidelných intervalech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný týdenní 

odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu 

za všechna zkrácení týdenní doby 

odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé organizovali práci řidičů tak, 

aby tato doba mimo domov nebyla 

nadměrně dlouhá. 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný týdenní 

odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu 

za všechna zkrácení týdenní doby 

odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé organizovali práci řidičů tak, 

aby tato doba mimo domov nebyla 

nadměrně dlouhá. Pokud se řidič rozhodne 

strávit tuto dobu odpočinku doma, 

dopravní podnik by mu měl poskytnout 

prostředky k návratu. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný týdenní 

odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu 

za všechna zkrácení týdenní doby 

odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé organizovali práci řidičů tak, 

aby tato doba mimo domov nebyla 

nadměrně dlouhá. 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný týdenní 

odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu 

za všechna zkrácení týdenní doby 

odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé organizovali práci řidičů tak, 

aby tato doba mimo místo, kde sídlí, 

nebyla nadměrně dlouhá. Řidiči by měli 

mít také možnost svobodně si zvolit, jak 

stráví odpočinek. 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Současné požadavky na 

běžný týdenní odpočinek tato období 

zbytečně prodlužují. Je proto žádoucí 

upravit ustanovení o běžném týdenním 

odpočinku tak, aby bylo pro řidiče snazší 

provádět přepravu v souladu s těmito 

předpisy a dostat se domů na běžný týdenní 

odpočinek a aby obdrželi úplnou náhradu 

za všechna zkrácení týdenní doby 

(6) Řidiči v mezinárodní přepravě na 

dlouhé vzdálenosti tráví dlouhou dobu 

mimo domov. Je proto žádoucí vymáhat 

uplatňování platného ustanovení 

o běžném týdenním odpočinku tak, aby 

bylo pro řidiče snazší provádět přepravu 

v souladu s platnými předpisy a dostat se 

domů na běžný týdenní odpočinek a aby 

obdrželi úplnou náhradu za všechna 

zkrácení týdenní doby odpočinku. Je 

rovněž nezbytné, aby podnikatelé 
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odpočinku. Je rovněž nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé organizovali práci řidičů tak, 

aby tato doba mimo domov nebyla 

nadměrně dlouhá. 

organizovali práci řidičů tak, aby tato doba 

mimo domov nebyla nadměrně dlouhá. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Mělo by být pravidlem, že se řidiči 

mohou vrátit domů nejméně jednou týdně. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Běžný týdenní odpočinek by měl 

zůstat pravidlem a zkrácený týdenní 

odpočinek výjimkou. Období zkráceného 

týdenního odpočinku musí být i nadále 

omezená, zejména pokud je řidiči tráví v 

kabině vozidla. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající zázemí, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. Má-li být tato podmínka 

splněna, musí členské státy dostatečným 

způsobem investovat do vybudování 

bezpečných parkovišť, která jsou 

uzpůsobena potřebám řidičů. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  40 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je 

proto vhodné objasnit tento požadavek, aby 

se zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. V 

zájmu zajištění dobrých pracovních 

podmínek a bezpečnosti řidičů je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný a 

zkrácený týdenní odpočinek, pokud si ho 

vybírají mimo domov. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  41 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít pro svůj běžný 

týdenní odpočinek k dispozici odpovídající 

soukromé ubytování nebo jiné místo, které 

si zvolí řidič a hradí zaměstnavatel, pokud 

si ho vybírají mimo domov. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít pro svůj běžný 

týdenní odpočinek k dispozici odpovídající 

soukromé ubytování hrazené 

zaměstnavatelem, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

(7) Existují rozdíly mezi členskými 

státy ve výkladu a provádění požadavků na 

týdenní odpočinek, pokud jde o místo, kde 

má být týdenní odpočinek vybírán. Je proto 

vhodné objasnit tento požadavek, aby se 

zajistilo, že řidiči budou mít k dispozici 

odpovídající a se zřetelem k pohlaví řidiče 

vyhovující ubytování pro svůj běžný 

týdenní odpočinek, pokud si ho vybírají 

mimo domov. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Velká část silniční dopravy v rámci 

EU zahrnuje po část cesty dopravu 

trajektem nebo po železnici. Proto by se 

pro takové cesty měla stanovit jasná 

a vhodná ustanovení, pokud jde o doby 

odpočinku a přestávky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Měly by být povoleny výjimky v případě týdenního odpočinku u dlouhých cest trajektem nebo 

vlakem, což se týká hlavně okrajových oblastí EU. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Pro tento účel musí být zajištěna 

osvědčená místa s vhodným zázemím 

zajišťujícím optimální odpočinek pro 

řidiče a také bezpečnost jejich vozidel a 

nákladu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Řidiči často narazí na nepředvídané 

okolnosti, které jim znemožní dostat se do 

požadovaného místa, kde si mají vybírat 

týdenní odpočinek, aniž by porušili 

(8) Řidiči často narazí na nepředvídané 

okolnosti, které jim znemožní dostat se do 

požadovaného místa, kde si mají vybírat 

týdenní odpočinek, aniž by porušili 
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předpisy Unie. Je žádoucí, aby se řidiči 

mohli snáze vyrovnat s těmito okolnostmi 

a měli možnost dostat se do místa 

týdenního odpočinku, aniž by porušili 

požadavky na maximální doby řízení. 

předpisy Unie. Je žádoucí, aby se řidiči 

mohli snáze vyrovnat s těmito okolnostmi 

a měli možnost dostat se do místa 

týdenního odpočinku, aniž by porušili 

požadavky na maximální doby řízení. Je 

třeba vyvinout větší úsilí při budování a 

modernizaci bezpečných parkovišť, 

odpovídajících hygienických zařízení a 

odpovídajícího ubytování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Ve snaze zabezpečit pracovní 

podmínky řidičů v místech nakládky a 

vykládky by vlastníci a provozovatelé 

takovýchto zařízení měli zajistit řidiči 

přístup k hygienickým zařízením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) K zajištění jednotných podmínek 

provádění nařízení (ES) č. 561/2006 by 

měla být Komisi svěřena prováděcí 

pravomoc k objasňování ustanovení 

tohoto nařízení a stanovení společných 

přístupů k jejich uplatňování 

a prosazování. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením (EU) 

vypouští se 
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č. 182/2011. 

__________________  

10 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 

s. 13). 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) K zajištění jednotných podmínek 

provádění nařízení (ES) č. 561/2006 by 

měla být Komisi svěřena prováděcí 

pravomoc k objasňování ustanovení tohoto 

nařízení a stanovení společných přístupů k 

jejich uplatňování a prosazování. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/201110. 

(10) K zajištění jednotných podmínek 

provádění nařízení (ES) č. 561/2006 by 

měla být Komisi svěřena prováděcí 

pravomoc k objasňování ustanovení tohoto 

nařízení a stanovení společných přístupů k 

jejich uplatňování a prosazování. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/201110 

evropským orgánem pro silniční přepravu. 

__________________ __________________ 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Ke zlepšení nákladové efektivnosti 

prosazování předpisů v sociální oblasti je 

třeba plně využít možnosti současných 

a budoucích systémů tachografů. Proto by 

se měly zlepšit funkce tachografu, aby 

umožňoval přesnější určování polohy, 

zejména během mezinárodní přepravy. 

(11) V zájmu zjednodušení a zlepšení 

nákladové efektivnosti prosazování 

předpisů v sociální oblasti by měla být 

všechna vozidla pro mezinárodní silniční 

přepravu zboží vybavena do roku 2023 

inteligentními tachografy, které umožní 

přesnější určování polohy, zejména během 

mezinárodní přepravy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Ke zlepšení nákladové efektivnosti 

prosazování předpisů v sociální oblasti je 

třeba plně využít možnosti současných 

a budoucích systémů tachografů. Proto by 

se měly zlepšit funkce tachografu, aby 

umožňoval přesnější určování polohy, 

zejména během mezinárodní přepravy. 

(11) Ke zlepšení nákladové efektivnosti 

prosazování předpisů v sociální oblasti je 

třeba plně využít možnosti současných 

a budoucích systémů tachografů, počínaje 

instalací digitálního tachografu u 

registrovaných vozidel před rokem 2020. 

Proto by se měly zlepšit funkce tachografu, 

aby umožňoval přesnější určování polohy, 

zejména během mezinárodní přepravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Ke zlepšení nákladové efektivnosti 

prosazování předpisů v sociální oblasti je 

třeba plně využít možnosti současných 

a budoucích systémů tachografů. Proto by 

se měly zlepšit funkce tachografu, aby 

umožňoval přesnější určování polohy, 

zejména během mezinárodní přepravy. 

(11) Ke zlepšení nákladové efektivnosti 

prosazování předpisů v sociální oblasti je 

třeba plně využít možnosti současných 

a budoucích systémů tachografů. Proto by 

se měly zlepšit funkce tachografu, aby 

umožňoval přesnější určování polohy, 

zejména během mezinárodní přepravy. Měl 

by být vytvořen portál GNSS pro silniční 

dopravu, přes který budou mít úřední 

osoby provádějící silniční kontroly nebo 

kontroly na dálku přístup v reálném čase 

ke všem datům přenášeným inteligentními 

tachografy. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 

nařízení (ES) č. 561/2006 měla zahrnovat 

používání vozidel pro přepravu zboží s 

přípustnou hmotností nepřekračující 3,5 

tuny provozovaných v okruhu více než 

400 km od místa obvyklého odstavení 

vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 

tohoto nařízení zahrnovat používání 

vozidel pro přepravu zboží s přípustnou 

hmotností od 2,4 tuny do 3,5 tuny 

provozovaných v okruhu více než 200 km 

od místa obvyklého odstavení vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 

nařízení (ES) č. 561/2006 měla zahrnovat 

používání vozidel pro přepravu zboží s 

přípustnou hmotností do 3,5 tuny 

provozovaných v okruhu více než 200 km 

od místa obvyklého odstavení vozidla. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 
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nařízení (ES) č. 561/2006 měla zahrnovat 

používání vozidel pro přepravu zboží s 

přípustnou hmotností do 3,5 tuny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 

nařízení (ES) č. 561/2006 měla zahrnovat 

používání vozidel s přípustnou hmotností 

do 3,5 tuny. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) S tím, jak se rozšiřují nové modely 

přepravy zboží, by za účelem zlepšení 

pracovních podmínek řidičů a bezpečnosti 

silničního provozu mohlo být do oblasti 

působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 

zahrnuto používání vozidel s přípustnou 

hmotností do 3,5 tuny pro tyto úkoly. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Vynětí silničních vozidel nebo 

jejich kombinací provádějících 

mezinárodní přepravu s přípustnou 

hmotností do 3,5 tuny mělo za důsledek, 

že se vyvinula nekalá hospodářská soutěž 

a vznikly rozdíly v uplatňování nařízení 

(ES) 561/2006, což vedlo k různosti 

pracovních podmínek a k ohrožení 

silniční bezpečnosti. Tyto druhy vozidel by 

tedy měly být také zahrnuty do oblasti 

působnosti nařízení (ES) 561/2006. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Rychlý rozvoj nových technologií, 

digitalizace celého hospodářství EU a 

potřeba zavést rovné podmínky pro 

všechny společnosti v mezinárodní 

silniční dopravě vede k tomu, že je 

nezbytné zkrátit přechodné období pro 

instalaci inteligentního tachografu do 

registrovaných vozidel. Inteligentní 

tachograf přispěje ke zjednodušení 

kontrol a usnadní tak práci vnitrostátních 

orgánů. 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  61 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Aby byly zajištěny odpovídající 

zdravotní a bezpečnostní standardy pro 

řidiče, kteří se nemohou vrátit domů na 

týdenní dobu odpočinku, je třeba vyvinout 

větší úsilí k zajištění vybudování nebo 

modernizace bezpečných parkovišť, 

odpovídajících hygienických zařízení a 

odpovídajícího ubytování.  

Or. pt 

Pozměňovací návrh  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Řidiči se potýkají s nedostatkem 

odpočívadel, u nichž mají jistotu, že jsou 

bezpečná a vhodná k odpočinku. Dokud 

se tato situace nezmění, mohou řidiči 

odpočívat v kabinách za předpokladu, že 

jsou tyto kabiny vyhovující. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Rychlý rozvoj nových technologií a 

digitalizace celého hospodářství EU a 
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potřeba zavést rovné podmínky pro 

všechny společnosti v mezinárodní 

silniční přepravě vede k tomu, že je 

nezbytné zkrátit přechodné období pro 

instalaci digitálních tachografů do 

registrovaných vozidel. Digitální 

tachograf pomůže zjednodušit kontroly a 

usnadní tak práci vnitrostátních orgánů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Potřeba zavést rovné podmínky pro 

společnosti v mezinárodní silniční 

přepravě vede k tomu, že je nezbytné 

zkrátit přechodné období pro instalaci 

digitálního tachografu do registrovaných 

vozidel. Digitální tachograf přispěje ke 

zjednodušení kontrol a usnadní tak práci 

vnitrostátních orgánů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Instalace digitálního tachografu 

do registrovaných vozidel přispěje k 

lepšímu sledování uplatňování právních 

předpisů EU v odvětví silniční dopravy, 

zjednoduší kontroly či dokonce sníží míru 

zbytečných kontrol a také zkrátí čas 
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během kontrol. Instalace digitálního 

tachografu do registrovaných vozidel 

musí být stanovena jako povinnost do 

konce roku 2021. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Evropský orgán pro pracovní 

záležitosti by mohl hrát důležitou roli při 

vymáhání pravidel stanovených v tomto 

nařízení, zejména tím, že pomůže 

vnitrostátním orgánům koordinovat 

kontroly, vyměňovat si informace a 

osvědčené postupy a školit inspektory. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Členské státy mohou vyvinout větší 

úsilí s cílem zlepšit zdravotní a 

bezpečnostní podmínky v rámci 

parkovacích ploch a pokročit v zajištění 

odpovídajících hygienických zařízení a 

odpovídajícího ubytování. V zájmu 

usnadnění trávení doby odpočinku mimo 

domov by měla po celé Unii fungovat 

dostatečná síť parkovišť. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  68 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Za účelem zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti 

nařízení (ES) č. 561/2006 měla zahrnovat 

používání vozidel pro přepravu zboží s 

přípustnou hmotností nepřekračující 3,5 

tuny. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) Aby byly zajištěny odpovídající 

zdravotní a bezpečnostní standardy pro 

řidiče, kteří se nemohou vrátit domů na 

týdenní dobu odpočinku, je třeba vyvinout 

větší úsilí o zajištění dostatečných 

finančních prostředků pro zřizování nebo 

modernizaci bezpečných parkovacích 

ploch, odpovídajících hygienických 

zařízení a odpovídajícího ubytování. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  70 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) Aby byly zajištěny odpovídající 

zdravotní a bezpečnostní standardy pro 

řidiče, kteří se nemohou vrátit domů na 

týdenní dobu odpočinku, je třeba vyvinout 

větší úsilí o zajištění finančních 

prostředků pro zřizování nebo 

modernizaci bezpečných parkovacích 

ploch, odpovídajících hygienických 

zařízení a odpovídajícího ubytování. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) Aby bylo zajištěno účinné 

prosazování platných pravidel, je 

nezbytné, aby mohly příslušné orgány při 

silničních kontrolách ověřit, zda ke dni 

kontroly a během předcházejících 56 dnů 

byla dodržena pravidla týkající se doby 

řízení a odpočinku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) Evropský parlament ve svém 

usnesení o provádění bílé knihy o dopravě 



 

PE616.837v01-00 34/95 AM\1144455CS.docx 

CS 

z roku 2011 zvažoval vytvoření evropské 

agentury pro silniční provoz, jejímž 

úkolem by bylo zajistit řádné provádění 

práva Unie a podpořit normalizaci ve 

všech členských státech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 

„a) zboží, nebo“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – point -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 

„a) zboží, nebo“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  75 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 

„a) zboží; nebo“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 

„a) zboží, nebo“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) se 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo  

a) zboží, nebo 

Or. fr 

Odůvodnění 

Za účelem zajištění rovných podmínek a zlepšení bezpečnosti silničního provozu a pracovních 

podmínek řidičů by oblast působnosti tohoto nařízení měla zahrnovat lehká užitková vozidla 

používaná pro přepravu zboží s přípustnou hmotností nepřekračující 3,5 tuny. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se písmeno a) 

nahrazuje tímto: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 

a) zboží vozidly, jejichž maximální 

přípustná hmotnost včetně návěsu nebo 

přívěsu překračuje 2,4 tuny, nebo 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem zlepšení bezpečnosti silničního provozu a pracovních podmínek řidičů by oblast 

působnosti nařízení měla být rozšířena na lehká užitková vozidla (viz definice v čl. 4 bodu ba) 

(novém))používaná pro přepravu zboží. 
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Pozměňovací návrh  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení  (ES) č. 561/2006 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1) v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „aa) zboží mezi dvěma členskými státy 

bez ohledu na hmotnost, nebo“ 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) v čl. 3 se písmeno h) nahrazuje 

tímto: 

vypouští se 

„h) vozidly nebo jejich kombinacemi 

používanými pro neobchodní přepravu 

zboží;“ 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  81 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) vozidly nebo jejich kombinacemi 

používanými pro neobchodní přepravu 

zboží;“ 

h) vozidly nebo jejich kombinacemi, 

jejichž maximální přípustná hmotnost 

nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají 

k neobchodní přepravě zboží;“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) vozidly nebo jejich kombinacemi 

používanými pro neobchodní přepravu 

zboží; 

h) vozidly nebo jejich kombinacemi, 

jejichž maximální přípustná hmotnost 

nepřesahuje 7,5 tuny, používanými pro 

neobchodní přepravu zboží; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. v článku 3 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ha) lehkými užitkovými vozidly do 3,5 

tuny používanými pro přepravu zboží v 

okruhu do 200 km od místa obvyklého 

odstavení vozidla;“ 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  84 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) v článku 3 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ha)  lehkými užitkovými vozidly s 

maximální přípustnou hmotností 2,4–3,5 

tuny používanými pro přepravu zboží v 

okruhu do 200 km od místa obvyklého 

odstavení vozidla;“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Na používání lehkých užitkových vozidel s maximální přípustnou hmotností 2,4–3,5 tuny by se 

toto nařízení mělo vztahovat pouze v případě, že se používají k přepravě zboží v okruhu více 

než 200 km od místa obvyklého odstavení vozidla. Tuto výjimkou je třeba udělit, aby 

společnosti, zejména malé a střední podniky, mohly i nadále používat lehká obchodní vozidla 

bez tachografu pro místní nebo regionální dopravu. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) v článku 3 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ha) lehkými užitkovými vozidly do 3,5 
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tuny používanými pro přepravu zboží“; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 3 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) v článku 3 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ha) lehkými užitkovými vozidly do 3,5 

tuny používanými pro přepravu zboží v 

okruhu do 400 km od místa obvyklého 

odstavení vozidla;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) v článku 4 se doplňuje nové 

písmeno ba), které zní: 

 ba) „lehkým užitkovým vozidlem“ 

vozidlo s maximální přípustnou hmotností 

naloženého vozidla 2,4–3,5 tun používané 

pro přepravu zboží;“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. h – druhá odrážka 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 1a) v čl. 4 písm. h) se druhá odrážka 

nahrazuje tímto: 

– „běžnou týdenní dobou odpočinku“ 

se rozumí doba odpočinku v celkovém 

trvání nejméně 45 hodin, 

– „běžnou týdenní dobou odpočinku“ 

se rozumí doba odpočinku v celkovém 

trvání nejméně 45 hodin, přičemž týdenní 

dobu odpočinku nelze trávit v kabině 

vozidla, 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

r) „neobchodní přepravou“ silniční 

přeprava kromě přepravy na cizí účet a za 

úplatu nebo na vlastní účet, za kterou se 

nedostává žádná odměna a ze které 

neplynou žádné zisky. 

r) „neobchodní přepravou“ silniční 

přeprava osob nebo zboží kromě přepravy 

na cizí účet a za úplatu nebo na vlastní 

účet, za kterou se nedostává žádná přímá 

ani nepřímá odměna a ze které neplynou 

žádné přímé ani nepřímé zisky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Další upřesnění definice, které zohledňuje nové obchodní modely. 
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Pozměňovací návrh  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 4 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ra) „domovem“ ohlášené místo pobytu 

řidiče v členském státě.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 4 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ra) „domovem“ místo pobytu řidiče v 

členském státě.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 4 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ra) „domovem“ místo pobytu 

řidiče.“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 4 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ra) „domovem“ místo pobytu řidiče.“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 4 – písm. r a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 4 se doplňuje písmeno 

ra), které zní: 

 ra) „domovem“ obvyklé místo pobytu 

řidiče. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 

tímto: 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 90 hodin za období dvou po 

sobě následujících týdnů. 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 180 hodin za období čtyř po 

sobě následujících týdnů. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s návrhem rozšíření referenčního období na 4 týdny se navrhuje zavést limit pro 

celkovou dobu řízení v délce 180 hodin za období čtyř po sobě následujících týdnů. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 

tímto: 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 90 hodin za období dvou po 

sobě následujících týdnů. 

„3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 180 hodin za období čtyř po 

sobě následujících týdnů.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 

tímto: 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 90 hodin za období dvou po 

sobě následujících týdnů. 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 180 hodin za období čtyř po 

sobě následujících týdnů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navržená změna týkající se týdenní doby odpočinku nemůže bez současného přehodnocení 

pravidel týkajících se doby řízení zajistit nezbytnou flexibilitu. Neumožňuje použít v praxi 

flexibilnější pravidla. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 

tímto: 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 90 hodin za období dvou po 

sobě následujících týdnů. 

3. Celková doba řízení nesmí 

přesáhnout 180 hodin za období čtyř po 

sobě následujících týdnů. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Navrhované referenční období je 4 týdny, což je doba, kterou pokrývá tachograf. Pomůže se 
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tím zajistit kontinuita činností a účinné vykonávaní pracovních úkolů a umožní se tak 

flexibilnější způsoby trávení odpočinku. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 6 – odst. 5 – první věta 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řidič zaznamená jako „jinou práci“ dobu 

strávenou podle čl. 4 písm. e) a rovněž 

dobu řízení vozidla používaného 

k obchodním účelům, na něž se nevztahuje 

toto nařízení, a dále zaznamená dobu 

„pracovní pohotovosti“, definovanou 

v čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES, 

v souladu s čl. 34 odst. 5 písm. b) bodem 

iii) nařízení (EU) č. 165/2014. Tento zápis 

provede buď ručně na záznamový list, 

výtisk nebo zadá ručně na záznamovém 

zařízení. 

Řidič před zahájením jízdy ve vozidle 

používaném k obchodním účelům, na něž 

se vztahuje toto nařízení, zaznamená jako 

„jinou práci“ dobu strávenou podle čl. 4 

písm. e) a rovněž dobu řízení vozidla 

používaného k obchodním účelům, na něž 

se nevztahuje toto nařízení, a dále 

zaznamená dobu „pracovní pohotovosti“, 

definovanou v čl. 3 písm. b) směrnice 

2002/15/ES, v souladu s čl. 34 odst. 5 

písm. b) bodem iii) nařízení (EU) 

č. 165/2014, od své poslední týdenní doby 

odpočinku. Tento zápis provede ručně na 

záznamový list, výtisk nebo zadá ručně na 

záznamovém zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh zavádí pragmatické řešení, kdy je řidiči uložena povinnost zaznamenat v úplnosti své 

činnosti v okamžiku, kdy má usednout za volant vozidla, na něž se vztahuje toto nařízení, což 

mu splnění tohoto požadavku usnadní. Dále se navrhuje změnit návrh Komise v tom smyslu, 

že řidiči budou mít povinnost zaznamenat jinou práci a pracovní pohotovost pouze za období 

od poslední týdenní doby odpočinku. 

 

Pozměňovací návrh  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 
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Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řidič, který se zapojuje do provozu s více 

řidiči, se může rozhodnout, že si vybere 

přestávku v délce 45 minut ve vozidle 

řízeném jiným řidičem, pokud řidič, který 

si vybírá přestávku, právě nepomáhá 

řidiči, který řídí vozidlo. 

Pokud je řidič zapojen do provozu s více 

řidiči, je doba v délce 45 minut, kterou 

daný řidič stráví v jedoucím vozidle 

řízeném jiným řidičem, považována za 

přestávku. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  101 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 7 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) v článku 7 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „V případě silniční přepravy cestujících se 

řidič může rozhodnout, že si vybere 

přestávku v délce nejméně 30 minut, po 

níž následuje přestávka v délce nejméně 

15 minut, které jsou v období rozloženy 

tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Řidiči přepravující cestující by měli mít větší flexibilitu při volbě přestávek, aby se 

přizpůsobili potřebám cestujících, aniž by docházelo k prodlužování doby řízení nebo 

zkracování doby odpočinku a přestávek. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. -a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

5.  Odchylně od článku 2, jsou-li ve 

vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí 

mít každý z nich denní odpočinek nejméně 

9 hodin za každé období 30 hodin od 

skončení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. 

5. „Odchylně od odstavce 2, řidič 

zapojený do příležitostné přepravy 

cestujících ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze 

dne 21. října 2009 o společných 

pravidlech pro přístup na mezinárodní trh 

autokarové a autobusové dopravy může 

odložit denní odpočinek maximálně 

dvakrát týdně o jednu hodinu za 

předpokladu, že denní doba odpočinku 

vybraná po využití odchylky činí nejméně 

9 hodin.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem návrhu je zvýšit dvakrát týdně dobu služby řidiče na 16 hodin, aniž by se překročila 

stanovená doba řízení, aby mohli řidiči lépe plnit specifické požadavky v odvětví cestovního 

ruchu. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby  
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odpočinku nebo 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Současnými pravidly týkajícími se doby řízení a doby odpočinku lze zajistit, aby bylo odvětví 

dopravy atraktivní a současně poskytovalo provozovatelům silniční dopravy vysokou úroveň 

ochrany. 

 

Pozměňovací návrh  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  106 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – bod 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 
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Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu.“; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – bod 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu.“; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhovaná nová pravidla pro prodloužení referenčního období pro výpočet doby řízení a 

odpočinku ze 2 na 4 týdny budou mít nepříznivý dopad na řidiče. To může prakticky vést k 

nahromadění doby řízení do prvních 3 týdnů měsíce a ponecháním týdenního odpočinku na 

konec měsíce. Bude to mít nepříznivý dopad na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem 
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řidičů a na míru jejich únavy i na bezpečnost silničního provozu. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 6 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. V kterýchkoli čtyřech po sobě 

následujících týdnech musí mít řidič 

nejméně: 

 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku nebo 

 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) čtyři běžné týdenní doby odpočinku 

nebo 

a) čtyři běžné týdenní doby 

odpočinku, 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin, nebo 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin, nebo 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin, nebo 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dvě běžné týdenní doby odpočinku 

v délce nejméně 45 hodin a dvě zkrácené 

týdenní doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

b) jedna běžná týdenní doba 

odpočinku v délce nejméně 45 hodin a tři 

zkrácené týdenní doby odpočinku v délce 

nejméně 24 hodin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jedna běžná týdenní doba 

odpočinku v délce nejméně 45 hodin a tři 

zkrácené doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

 V případě vybírání zkrácené týdenní doby 

odpočinku musí řidič rozdíl mezi 

vybranou dobou odpočinku a 45 hodinami 

vybrat v jednom celku do konce čtvrtého 
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týdne následujícího po týdnu, ve kterém 

končí zkrácená doba odpočinku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem návrhu je zlepšit vymahatelnost a nabídnout provozovatelům další možnosti, jak lépe 

plánovat silniční dopravu, a řidičům flexibilnější využívání náhrad s cílem dosáhnout lepší 

vyváženosti pracovního a osobního života. 

 

Pozměňovací návrh  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jedna běžná týdenní doba 

odpočinku v délce nejméně 45 hodin a tři 

zkrácené doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Navrhované referenční období je 4 týdny, což je doba, kterou pokrývá tachograf. To by 

pomohlo zaručit kontinuitu práce, efektivnější dokončování pracovních úkolů a možnost 

vybírat delší běžné doby odpočinku na místě zvoleném řidičem. 

 

Pozměňovací návrh  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jedna běžná týdenní doba 

odpočinku v délce nejméně 45 hodin a tři 

zkrácené týdenní doby odpočinku v délce 

nejméně 24 hodin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jedna běžná týdenní doba 

odpočinku v délce nejméně 45 hodin a tři 

zkrácené doby odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

Pro účely písm. b) a ba) musí však být 

zkrácení týdenní doby odpočinku 

vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku 

vybranou v celku před koncem čtvrtého 

týdne následujícího po dotyčném týdnu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely písm. b) musí však být zkrácení 

týdenní doby odpočinku vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou 

v celku před koncem třetího týdne 

následujícího po dotyčném týdnu. 

Pro účely písm. b) a ba) musí však být 

zkrácení týdenní doby odpočinku 

vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku 

vybranou v celku před koncem čtvrtého 

týdne následujícího po dotyčném týdnu. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 6 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 V případě vybírání zkrácené týdenní doby 

odpočinku musí řidič rozdíl mezi 

vybranou dobou odpočinku a 45 hodinami 

vybrat v jednom celku do konce čtvrtého 

týdne následujícího po týdnu, ve kterém 

končí zkrácená doba odpočinku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „6b. Řidiči zapojení do příležitostné 

přepravy cestujících se mohou odchýlit od 

požadavku na vybrání 24-hodinového 

odpočinku v daném týdnu za předpokladu, 

že pracují maximálně dvanáct 24 

hodinových časových úseků a že tomuto 

celku pracovní doby předchází a po něm 

následuje běžný týdenní odpočinek. V 

případě jízdy v době od 22:00 do 6:00 

musí být vozidlo řízeno více řidiči nebo se 

doba řízení uvedená v článku 7 musí 

zkrátit na tři hodiny.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhovaný pozměňující návrh by umožnil společnostem mnohem lépe a účinněji využívat 

tuto klíčovou flexibilitu související s cestovním ruchem. 

 

Pozměňovací návrh  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Každá doba odpočinku vybraná 

náhradou za zkrácení týdenní doby 

odpočinku musí bezprostředně předcházet 

před jinou dobou odpočinku trvající 

nejméně 45 hodin nebo po ní následovat.; 

7. Každý odpočinek vybraný náhradou 

za zkrácení týdenní doby odpočinku musí 

navazovat na jinou dobu odpočinku 

trvající nejméně 9 hodin; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat stávající znění nařízení 561/2006, které 

nabízí flexibilitu spojovat náhradu s denním a zkráceným týdenním odpočinkem. 

 

Pozměňovací návrh  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Každá doba odpočinku vybraná 

náhradou za zkrácení týdenní doby 

odpočinku musí bezprostředně předcházet 

před jinou dobou odpočinku trvající 

nejméně 45 hodin nebo po ní následovat.; 

7. Každá doba odpočinku vybraná 

náhradou za zkrácení týdenní doby 

odpočinku musí být vybrána před jinou 

dobou odpočinku trvající nejméně 45 hodin 

nebo jako prodloužení této doby jako 

nepřetržitá doba odpočinku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ba) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

8. Pokud se tak řidič rozhodne, smí 

trávit denní dobu odpočinku nebo 

zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo 

místo obvyklého odstavení vozidla 

v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno 

lehátkem pro každého řidiče. 

„8. Pokud se tak řidič rozhodne, smí 

trávit denní dobu odpočinku mimo místo 

obvyklého odstavení vozidla 

v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno 

lehátkem pro každého řidiče.“ 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

vypouští se 

a) buď zajištěném, nebo zaplaceném 

zaměstnavatelem, nebo 

 

b) doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem. 

 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

vypouští se 

a) buď zajištěném, nebo zaplaceném 

zaměstnavatelem, nebo 
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b) doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

V návrhu Komise není zohledněno, že uplatňování navrhovaných pravidel o strávení 

týdenního odpočinku v délce 45 hodin v kabině vozidel nebylo možné realizovat kvůli 

nedostatku bezpečných, vhodných a hlídaných parkovišť a ubytování na evropských silnicích. 

Musíme vymezit, co znamená „vhodné ubytování s s odpovídajícím vybavením pro spaní 

a hygienu“, protože podle databáze IRU TRANSPARK existuje v Německu 352 parkovišť pro 

nákladní automobily, z nichž pouze 13 je hlídaných a poskytuje ubytování. 

 

 

Pozměňovací návrh  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se mohou 

vybírat ve vozidle, pokud je vozidlo 

vybaveno pro spaní a je, podle možností, 

zaparkováno na hlídaném a vhodně 

vybaveném parkovišti. V opačném případě 

se doby odpočinku vybírají ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

 Komise by měla členské státy vybídnout k 

tomu, aby budovaly bezpečná a vhodně 

upravená parkoviště. Dva roky po vstupu 

nařízení v platnost by Komise měla 

vypracovat zprávu o kvalitě a počtu 

parkovišť v členských státech. Pokud 

Komise zjistí, že kvalita a počet parkovišť 

splňuje požadavky evropské mezinárodní 

dopravy, měla by předložit návrhy na 

příslušné legislativní změny týkající se 
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možnosti odpočinku v kabině. 

Or. pl 

Odůvodnění 

V EU je stále nedostatek vhodně upravených parkovišť. Často je lepší, aby řidiči spali ve 

vhodně vybavené kabině, než aby opustili vozidlo a jeho náklad v nehlídané oblasti a zůstali v 

hotelu potenciálně nízké kvality. Členské státy musí být vybízeny, aby investovaly do 

bezpečných a vhodně upravených parkovišť. 

 

Pozměňovací návrh  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 
ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

8a. Běžný týdenní odpočinek nelze za 

žádných okolností vybrat ve vozidle. Musí 

být vybrán ve vhodném ubytování, mimo 

kabinu, na hlídaném parkovišti a s 

odpovídajícím vybavením pro spaní 

a hygienu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 



 

PE616.837v01-00 64/95 AM\1144455CS.docx 

CS 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím sanitárním 

příslušenstvím a optimálním vybavením 

pro spaní pro řidiče;  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném a 

genderově vstřícném ubytování, 

s odpovídajícím vybavením pro spaní 

a hygienu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

8a. Zkrácené a běžné týdenní doby 

odpočinku a jakýkoli týdenní odpočinek 

delší než 45 hodin vybraný náhradou za 

předchozí zkrácený týdenní odpočinek se 

nevybírají ve vozidle. Vybírají se ve 
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ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

vhodném ubytování, s odpovídajícím 

vybavením pro spaní a hygienu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím vybavením pro 

spaní a hygienu; 

8a. Běžné týdenní doby odpočinku 

a jakýkoli týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybraný náhradou za předchozí 

zkrácený týdenní odpočinek se nevybírají 

ve vozidle. Vybírají se ve vhodném 

ubytování, s odpovídajícím soukromým 

vybavením pro spaní a hygienu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) buď zajištěném, nebo zaplaceném 

zaměstnavatelem, nebo 

a) mohou být vybrány ve vozidle za 

předpokladu, že vozidlo je vybaveno 

vhodným lehátkem pro každého řidiče a je 

zaparkováno na vhodném odpočívadle, 

které má minimálně odpovídající sociální 

vybavení, jako jsou sprchy a toalety, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem. 

b) na jiném místě vybraném řidičem. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Je nezbytné, aby na řidiče nebyl kladen požadavek na návrat domů. Řidiči by měli mít 

možnost svobodně si zvolit místo pro odpočinek. 

 

Pozměňovací návrh  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem. 

b) nebo na jiném soukromém místě 

vybraném řidičem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 a – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem. 

b) v místě, kde je řidič doma, nebo na 

jiném soukromém místě vybraném řidičem. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  138 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek. 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

trávit doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za zkrácený týdenní odpočinek. 

Práce řidičů proto musí být organizována 

takovým způsobem, aby doba, kterou 

řidiči stráví na cestě domů, nezkracovala 

řidičův týdenní odpočinek. 

 Řidič informuje dopravní podnik 

nejpozději jeden měsíc před začátkem 

doby odpočinku, zda ji stráví jinde než 

doma. Pokud se řidič rozhodne strávit tuto 

dobu odpočinku doma, dopravní podnik 

mu zajistí prostředky k návratu domů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 
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Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nebo na 

jiném soukromém místě vybraném 

řidičem jakýkoli týdenní odpočinek delší 

než 45 hodin vybíraný náhradou za 

zkrácený týdenní odpočinek. Jestliže si 

řidiči nevyberou týdenní odpočinek delší 

než 45 hodin náhradou za zkrácený 

týdenní odpočinek, musí mít řidiči 

možnost strávit doma nebo na jiném 

soukromém místě vybraném řidičem 

nejméně jednu běžnou týdenní dobu 

odpočinku v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů.  Řidičova cesta domů 

a z domova musí být zaměstnavatelem 

buď poskytnuta nebo zaplacena. Obdobně 

bude řidiči poskytnuta náhrada, pokud si 

zvolí jiné soukromé místo. Dobu 

strávenou cestováním domů a z domova 

nebo do soukromého místa či z tohoto 

místa nelze považovat za dobu odpočinku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých dvou po sobě 

následujících týdnů trávit doma nebo na 

jiném místě podle řidičovy volby nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 
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vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.“; 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek. Řidič informuje dopravní 

podnik nejpozději jeden měsíc před 

začátkem doby odpočinku, zda ji stráví 

jinde než doma. Pokud se řidič rozhodne 

strávit tuto dobu odpočinku doma, 

dopravní podnik mu zajistí prostředky k 

návratu domů.“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek. 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit v místě řidičova 

trvalého pobytu nejméně jednu běžnou 

týdenní dobu odpočinku nebo týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za zkrácený týdenní odpočinek. 

 Potvrzení o tom, že řidič si vybral běžnou 

týdenní dobu odpočinku nebo týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za předchozí zkrácenou týdenní 

dobu odpočinku na jiném místě vybraném 

řidičem, musí mít formu prohlášení řidiče. 

Komise vypracuje pro toto prohlášení 

vzor. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Řidiči by měli mít možnost svobodně si zvolit místo pro odpočinek. 
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Pozměňovací návrh  142 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.“; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

trávit doma týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybíraný náhradou za zkrácený 

týdenní odpočinek. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.“; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

trávit doma týdenní odpočinek delší než 45 

hodin vybíraný náhradou za zkrácený 

týdenní odpočinek. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých čtyř po sobě 

následujících týdnů trávit v zemi, v níž je 

podnik usazen, nejméně jednu běžnou 

týdenní dobu odpočinku nebo týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za zkrácený týdenní odpočinek.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých čtyř po sobě 

následujících týdnů trávit v zemi, v níž je 

podnik usazen, nejméně jednu běžnou 

týdenní dobu odpočinku nebo týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za zkrácený týdenní odpočinek.; 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhuje se nahradit výraz „domov“ výrazem „země, v níž je podnik usazen“ s cílem zajistit 

právní jednoznačnost a prosaditelnost, s prováděním kontrol v prostorách podniku. 

Rozšířením referenčního období na čtyři týdny hodlá pozměňovací návrh zavést skutečné 

čtyřtýdenní referenční období. 
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Pozměňovací návrh  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých šesti po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. premier – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých dvou po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

Or. fr 



 

AM\1144455CS.docx 73/95 PE616.837v01-00 

 CS 

Odůvodnění 

Účelem je zajistit, aby řidiči měli řádné pracovní podmínky, ale také předejít riziku únavy 

řidičů a snížené bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Řidiči musí mít možnost 

vybrat si běžný týdenní odpočinek nebo více než 45 hodin vybíraných náhradou za zkrácený 

týdenní odpočinek každé dva týdny. Jedná se o rozumnou lhůtu, která je v současné době 

uplatňovaná v platných právních předpisech. 

 

Pozměňovací návrh  148 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.“ 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

trávit doma nebo na jiném soukromém 

místě vybraném řidičem týdenní 

odpočinek delší než 45 hodin vybíraný 

náhradou za zkrácený týdenní odpočinek.“; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

8b. Dopravní podnik je odpovědný za 

organizaci práce řidičů takovým 

způsobem, aby řidiči mohli trávit doma 

nebo na jiném místě vybraném řidičem 

nejméně týdenní odpočinek delší než 45 
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nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek.; 

hodin vybíraný náhradou za zkrácený 

týdenní odpočinek.; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nejméně 

jednu běžnou týdenní dobu odpočinku 

nebo týdenní odpočinek delší než 45 hodin 

vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 

odpočinek. 

8b. Dopravní podnik organizuje práci 

řidičů takovým způsobem, aby řidiči mohli 

v průběhu každých tří po sobě 

následujících týdnů trávit doma nebo na 

jiném soukromém místě vybraném 

řidičem nejméně jednu běžnou týdenní 

dobu odpočinku nebo týdenní odpočinek 

delší než 45 hodin vybíraný náhradou za 

zkrácený týdenní odpočinek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) v článku 8 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 “8c Odstavec 8a tohoto článku se 

nepoužije, pokud se běžné týdenní doby 

odpočinku, zkrácené týdenní doby 

odpočinku a jakýkoli týdenní odpočinek 

delší než 45 hodin vybraný náhradou za 
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předchozí zkrácený týdenní odpočinek 

vybírají na vhodně vybavených místech 

splňujících požadavky stanovené Komisí 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci, pro něž bylo vydáno 

osvědčení, pokud vozidlo stojí a má 

vhodné podmínky pro spaní každého 

řidiče. 

 Takové akty v přenesené pravomoci musí 

za tímto účelem obsahovat specifikace, 

které musí osvědčená místa splňovat, aby 

byl zajištěn optimální odpočinek pro řidiče 

a rovněž bezpečnost jejich vozidel a 

bezpečnost nákladní dopravy.“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „8c. Denní dobu odpočinku a týdenní 

dobu odpočinku (jak běžnou, tak 

zkrácenou) mimo místo obvyklého 

odstavení vozidla lze trávit 

v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno 

lehátkem pro každého řidiče.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové) 
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Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „8c. Členské státy od data vstupu 

tohoto nařízení v platnost předkládají 

Komisi každoročně zprávu o dostupnosti 

vhodných odpočívadel pro řidiče a 

zajištěných parkovištích na jejich 

vnitrostátním území. Komise 

prostřednictvím prováděcích aktů stanoví 

společný standard pro vykazování 

členskými státy.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c b (nové) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 8 – odst. 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) Doplňuje se nový odstavec, který zní: 

 „9a. Odchylně od odstavce 6, 7 a 8b si 

řidič provozující příležitostnou přepravu 

cestujících vybere týdenní odpočinek v 

průměrné délce 45 hodin za týden, 

vypočítaný na základě referenčního 

období v délce maximálně 13 týdnů. 

Každý týden je třeba vybrat týdenní dobu 

odpočinku trvající nejméně 24 hodin. Při 

použití této výjimky v rámci 13-ti 

týdenního referenčního období nesmí 

celková doba řízení řidiče na každé období 

4 týdnů přesáhnout 160 hodin“; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Navrhovaná flexibilita by podniku umožnila poskytovat zákazníkům odpovídající služby a 

současně by zabránila zbytečným narušením trasy v odvětví cestovního ruchu. 

 

Pozměňovací návrh  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Odchylně od článku 8 může být 

běžná denní doba odpočinku nebo 

zkrácená týdenní doba odpočinku, pokud 

řidič doprovází vozidlo přepravované na 

trajektu nebo po železnici, přerušena 

nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které 

nepřesahují celkem jednu hodinu. Během 

běžné denní doby odpočinku nebo 

zkrácené týdenní doby odpočinku musí mít 

řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.; 

9. Odchylně od článku 8 může být 

běžná denní doba odpočinku nebo týdenní 

doba odpočinku, pokud řidič doprovází 

vozidlo přepravované na trajektu nebo po 

železnici, přerušena nanejvýš dvakrát 

jinými činnostmi, které nepřesahují celkem 

jednu hodinu. Během běžné denní doby 

odpočinku nebo týdenní doby odpočinku 

musí mít řidič k dispozici lůžko nebo 

lehátko.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Odchylně od článku 8 může být běžná denní doba odpočinku nebo týdenní doba odpočinku, 

pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena 

nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Během běžné 

denní doby odpočinku nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo 

lehátko.“ 

 

Pozměňovací návrh  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 10 – odst. 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 6a) v článku 10 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

1.  Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží, pokud by 

tyto odměny mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích nebo by podněcovaly 

k porušování tohoto nařízení. 

„1. Dopravce nesmí řidičům, jež 

zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, 

vyplácet žádné zvláštní odměny, a to ani v 

podobě prémiových zvýhodnění nebo 

příplatků, za ujetou vzdálenost nebo objem 

přepravovaného zboží.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 6a) v článku 10 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

1.  Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží, pokud by 

tyto odměny mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích nebo by podněcovaly 

k porušování tohoto nařízení. 

„1.  Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za rychlé doručení, ujetou 

vzdálenost nebo objem přepravovaného 

zboží.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Jeroen Lenaers 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 6a) v článku 10 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží, pokud by 

tyto odměny mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích nebo by podněcovaly 

k porušování tohoto nařízení. 

„1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží.“; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Pozměňovací návrh  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 6a) v článku 10 se odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

„1.  Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží, pokud by 

tyto odměny mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích nebo by podněcovaly 

k porušování tohoto nařízení.“; 

„1.  Dopravce nesmí odměňovat řidiče, 

jež zaměstnává nebo jejichž služeb 

využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním 

nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo 

objem přepravovaného zboží.“; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) V článku 10 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 1a. Členské státy stanoví přiměřené a 

odrazující sankce pro každý podnik, který 

jedná v rozporu s odstavcem 1. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud tím není ohrožena bezpečnost 

silničního provozu, řidič se může odchýlit 

od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého 

pododstavce, aby mohl dojet ke vhodnému 

ubytování, jak uvádí čl. 8 odst. 8a, a vybral 

si tam denní nebo týdenní odpočinek. 

Takové odchýlení nepovede k překročení 

denní nebo týdenní doby řízení ani ke 

zkrácení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. Řidič uvede důvod odchylky 

ručně na záznamovém listu záznamového 

zařízení, na výtisku ze záznamového 

zařízení nebo ve svém pracovním plánu 

nejpozději po dojetí na vhodné místo 

ubytování. 

Pokud tím není ohrožena bezpečnost 

silničního provozu, řidič se může odchýlit 

od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého 

pododstavce, aby mohl dojet ke vhodnému 

ubytování, jak uvádí čl. 8 odst. 8a, a vybral 

si tam denní nebo týdenní odpočinek. 

Takové odchýlení nepovede k překročení 

denní nebo týdenní doby řízení ani ke 

zkrácení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. Denní doba řízení však může 

být prodloužena o dvě hodiny, kdy 

bezprostředně po době řízení následuje 

doba odpočinku v délce nejméně 45 po 

sobě jdoucích hodin. Takové prodloužení 

denní doby řízení by mělo být v mezích 

maximální součtové doby řízení. Řidič 

uvede důvod odchylky ručně na 
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záznamovém listu záznamového zařízení, 

na výtisku ze záznamového zařízení nebo 

ve svém pracovním plánu nejpozději po 

dojetí na vhodné místo ubytování. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem návrhu je zavést omezené a jasné prodloužení denní doby řízení pro řidiče v osobní 

dopravě (cestovním ruchu) a řidiče nákladní dopravy platné v celé EU, aby bylo možné 

dosáhnout vhodného ubytování, aniž by byla překročena maximální povolená délka týdenní a 

součtové doby řízení. Tato úprava by řidičům umožnila dojet až domů nebo, v případě 

přepravy turistů, odvézt turisty do hotelu. 

 

Pozměňovací návrh  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud tím není ohrožena bezpečnost 

silničního provozu, řidič se může odchýlit 

od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého 

pododstavce, aby mohl dojet ke vhodnému 

ubytování, jak uvádí čl. 8 odst. 8a, a vybral 

si tam denní nebo týdenní odpočinek. 

Takové odchýlení nepovede k překročení 

denní nebo týdenní doby řízení ani ke 

zkrácení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. Řidič uvede důvod odchylky 

ručně na záznamovém listu záznamového 

zařízení, na výtisku ze záznamového 

zařízení nebo ve svém pracovním plánu 

nejpozději po dojetí na vhodné místo 

ubytování. 

Řidič se může odchýlit od čl. 8 odst. 2 a čl. 

8 odst. 6 druhého pododstavce, aby mohl 

dojet ke vhodnému ubytování, jak uvádí čl. 

8 odst. 8a, a vybral si tam denní nebo 

týdenní odpočinek. Takové odchýlení 

nepovede k překročení denní nebo týdenní 

doby řízení ani ke zkrácení denní nebo 

týdenní doby odpočinku. Řidič uvede 

důvod odchylky ručně na záznamovém 

listu záznamového zařízení, na výtisku ze 

záznamového zařízení nebo ve svém 

pracovním plánu nejpozději po dojetí na 

vhodné místo ubytování. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 561/2006 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud tím není ohrožena bezpečnost 

silničního provozu, řidič se může odchýlit 

od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého 

pododstavce, aby mohl dojet ke vhodnému 

ubytování, jak uvádí čl. 8 odst. 8a, a vybral 

si tam denní nebo týdenní odpočinek. 

Takové odchýlení nepovede k překročení 

denní nebo týdenní doby řízení ani ke 

zkrácení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. Řidič uvede důvod odchylky 

ručně na záznamovém listu záznamového 

zařízení, na výtisku ze záznamového 

zařízení nebo ve svém pracovním plánu 

nejpozději po dojetí na vhodné místo 

ubytování. 

Pokud tím není ohrožena bezpečnost 

silničního provozu, řidič se může odchýlit 

od čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 druhého 

pododstavce, aby mohl dojet ke vhodnému 

ubytování či parkovacímu místu, kde si 

řidič může odpočinout,  jak uvádí čl. 8 

odst. 8, a vybrat si tam denní nebo týdenní 

odpočinek. Takové odchýlení nepovede k 

překročení denní nebo týdenní doby řízení 

ani ke zkrácení denní nebo týdenní doby 

odpočinku. Řidič uvede důvod odchylky 

ručně na záznamovém listu záznamového 

zařízení, na výtisku ze záznamového 

zařízení nebo ve svém pracovním plánu 

nejpozději po dojetí na vhodné místo 

ubytování. 

Or. es 

Pozměňovací návrh  164 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561 /2006 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Vkládá se nový odstavec 2a, který 

zní: 

 „2a. Komise pro účely čl. 22 odst. 2 

písm. c) připraví a prostřednictvím aktu 

přijme společná kritéria pro posuzování 

rizik a hodnotící rámec, jež se budou 

vztahovat na všechny dopravní podniky 

usazené v jednom členském státě.“; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c a (nové) 

Nařízení (ES) č. 561 /2006 

Čl. 22 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) Doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „4a. Aby bylo zajištěno spravedlivé, 

jednoduché a účinné provádění všech 

pravidel Unie pro mobilní pracovníky, 

bude za kontrolu a vymáhání těchto 

pravidel odpovídat Evropský orgán pro 

pracovní záležitosti. Tento úřad bude 

poskytovat operativní a právní podporu 

členským státům, sociálním partnerům a 

pracovníkům při vymáhání sociálních 

právních předpisů a provádět inspekce na 

celém území Unie. 

 Evropský orgán pro pracovní záležitosti 

odpovídá za monitorování údajů 

obsažených ve vnitrostátních 

elektronických rejstřících a ze přístup k 

těmto údajům.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Vymáhání této směrnice by měl zajišťovat nový Evropský orgán pro pracovní záležitosti, o 

němž se zmínil Jean Claude Juncker ve své zprávě o stavu Unie za rok 2017 a jenž by měl být 

vytvořen koncem roku 2018. 

 

Pozměňovací návrh  166 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c b (nové) 
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Nařízení (ES) č. 561 /2006 

Čl. 22 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) Doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „4b. S cílem zajistit co největší 

transparentnost by měl být zveřejněn 

seznam silničních dopravců, kteří 

nesplňují příslušné právní požadavky. 

Tento seznam Unie je založen na 

společných kritériích vypracovaných na 

úrovni Unie a každoročně 

přezkoumávaných Evropským orgánem 

pro pracovní záležitosti. Na silniční 

dopravce na seznamu Unie se vztahuje 

zákaz činnosti, který platí ve všech 

členských státech. Ve výjimečných 

případech mohou členské státy přijmout 

jednostranná opatření. V případě nouze a 

v případě nečekaného bezpečnostního 

problému mohou členské státy vydat 

okamžitý zákaz činnosti platný na jejich 

území.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Letectví má celosvětový seznam aerolinek, které nesplňují bezpečnostní normy. Společnosti na 

tomto seznamu mají zákaz činnosti, dokud se na něm nacházejí. Vzhledem k tomu, že 

dodržování pravidel v odvětví silniční dopravy je úzce spojeno s bezpečností silničního 

provozu, měl by být co nejdříve zaveden podobný seznam a odpovídat by za něj měl zřizovaný 

Evropský úřad pro pracovní záležitosti. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1) V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 ha) „ha) „inteligentním tachografem“ 

digitální tachograf využívající službu 

určování polohy na základě družicového 

navigačního systému (GNSS) s 

automatickým určováním polohy v 

souladu s tímto nařízením;“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1a) V čl. 2 odst. 2 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „hb) „portálem GNSS v silniční 

dopravě“  platforma online 

shromažďující údaje z inteligentních 

tachografů pro účely tohoto nařízení;“;  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – bod 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 
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nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

4. Jakmile jsou nově zaregistrovaná 

vozidla povinně vybavena tachografem 

podle článků 8, 9 a 10, musí být vozidla 

provozovaná v jiném členském státě, než je 

stát, v němž je vozidlo zaregistrováno, 

vybavena takovým tachografem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Do šesti měsíců od doby, kdy jsou 

nově zaregistrovaná vozidla povinně 

vybavena tachografem podle článků 8, 9 a 

10, musí být vozidla provozovaná v jiném 

členském státě, než je stát, v němž je 

vozidlo zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – odst. 4 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Do 1. ledna 2020 jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, a 

vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, musí být vybavena 

takovým tachografem.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3– odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Do šesti měsíců od doby, kdy jsou 

nově zaregistrovaná vozidla povinně 

vybavena tachografem podle článků 8, 9 a 

10, musí být všechna vozidla provozovaná 

v jiném členském státě, než je stát, v němž 

je vozidlo zaregistrováno, vybavena 

inteligentním tachografem.“; 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – odst. 4 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Šest měsíců od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto:  

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Vozidla provozující silniční 

dopravu  jiném členském státě, než je stát, 

v němž je vozidlo zaregistrováno, jsou 

vybavena inteligentním tachografem do 

čtyř let od zavedení požadavku na takový 

tachograf.“ 

Or. fr 

Odůvodnění 

Pro zlepšení účinnosti kontrol, zajištění řádného uplatňování platných sociálních pravidel a 

zajištění vysoké úrovně ochrany provozovatelů silniční dopravy je třeba urychlit instalaci 

inteligentních tachografů do všech vozidel na přepravu zboží. 
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Pozměňovací návrh  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 b (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1b) V článku 3 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4. Patnáct let od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem. 

„4. Dva roky od doby, kdy jsou nově 

zaregistrovaná vozidla povinně vybavena 

tachografem podle článků 8, 9 a 10, musí 

být vozidla provozovaná v jiném členském 

státě, než je stát, v němž je vozidlo 

zaregistrováno, vybavena takovým 

tachografem.“; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Článek 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Doplňuje se nový článek, který zní: 

 „Článek 9a 

 1. Kromě výměny údajů podle článku 

9 musí dopravní podniky zajistit 

automatický přenos úplného souboru 

údajů uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 8 

odst. 1 v reálném čase zabezpečenými 

komunikačními kanály z inteligentních 

tachografů do vnitrostátních portálů 

GNSS podle článku 33a. 

 2. Přenesené údaje jsou uchovávány 

a využívány v souladu s článkem 33a.“; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Článek 33 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 33a 

 Portál GNSS pro silniční dopravu 

 1. S cílem usnadnit výměnu 

informací a spolupráci mezi příslušnými 

orgány členských států, které provádějí 

nebo prosazují právní akty Unie uvedené 

v čl. 7 odst. 1, Komise vytvoří a vede portál 

GNSS obsahující údaje o přepravě a 

činnostech řidičů přenášených v souladu s 

článkem 9a. Komise zajistí propojení 

tohoto portálu se systémem pro zasílání 

zpráv TACHOnet uvedeným v článku 31, 

systémem pro výměnu informací 

o vnitřním trhu (systém IMI), který byl 

zřízen nařízením (EU) č. 1024/2012, a 

rejstříky uvedenými v nařízení (EU) č. 

1071/2009. 

 2. Do 18 měsíců od vstupu tohoto 

nařízení v platnost přijme Komise akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

41a pro doplnění tohoto nařízení a 

stanovení pravidel a specifikací pro portál 

GNSS pro silniční dopravu a podmínek 

jeho používání, zajišťující archivování 

zaslaných údajů a jejich konzultaci v 

reálném čase všemi příslušnými 

kontrolními orgány, interoperabilitu 

portálu GNSS pro dopravu se systémy a 

rejstříky uvedenými v odstavci 1, i systém 

analýzy údajů a automatického 

oznamování každého porušení nařízení 

(ES) č. 561/2006, nařízení (EU) č. 
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165/2014, směrnice 2002/15/ES, nařízení 

(ES) č. 1071/2009 a č. 1072/2009, 

směrnice 92/106/EHS,a směrnice [o 

vysílání řidičů]“;     

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 34 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Řidič po příjezdu na vhodné místo 

zastávky zadá do digitálního tachografu 

symboly zemí, ve kterých začala a skončila 

jeho denní pracovní doba, a také kde a kdy 

řidič překročil ve vozidle státní hranici. 

Členský stát může požadovat na řidičích 

vozidel, která na jeho území provozují 

vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země 

připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže 

je členský stát sdělil Komisi před 1. 

dubnem 1998. 

7. Řidič do digitálního tachografu 

zadá symboly zemí, ve kterých začala a 

skončila jeho denní pracovní doba. 

Členský stát může požadovat na řidičích 

vozidel, která na jeho území provozují 

vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země 

připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže 

je členský stát sdělil Komisi před 1. 

dubnem 1998.“ 

 Od data vstupu v platnost článků 8, 9 a 10 

stanovících, že tachografy instalované 

poprvé pro 15. červnu 2019, musí být 

inteligentní tachografy umožňující rovněž 

automatický záznam přejezdu hranice, 

řidiči zadají do digitálního tachografu 

symboly zemí, ve kterých začala a skončila 

jejich denní pracovní doba, i kde a kdy 

řidič ve vozidle překročil státní hranici, a 

to po příjezdu na první plánovanou 

zastávku.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby se předešlo praktickým problémům, například v osobní dopravě, kdy by cestující museli 

čekat , až bude nalezeno vhodné místo zastávky a bude vložen kód země. 



 

PE616.837v01-00 92/95 AM\1144455CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 34 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Řidič po příjezdu na vhodné místo 

zastávky zadá do digitálního tachografu 

symboly zemí, ve kterých začala a skončila 

jeho denní pracovní doba, a také kde a kdy 

řidič překročil ve vozidle státní hranici. 

Členský stát může požadovat na řidičích 

vozidel, která na jeho území provozují 

vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země 

připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže 

je členský stát sdělil Komisi před 1. 

dubnem 1998. 

7. Řidič po příjezdu na první 

plánovanou zastávku zadá do digitálního 

tachografu symboly zemí, ve kterých 

začala a skončila jeho denní pracovní doba, 

a také kde a kdy řidič překročil ve vozidle 

státní hranici. Členský stát může požadovat 

na řidičích vozidel, která na jeho území 

provozují vnitrostátní dopravu, aby 

k symbolu země připojili přesnější 

zeměpisné údaje, jestliže je členský stát 

sdělil Komisi před 1. dubnem 1998. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 34 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„7. Řidič po příjezdu na vhodné místo 

zastávky zadá do digitálního tachografu 

symboly zemí, ve kterých začala a skončila 

jeho denní pracovní doba, a také kde a kdy 

řidič překročil ve vozidle státní hranici. 

Členský stát může požadovat na řidičích 

vozidel, která na jeho území provozují 

vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země 

připojili přesnější zeměpisné údaje, jestliže 

je členský stát sdělil Komisi před 1. 

dubnem 1998.“ 

„7. Řidič po příjezdu na první 

dostupné parkoviště zadá do digitálního 

tachografu symboly zemí, ve kterých 

začala a skončila jeho denní pracovní doba, 

a také kde a kdy řidič překročil ve vozidle 

státní hranici. Členský stát může požadovat 

na řidičích vozidel, která na jeho území 

provozují vnitrostátní dopravu, aby 

k symbolu země připojili přesnější 

zeměpisné údaje, jestliže je členský stát 

sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.“ 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Článek 41 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 41a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedená v čl. 33a 

odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let 

od ...[datum vstupu tohoto nařízení v 

platnost]. Komise předloží zprávu 

o přenesených pravomocech nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

33a odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

 4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 
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stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016* o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

 5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 33a odst. 5 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitku 

ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim 

byl tento akt oznámen, nebo pokud 

Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitku nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce.” 

Or. it 

Pozměňovací návrh  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 36 – odst. 1 – bod i 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) V čl. 36 odst. 1 se písmeno i) 

nahrazuje tímto: 

i) záznamové listy pro daný den a 

záznamové listy použité řidičem v 

předcházejících 28 dnech, 

„i) záznamové listy pro daný den a 

záznamové listy použité řidičem v 

předcházejících 56 dnech, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 36 – odst. 1 – bod iii 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2b) V čl. 36 odst. 1 se písmeno iii) 

nahrazuje tímto: 

iii) veškeré ručně provedené záznamy a 

výtisky pořízené daný den a v 

předcházejících 28 dnech, jak je 

vyžadováno podle tohoto nařízení a 

nařízení (ES) č. 561/2006. 

„iii) veškeré ručně provedené záznamy a 

výtisky pořízené daný den a v 

předcházejících 56 dnech, jak je 

vyžadováno podle tohoto nařízení a 

nařízení (ES) č. 561/2006.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 c (nový) 

Nařízení (EU) č. 165/2014 

Čl. 36 – odst. 2 – bod ii 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 „Článek 2c 

 V čl. 36 odst. 2 se bod ii) nahrazuje tímto: 

ii) veškeré ručně provedené záznamy a 

výtisky pořízené daný den a v 

předcházejících 28 dnech, jak je 

vyžadováno podle tohoto nařízení a 

nařízení (ES) č. 561/2006. 

veškeré ručně provedené záznamy a 

výtisky pořízené daný den a v 

předcházejících 56 dnech, jak je 

vyžadováno podle tohoto nařízení a 

nařízení (ES) č. 561/2006.“; 

Or. en 

 


