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21.3.2019 A8-0205/139

Pozměňovací návrh 139
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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. en
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21.3.2019 A8-0205/140

Pozměňovací návrh 140
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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
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21.3.2019 A8-0205/141

Pozměňovací návrh 141
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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

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 v kvalitním 
a genderově přizpůsobeném ubytování, 
mimo kabinu, s odpovídajícím 
hygienickým vybavením a lůžkem pro 
řidiče:

a) buď zajištěném, nebo zaplaceném 
zaměstnavatelem, nebo

a) buď zajištěném, nebo zaplaceném 
zaměstnavatelem, nebo

b) doma nebo na jiném místě 
vybraném řidičem. 

b) doma nebo na jiném místě 
vybraném řidičem. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Pozměňovací návrh 142
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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 místě, které si zvolí, nejméně jednu 
běžnou týdenní dobu odpočinku nebo 
týdenní odpočinek delší než 45 hodin 
vybíraný náhradou za zkrácený týdenní 
odpočinek. Řidič písemně informuje 
dopravní podnik před začátkem takové 
doby odpočinku, zda ji stráví jinde než 
doma. Pokud se řidič rozhodne strávit 
dobu odpočinku doma, dopravní podnik 
mu zajistí finanční nebo praktické 
prostředky k návratu domů. Cesta domů 
se nezapočítává pro účely výpočtu délky 
doby odpočinku. Pokud se řidič rozhodne 
strávit dobu odpočinku jinde než doma, 
neodečte podnik náklady na cestu od 
cestovních náhrad, na které má řidič 
nárok.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/143

Pozměňovací návrh 143
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nový)
Nařízení (ES) č. 561/2006
Čl. 8 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec, který zní:
8c. Do ... [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a poté každé dva roky 
předloží členské státy Komisi zprávu 
o dostupnosti vhodných odpočívadel pro 
řidiče a bezpečných parkovacích zařízení 
na jejich území. Komise přijme prováděcí 
akty, kterými stanoví jednotný formát 
dvouletých zpráv členských států. Tyto 
prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 24 odst. 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Pozměňovací návrh 144
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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.
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21.3.2019 A8-0205/145

Pozměňovací návrh 145
Marita Ulvskog
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy 
pomocí tachografů
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

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, 
rychlost dodání nebo objem 
přepravovaného zboží, pokud by tyto 
odměny podněcovaly k porušování tohoto 
nařízení.“

Or. en


