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22.6.2018 A8-0205/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Vytvorenie európskeho orgánu 

práce by mohlo zohrávať dôležitú úlohu 

pri presadzovaní pravidiel stanovených 

v tomto nariadení, a to najmä tým, že by 

vnútroštátnym orgánom pomáhal 

koordinovať kontroly, vymieňať si 

informácie a najlepšie postupy a 

zabezpečovať odbornú prípravu 

inšpektorov. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Doprava tovaru sa výrazne líši od 

prepravy cestujúcich. Vodiči autokarov 

alebo autobusov sú v úzkom kontakte 

s cestujúcimi a mali by mať väčšiu 

pružnosť pri určovaní prestávok bez 

predlžovania časov jazdy alebo 

skracovania časov odpočinku a prestávok. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Vodiči medzinárodnej diaľkovej 

dopravy trávia dlhý čas mimo domova. 

Súčasné požiadavky na pravidelný 

týždenný odpočinok tento čas zbytočne 

predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa 

ustanovenie o pravidelnom týždennom 

odpočinku upravilo, tak aby pre vodičov 

bolo jednoduchšie vykonávať dopravné 

operácie v súlade s pravidlami a aby sa 

dostali domov na pravidelný týždenný 

odpočinok, a aby boli plne odškodnení za 

všetky doby skráteného týždenného 

odpočinku. Takisto treba stanoviť, aby 

prevádzkovatelia organizovali prácu 

vodičov tak, aby čas strávený mimo 

domova nebol nadmerne dlhý. 

(6) Vodiči medzinárodnej diaľkovej 

dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Je 

preto žiaduce, aby sa presadzovalo 

vykonávanie ustanovenia o pravidelnom 

týždennom odpočinku tak, aby pre vodičov 

bolo jednoduchšie vykonávať dopravné 

operácie v súlade s pravidlami a aby sa 

dostali domov na pravidelný týždenný 

odpočinok, a aby boli plne odškodnení za 

všetky doby skráteného týždenného 

odpočinku. V záujme bezpečných a 

dôstojných pracovných podmienok je 

potrebné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia 

organizovali prácu vodičov tak, aby doby 

odpočinku mimo domova neboli pridlhé, 

aby vodiči mali možnosť pravidelne sa 

vracať domov a aby mohli využívať 

dôstojné podmienky odpočinku v 

kvalitnom ubytovaní. Ak sa vodič 

rozhodne, že svoju dobu odpočinku strávi 

doma, dopravný podnik by mal vodičovi 

zabezpečiť finančné alebo praktické 

prostriedky na návrat domov. Okrem toho 

by sa trvanie spiatočnej cesty nemalo brať 

do úvahy na účely výpočtu dĺžky 

odpočinku. Ak sa vodič rozhodne stráviť 

čas odpočinku na mieste inom ako doma, 

nemalo by sa to brať do úvahy na účely 
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výpočtu nároku vodiča na cestovné 

náhrady. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Členské štáty odlišne vykladajú a 

presadzujú požiadavky na týždenný 

odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania 

týždenného odpočinku. Preto je vhodné 

objasniť uvedenú požiadavku s cieľom 

zabezpečiť vodičom primerané ubytovanie 

na účely ich pravidelného týždenného 

odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova. 

(7) Členské štáty odlišne vykladajú a 

presadzujú požiadavky na týždenný 

odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania 

týždenného odpočinku. V záujme 

zabezpečenia dobrých pracovných 

podmienok a bezpečnosti vodičov je preto 

vhodné objasniť uvedenú požiadavku s 

cieľom zabezpečiť vodičom kvalitné a 

rodovo primerané ubytovanie alebo iné 

miesto zvolené vodičom a platené 

zamestnávateľom na účely ich 

pravidelného týždenného odpočinku, ak ho 

čerpajú mimo domova. Členské štáty by 

mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného 

počtu strážených parkovísk, ktoré sú 

prispôsobené potrebám vodičov. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Veľa operácií cestnej dopravy 

v Únii v určitých úsekoch cesty zahŕňa 

dopravu trajektom alebo železnicou. Pre 

takéto operácie je preto potrebné stanoviť 

jasné a vhodné ustanovenia týkajúce sa 

dôb odpočinku a prestávok. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Malo by sa uvažovať o výnimkách v prípade týždenného odpočinku pri dlhých cestách 

trajektom alebo vlakom, najmä v súvislosti s okrajovými časťami EÚ. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Používanie ľahkých úžitkových 

vozidiel na prepravu tovaru je na 

vzostupe, čo vedie k rozvoju 

nespravodlivej hospodárskej súťaže 

a rozdielom v uplatňovaní nariadenia 

(ES) č. 561/2006, čo ďalej spôsobilo 

nerovnosti v pracovných podmienkach 

a zhoršilo bezpečnosť cestnej premávky. S 

cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej 

premávky a pracovné podmienky vodičov 

by sa rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) 

č. 561/2006 mal rozšíriť tak, aby zahŕňal 

ľahké úžitkové vozidlá používané na 

prepravu tovaru, pokiaľ vozidlo nie je 

používané na vlastný účet podniku alebo 

vodiča alebo ak riadenie vozidla 

nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, 

ktorá toto motorové vozidlo riadi. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 c (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11c) S cieľom zaručiť primerané 

zdravotné a bezpečnostné normy pre 

vodičov je potrebné zriadiť alebo 

zmodernizovať strážené parkoviská, 

vhodné hygienické zariadenia a kvalitné 

ubytovanie. V rámci Únie by mala 

existovať dostatočná sieť parkovísk. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 d (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11d) Európsky parlament vo svojom 

uznesení z 9. septembra 2015 

o vykonávaní Bielej knihy o doprave 

z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup 

na ceste k udržateľnej mobilite zvažoval 

vytvorenie európskej agentúry pre cestnú 

dopravu s cieľom zaistiť správne 

vykonávanie práva Únie a podporovať 

štandardizáciu vo všetkých členských 

štátoch. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 2 ods. 1 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) tovaru, kde maximálna prípustná 

hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu 

alebo návesu je vyššia ako 3.5 tony, alebo 

„a) tovaru, alebo“  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné 

a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a 

nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 3 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) vozidlami alebo jazdnými 

súpravami používanými na nekomerčnú 

nákladnú dopravu; 

h) vozidlami alebo jazdnými 

súpravami s maximálnou prípustnou 

hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, 

používanými na nekomerčnú nákladnú 

dopravu; 

Or. en 

 

 


