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Amandman 1
Clotilde Armand

Stajalište Vijeća
–

Prijedlog odbijanja

Europski parlament odbija stajalište 
Vijeća u prvom čitanju.

Or. en

Amandman 2
Deirdre Clune

Stajalište Vijeća
Uvodna izjava 8.

Stajalište Vijeća Izmjena

(8) Vozači koji obavljaju međunarodni 
prijevoz tereta na duge relacije provode 
dulja razdoblja daleko od kuće. 
Trenutačnim zahtjevima u pogledu 
redovnog tjednog odmora ta se razdoblja 
mogu nepotrebno produljiti. Stoga je 
odredbe o redovnim tjednim razdobljima 
odmora poželjno prilagoditi tako da vozači 
mogu lakše obavljati međunarodni 
prijevoz u skladu s pravilima i stići kući 
kako bi iskoristili redovno tjedno razdoblje 
odmora te kako bi im se u potpunosti 
nadoknadila sva skraćena tjedna razdoblja 
odmora. S obzirom na razlike između 
prijevoza putnika i prijevoza tereta ta se 
mogućnost ne bi trebala primjenjivati na 
vozače kada obavljaju prijevoz putnika.

(8) Vozači koji obavljaju prijevoz 
tereta na duge relacije provode dulja 
razdoblja daleko od kuće. Trenutačnim 
zahtjevima u pogledu redovnog tjednog 
odmora ta se razdoblja mogu nepotrebno 
produljiti. Stoga je odredbe o redovnim 
tjednim razdobljima odmora poželjno 
prilagoditi tako da vozači mogu lakše 
obavljati prijevoz u skladu s pravilima i 
stići kući kako bi iskoristili redovno tjedno 
razdoblje odmora te kako bi im se u 
potpunosti nadoknadila sva skraćena tjedna 
razdoblja odmora. S obzirom na razlike 
između prijevoza putnika i prijevoza tereta 
ta se mogućnost ne bi trebala primjenjivati 
na vozače kada obavljaju prijevoz putnika.

Or. en

Amandman 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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Stajalište Vijeća
Uvodna izjava 15.

Stajalište Vijeća Izmjena

(15) Iako se redovna tjedna razdoblja 
odmora i dulja razdoblja odmora ne mogu 
provoditi u vozilu ili na parkiralištu, već 
samo u prikladnom smještaju koji može 
biti u blizini parkirališta, od iznimne je 
važnosti omogućiti vozačima da pronađu 
sigurna i zaštićena parkirališta na kojima se 
pruža odgovarajuća razina sigurnosti i 
odgovarajući objekti. Komisija je već 
ispitala kako potaknuti razvoj 
visokokvalitetnih parkirališta, uključujući 
potrebne minimalne zahtjeve. Komisija bi 
stoga trebala razviti standarde za sigurna i 
zaštićena parkirališta. Tim standardima 
trebalo bi se doprinijeti promicanju 
visokokvalitetnih parkirališta. Standardi se 
mogu revidirati kako bi se osigurao bolji 
pristup alternativnim gorivima u skladu s 
politikama za razvoj te infrastrukture. 
Važno je i to da na parkiralištima ne bude 
leda i snijega.

(15) Iako se u načelu redovna tjedna 
razdoblja odmora i dulja razdoblja odmora 
ne smiju provoditi u vozilu, odstupajući od 
toga dotična razdoblja odmora mogu se 
provoditi u vozilu, pod uvjetom da je 
vozilo parkirano na certificiranom 
sigurnom i zaštićenom parkiralištu s 
parkirnim mjestima za gospodarska vozila 
i uslužnim objektima koji ispunjavaju 
minimalne zahtjeve. od iznimne je 
važnosti omogućiti vozačima da pronađu 
sigurna i zaštićena parkirališta na kojima se 
pruža odgovarajuća razina sigurnosti i 
odgovarajući objekti. Komisija je već 
ispitala kako potaknuti razvoj 
visokokvalitetnih parkirališta, uključujući 
potrebne minimalne zahtjeve. Komisija bi 
stoga trebala razviti standarde za sigurna i 
zaštićena parkirališta. Tim standardima 
trebalo bi se doprinijeti promicanju 
visokokvalitetnih parkirališta. Standardi se 
mogu revidirati kako bi se osigurao bolji 
pristup alternativnim gorivima u skladu s 
politikama za razvoj te infrastrukture. 
Važno je i to da na parkiralištima ne bude 
leda i snijega.

Or. en

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

Stajalište Vijeća
Uvodna izjava 15.

Stajalište Vijeća Izmjena

(15) Iako se redovna tjedna razdoblja 
odmora i dulja razdoblja odmora ne mogu 
provoditi u vozilu ili na parkiralištu, već 

(15) Iako se u načelu redovni tjedni 
odmor i dulja razdoblja odmora ne smiju 
provoditi u vozilu, odstupajući od toga 
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samo u prikladnom smještaju koji može 
biti u blizini parkirališta, od iznimne je 
važnosti omogućiti vozačima da pronađu 
sigurna i zaštićena parkirališta na kojima se 
pruža odgovarajuća razina sigurnosti i 
odgovarajući objekti. Komisija je već 
ispitala kako potaknuti razvoj 
visokokvalitetnih parkirališta, uključujući 
potrebne minimalne zahtjeve. Komisija bi 
stoga trebala razviti standarde za sigurna i 
zaštićena parkirališta. Tim standardima 
trebalo bi se doprinijeti promicanju 
visokokvalitetnih parkirališta. Standardi se 
mogu revidirati kako bi se osigurao bolji 
pristup alternativnim gorivima u skladu s 
politikama za razvoj te infrastrukture. 
Važno je i to da na parkiralištima ne bude 
leda i snijega.

dotična razdoblja odmora mogu se 
provoditi u vozilu, pod uvjetom da je 
vozilo parkirano na certificiranom 
sigurnom i zaštićenom parkiralištu s 
parkirnim mjestima za gospodarska vozila 
i uslužnim objektima koji ispunjavaju 
minimalne zahtjeve. od iznimne je 
važnosti omogućiti vozačima da pronađu 
sigurna i zaštićena parkirališta na kojima se 
pruža odgovarajuća razina sigurnosti i 
odgovarajući objekti. Komisija je već 
ispitala kako potaknuti razvoj 
visokokvalitetnih parkirališta, uključujući 
potrebne minimalne zahtjeve. Komisija bi 
stoga trebala razviti standarde za sigurna i 
zaštićena parkirališta. Tim standardima 
trebalo bi se doprinijeti promicanju 
visokokvalitetnih parkirališta. Standardi se 
mogu revidirati kako bi se osigurao bolji 
pristup alternativnim gorivima u skladu s 
politikama za razvoj te infrastrukture. 
Važno je i to da na parkiralištima ne bude 
leda i snijega.

Or. en

Obrazloženje

Zabranom spavanja u kabini ne bi se poboljšali socijalni i radni uvjeti vozača ako nema 
dovoljno sigurnih i zaštićenih parkirnih mjesta. Osim toga, u dugoročnoj fazi nakon 
pandemije COVID-a 19 vozači bi spavajući u kabini štitili svoje zdravlje. Dokazano nedostaje 
oko 100 000 sigurnih i zaštićenih parkirnih mjesta te parkirališta opremljenih sanitarnim 
čvorovima, tuševima, nadzornim kamerama itd. Stoga se zahtjev da se spava izvan kabine 
povezuje s dostupnošću parkirnih mjesta u EU-u te se uspostavlja prijelazno razdoblje dok se 
ne izgrade potrebna parkirališta.

Amandman 5
Clotilde Armand

Stajalište Vijeća
Uvodna izjava 32.a (nova)

Stajalište Vijeća Izmjena

(32 a) S obzirom na ključnu ulogu teškog 
teretnog prometa u kriznim situacijama, 
kao što se jasno pokazalo u kontekstu 
krize uzrokovane koronavirusom, trebalo 
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bi zajamčiti trenutačnu raspoloživost i 
neometano kretanje vozila unutar 
jedinstvenog tržišta EU-a kako bi se 
zadovoljile potrebe potrošača i poduzeća 
te kako bi se osigurao kontinuitet 
osnovnih usluga. U tu svrhu, primjenu 
posebnih pravila o pružanju usluga 
utvrđenih ovom Uredbom trebalo bi 
suspendirati na razini Unije tijekom 
trajanja krize i razdoblja oporavka. Ta 
pravila uključuju odredbe o redovitim 
razdobljima odmora u vozilu i na 
parkiralištu, učestalosti dnevnih razdoblja 
odmora, kao i odluci vozača da razdoblje 
odmora provede na bilo kojoj lokaciji, 
uključujući lokaciju koja se ne nalazi u 
državi članici u kojoj njegov poslodavac 
ima poslovni nastan ili u kojoj vozač ima 
boravište.

Or. en

Obrazloženje

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

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

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 673. – podtočka a
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 6.

Stajalište Vijeća Izmjena

6. U bilo koja dva uzastopna tjedna 
vozač uzima najmanje:

Briše se.
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(a) dva redovna tjedna razdoblja odmora; 
ili
(b) jedno redovno tjedno razdoblje 
odmora i jedno skraćeno tjedno razdoblje 
odmora od najmanje 24 sata.
Tjedno razdoblje odmora počinje 
najkasnije nakon završetka šest 24-satnih 
razdoblja od kraja prethodnog tjednog 
razdoblja odmora.
Odstupajući od prvog podstavka, vozač 
koji obavlja međunarodni prijevoz tereta 
može, izvan države članice poslovnog 
nastana, uzeti dva uzastopna skraćena 
tjedna razdoblja odmora pod uvjetom da u 
bilo koja četiri uzastopna tjedna uzima 
najmanje četiri tjedna razdoblja odmora, 
od kojih su najmanje dva redovna tjedna 
razdoblja odmora.
Za potrebe ovog stavka smatra se da vozač 
obavlja međunarodni prijevoz ako 
započne dva uzastopna skraćena tjedna 
razdoblja odmora izvan države članice u 
kojoj poslodavac ima poslovni nastan i 
zemlje u kojoj je mjesto boravka vozača.;

Or. en

Obrazloženje

CIlj je ovog amandmana vratiti jednu od odredbi iz prvog čitanja u Parlamentu i ponovno 
uvesti odredbe iz Uredbe (EZ) br. 561/2006 koje se trenutačno primjenjuju, a odnose se na 
organizaciju razdoblja odmora s referentnim razdobljem od 2 tjedna.

Amandman 7
Deirdre Clune

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka a
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 6. – podstavak 3.

Stajalište Vijeća Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, vozač 
koji obavlja međunarodni prijevoz tereta 
može, izvan države članice poslovnog 

Odstupajući od prvog podstavka, vozač 
može uzeti dva uzastopna skraćena tjedna 
razdoblja odmora pod uvjetom da u bilo 
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nastana, uzeti dva uzastopna skraćena 
tjedna razdoblja odmora pod uvjetom da u 
bilo koja četiri uzastopna tjedna uzima 
najmanje četiri tjedna razdoblja odmora, od 
kojih su najmanje dva redovna tjedna 
razdoblja odmora.

koja četiri uzastopna tjedna uzima 
najmanje četiri tjedna razdoblja odmora, od 
kojih su najmanje dva redovna tjedna 
razdoblja odmora.

Or. en

Obrazloženje

Mogućnost uzimanja dva uzastopna skraćena tjedna razdoblja odmora trebala bi se 
primjenjivati i na domaći promet, a ne samo na međunarodni prijevoz tereta.

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

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 8. – podstavak 1.

Stajalište Vijeća Izmjena

8. Redovna tjedna razdoblja odmora i 
svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 
sati koje se uzima kao nadoknada za 
prethodna skraćena tjedna razdoblja 
odmora ne provode se u vozilu. Provode se 
u prikladnom smještaju s odgovarajućim 
mjestom za odmor i sanitarnim prostorima 
u okviru kojih se u obzir uzimaju rodne 
posebnosti.

8. Kada vozač odluči to učiniti, 
dnevna razdoblja odmora i skraćena tjedna 
razdoblja odmora izvan sjedišta mogu se 
provesti u vozilu, ako ono ima pogodno 
mjesto za odmor svakog vozača i ako je 
vozilo u mirovanju.

Redovna tjedna razdoblja odmora i svako 
tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati 
koje se uzima kao nadoknada za 
prethodna skraćena tjedna razdoblja 
odmora ne provode se u vozilu. Provode 
se u prikladnom smještaju s 
odgovarajućim mjestom za odmor i 
sanitarnim prostorima u okviru kojih se u 
obzir uzimaju rodne posebnosti.
Odstupajući od drugog stavka, redovna 
tjedna razdoblja odmora i svako tjedno 
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razdoblje odmora dulje od 45 sati koje je 
nadoknada prethodnog skraćenog tjednog 
razdoblja odmora mogu se provoditi u 
vozilu, pod uvjetom da je vozilo parkirano 
na certificiranom sigurnom i zaštićenom 
parkiralištu s parkirnim mjestima za 
gospodarska vozila i uslužnim objektima 
koji ispunjavaju minimalne zahtjeve 
utvrđene člankom 8.a.
Do [SL: tri godine nakon stupanja na 
snagu] vozilo također može biti parkirano 
u redovnoj parkirališnoj zoni s osnovnim 
uslužnim objektima. Komisija bi putem 
delegiranog akta mogla produljiti 
odgovarajuće razdoblje na dodatne dvije 
godine ako, prema rezultatima izvješća 
Komisije o dostupnosti sigurnih i 
zaštićenih parkirališta, broj certificiranih 
sigurnih i zaštićenih parkirališta diljem 
EU-a ne bude dostatan za zadovoljavanje 
prijavljenih potreba.
Sve troškove smještaja izvan vozila 
pokriva poslodavac kao i sve naknade 
koje proizlaze iz korištenja sigurnog i 
zaštićenog parkirališta.

Or. en

Obrazloženje

Zabranom spavanja u kabini ne bi se poboljšali socijalni i radni uvjeti vozača ako nema 
dovoljno sigurnih i zaštićenih parkirnih mjesta. Osim toga, u dugoročnoj fazi nakon 
pandemije COVID-a 19 vozači bi spavajući u kabini štitili svoje zdravlje. Dokazano nedostaje 
oko 100 000 sigurnih i zaštićenih parkirnih mjesta te parkirališta opremljenih sanitarnim 
čvorovima, tuševima, nadzornim kamerama itd. Stoga zahtjev da se spava izvan kabine treba 
ovisiti o dostupnosti parkirnih mjesta u EU-u te treba uspostaviti prijelazno razdoblje dok se 
ne izgrade potrebna parkirališta.

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

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 8. – podstavak 1.
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Stajalište Vijeća Izmjena

8. Redovna tjedna razdoblja odmora i 
svako tjedno razdoblje odmora dulje od 45 
sati koje se uzima kao nadoknada za 
prethodna skraćena tjedna razdoblja 
odmora ne provode se u vozilu. Provode se 
u prikladnom smještaju s odgovarajućim 
mjestom za odmor i sanitarnim prostorima 
u okviru kojih se u obzir uzimaju rodne 
posebnosti.

8. Kada vozač odluči to učiniti, 
dnevna razdoblja odmora i skraćena tjedna 
razdoblja odmora izvan sjedišta mogu se 
provesti u vozilu, ako ono ima pogodno 
mjesto za odmor svakog vozača i ako je 
vozilo u mirovanju.

Redovna tjedna razdoblja odmora i svako 
tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati 
koje se uzima kao nadoknada za 
prethodna skraćena tjedna razdoblja 
odmora ne provode se u vozilu. Provode 
se u prikladnom smještaju s 
odgovarajućim mjestom za odmor i 
sanitarnim prostorima u okviru kojih se u 
obzir uzimaju rodne posebnosti.
Odstupajući od drugog stavka, redovna 
tjedna razdoblja odmora i svako tjedno 
razdoblje odmora dulje od 45 sati koje je 
nadoknada prethodnog skraćenog tjednog 
razdoblja odmora mogu se provoditi u 
vozilu, pod uvjetom da je vozilo parkirano 
na certificiranom sigurnom i zaštićenom 
parkiralištu s parkirnim mjestima za 
gospodarska vozila i uslužnim objektima 
koji ispunjavaju minimalne zahtjeve 
utvrđene člankom 8.a.
Do [SL: tri godine nakon stupanja na 
snagu] vozilo također može biti parkirano 
u redovnoj parkirališnoj zoni s osnovnim 
uslužnim objektima. Komisija bi putem 
delegiranog akta mogla produljiti 
odgovarajuće razdoblje na dodatne dvije 
godine ako, prema rezultatima izvješća 
Komisije o dostupnosti sigurnih i 
zaštićenih parkirališta, broj certificiranih 
sigurnih i zaštićenih parkirališta diljem 
EU-a ne bude dostatan za zadovoljavanje 
prijavljenih potreba.

Or. en
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Amandman 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 8. – podstavak 2.

Stajalište Vijeća Izmjena

Sve troškove smještaja izvan vozila 
pokriva poslodavac.;

Sve troškove smještaja izvan vozila 
pokriva poslodavac kao i sve naknade koje 
proizlaze iz korištenja sigurnog i 
zaštićenog parkirališta.

Or. en

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

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 8.a – podstavak 1.

Stajalište Vijeća Izmjena

8.a Prijevoznici organiziraju rad vozača 
tako da se vozači mogu vratiti u operativno 
središte poslodavca gdje je obično baza 
vozača i gdje vozač počinje tjedno 
razdoblje odmora, u državu članicu 
poslovnog nastana poslodavca ili u mjesto 
boravka vozača u svakom razdoblju od 
četiri uzastopna tjedna, kako bi proveli 
najmanje jedno redovno tjedno razdoblje 
odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje 
od 45 sati koje se uzima kao nadoknada za 
skraćeno tjedno razdoblje odmora.

8.a Prijevoznici organiziraju rad vozača 
tako da se vozači mogu vratiti u operativno 
središte poslodavca gdje je obično baza 
vozača i gdje vozač počinje tjedno 
razdoblje odmora, u državu članicu 
poslovnog nastana poslodavca ili u mjesto 
boravka vozača ili na bilo koju drugu 
lokaciju po izboru vozača u svakom 
razdoblju od četiri uzastopna tjedna, kako 
bi proveli najmanje jedno redovno tjedno 
razdoblje odmora ili tjedno razdoblje 
odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao 
nadoknada za skraćeno tjedno razdoblje 
odmora.

Or. en
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Obrazloženje

Cilj je ovog amandmana ponovno uvesti odredbu iz prvog čitanja u Parlamentu koja nije 
pravilno uvrštena u stajalište Vijeća. Također se nastoji popraviti tumačenje teksta. 
Nametanjem obveze vozaču da se vrati na određeno mjesto krše se temeljne slobode EU-a. 
Cilj suzakonodavaca bio je uvesti obvezu prema kojoj bi prijevozno poduzeće rad vozača 
moralo organizirati na način kojim bi mu se omogućilo da se vrati na određeno mjesto ako to 
želi. Vozač inače može slobodno odabrati odredište/lokaciju svojeg razdoblja odmora.

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

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka d
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8. – stavak 8.a – podstavak 1.

Stajalište Vijeća Izmjena

8.a Prijevoznici organiziraju rad vozača 
tako da se vozači mogu vratiti u operativno 
središte poslodavca gdje je obično baza 
vozača i gdje vozač počinje tjedno 
razdoblje odmora, u državu članicu 
poslovnog nastana poslodavca ili u mjesto 
boravka vozača u svakom razdoblju od 
četiri uzastopna tjedna, kako bi proveli 
najmanje jedno redovno tjedno razdoblje 
odmora ili tjedno razdoblje odmora dulje 
od 45 sati koje se uzima kao nadoknada za 
skraćeno tjedno razdoblje odmora.

8.a Prijevoznici organiziraju rad vozača 
tako da se vozači mogu vratiti u operativno 
središte poslodavca gdje je obično baza 
vozača i gdje vozač počinje tjedno 
razdoblje odmora, u državu članicu 
poslovnog nastana poslodavca ili u mjesto 
boravka vozača ili na bilo koju drugu 
lokaciju po izboru vozača u svakom 
razdoblju od četiri uzastopna tjedna, kako 
bi proveli najmanje jedno redovno tjedno 
razdoblje odmora ili tjedno razdoblje 
odmora dulje od 45 sati koje se uzima kao 
nadoknada za skraćeno tjedno razdoblje 
odmora.

Or. en

Amandman 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8.a – stavak 4.
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Stajalište Vijeća Izmjena

4. Komisija do 31. prosinca 2024. 
podnosi izvješće Europskom parlamentu i 
Vijeću o dostupnosti prikladnih objekata za 
odmor vozača i zaštićenih parkirališta, kao 
i o razvoju sigurnih i zaštićenih parkirališta 
koja su certificirana u skladu s delegiranim 
aktima iz stavka 2. U tom izvješću mogu se 
navesti mjere za povećanje broja i kvalitete 
sigurnih i zaštićenih parkirališta.

4. Najkasnije [SL: tri godine nakon 
datuma stupanja na snagu ove Uredbe o 
izmjeni] Komisija podnosi izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću o 
dostupnosti prikladnih objekata za odmor 
vozača i zaštićenih parkirališta, kao i o 
razvoju sigurnih i zaštićenih parkirališta 
koja su certificirana u skladu s delegiranim 
aktima. To izvješće konkretno sadrži 
informacije o broju i lokaciji 
certificiranih sigurnih i zaštićenih 
parkirališta, o njihovu kapacitetu i 
upotrebi te o potražnji za dodatnim 
mjestima ili objektima. Na temelju tog 
izvješća Komisija po potrebi 
predlaže mjere čiji je cilj povećanje broja i 
kvalitete certificiranih sigurnih i zaštićenih 
parkirališta i/ili mjere za produljenje 
prijelaznog razdoblja utvrđenog u 
četvrtom podstavku članka 8. na dodatne 
dvije godine.

Or. en

Amandman 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Stajalište Vijeća
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Uredba (EZ) br. 561/2006
Članak 8.a – stavak 4.

Stajalište Vijeća Izmjena

4. Komisija do 31. prosinca 2024. 
podnosi izvješće Europskom parlamentu i 
Vijeću o dostupnosti prikladnih objekata za 
odmor vozača i zaštićenih parkirališta, kao 
i o razvoju sigurnih i zaštićenih parkirališta 
koja su certificirana u skladu s delegiranim 
aktima iz stavka 2. U tom izvješću mogu se 
navesti mjere za povećanje broja i kvalitete 
sigurnih i zaštićenih parkirališta.

4. Najkasnije [SL: tri godine nakon 
datuma stupanja na snagu ove Uredbe o 
izmjeni] Komisija podnosi izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću o 
dostupnosti prikladnih objekata za odmor 
vozača i zaštićenih parkirališta, kao i o 
razvoju sigurnih i zaštićenih parkirališta 
koja su certificirana u skladu s delegiranim 
aktima. To izvješće konkretno sadrži 
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informacije o broju i lokaciji 
certificiranih sigurnih i zaštićenih 
parkirališta, o njihovu kapacitetu i 
upotrebi te o potražnji za dodatnim 
mjestima ili objektima. Na temelju tog 
izvješća Komisija po potrebi predlaže 
mjere čiji je cilj povećanje broja i kvalitete 
certificiranih sigurnih i zaštićenih 
parkirališta i/ili mjere za produljenje 
prijelaznog razdoblja utvrđenog u članku 
8. stavku 8. četvrtom podstavku na 
dodatne dvije godine.

Or. en

Obrazloženje

Dokazano nedostaje oko 100 000 sigurnih i zaštićenih parkirnih mjesta i zona, a još više onih 
opremljenih adekvatnim objektima za odmor, kao što su sanitarni čvorovi, tuševi, osvjetljenje, 
nadzorne kamere i ograđena parkirališta. Nema dovoljno niti smještajnih objekata u 
neposrednoj blizini parkirališta. Stoga zahtjev da se spava izvan kabine treba ovisiti o 
dostupnosti parkirnih mjesta u EU-u te treba uspostaviti prijelazno razdoblje dok se ne 
izgrade potrebna parkirališta.

Amandman 15
Clotilde Armand

Stajalište Vijeća
Članak 2.a (novi)

Stajalište Vijeća Izmjena

Članak 2.a
Viša sila

U slučaju iznimnih i nepredvidivih 
okolnosti koje se smatraju višom silom, 
kao što su javnozdravstvene krize, 
okolišne krize ili krize društveno-političke 
i vojne prirode, i u slučajevima kada je 
efektivan nastavak prekograničnog 
prometa od velike socioekonomske 
važnosti, Komisija suspendira sljedeće 
odredbe ove Uredbe tijekom trajanja 
razdoblja krize ili oporavka, kako bi se 
olakšao promet kamiona koji prevoze 
putnike i robu i kako bi se osigurala 
dostupnost vozila i vozača za hitne 
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dostave:
(a) članak 1. stavak 1. točka 6.a o izmjeni 
članka 8. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 
561/2006 i uvođenju odredbi o tjednim 
razdobljima odmora;
(b) članak 1. stavak 1. točka 6.c o izmjeni 
članka 8. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 
561/2006 i zabrani provođenja razdoblja 
odmora u vozilu;
(c) članak 1. stavak 1. točka 6.d o izmjeni 
članka 8. umetanjem članka 8.a Uredbe 
(EZ) br. 561/2006 i uvođenjem obveze za 
vozače da se tijekom tjednog razdoblja 
odmora vrate u svoje mjesto boravišta ili u 
državu članicu poslovnog nastana 
poslodavca;
Takva suspenzija proizvodi učinak odmah 
nakon što se o njoj obavijeste Europski 
parlament i Vijeće. Nadležna nacionalna 
tijela bez odgode obavješćuju registrirane 
prijevoznike o toj suspenziji.

Or. en

Obrazloženje

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

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

Stajalište Vijeća
Članak 3. – stavak 1.

Stajalište Vijeća Izmjena



PE652.268v01-00 16/16 AM\1204971HR.docx

HR

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 
dana od dana objave u Službenom listu 
Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu [umetnuti 
datum 18 mjeseci nakon dana objave u 
Službenom listu Europske unije].
Primjenjuje se od [unijeti datum 18 
mjeseci od datuma stupanja na snagu].
Do ... [SL: 4 mjeseca nakon objave u 
Službenom listu Europske unije] Komisija 
predstavlja odgovarajuću procjenu 
utjecaja u pogledu učinka ove Uredbe na 
stvarnu ekonomsku situaciju cestovnog 
prijevoza tereta EU-a i situaciju i situaciju 
u pogledu zdravlja i sigurnosti vozača te, 
prema potrebi, predlaže izmjene ove 
Uredbe, uzimajući u obzir novu tržišnu 
situaciju u tom sektoru.

Or. en

Obrazloženje

Zbog trenutne krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 i neviđene nesigurnosti u 
pogledu ekonomske i zdravstvene situacije na tržištu cestovnog prijevoza tereta, stupanje na 
snagu ove Uredbe se odgađa, dok Europska komisija priprema pravu procjenu učinka s 
analizom nove tržišne situacije nakon krize i evaluaciju učinka nove Uredbe na sektor 
cestovnog prijevoza EU-a. Kako bi se pravila prilagodila, Komisija bi trebala predložiti 
odgovarajuće izmjene ovog pravnog akta prije njegova stupanja na snagu.


