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27.6.2018 A8-0205/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie 

polohy prostredníctvom tachografov 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a)  Miesto bydliska by malo byť 

zaregistrované bydlisko vodiča v členskom 

štáte. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a 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) Preprava cestujúcich sa výrazne 

líši od prepravy tovaru. Vodiči autobusov 

sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a 

musia mať možnosť využívať flexibilné 

prestávky. Tieto prestávky by nemali 

predĺžiť čas jazdy alebo skrátiť čas 

odpočinku, ani by nemali mať vplyv na 

ďalšie plánované činnosti súvisiace s 

jazdou. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie 

polohy prostredníctvom tachografov 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Vodiči sú okrem hlavnej funkcie, 

ktorou je šoférovanie, zodpovední aj za 

ďalšie činnosti, ako je nakládka či 

vykládka, údržba vozidla, príprava trasy a 

podobne. Tieto úlohy sa musia zohľadniť 

pri určovaní pracovnej doby a 

primeraného času odpočinku. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spoločnosti zamestnávajúce vodičov s nízkymi mzdami sú zvýhodnené bezkonkurenčne nízkymi 

prevádzkovými nákladmi, keďže nabádajú k tomu, aby vodiči trávili týždennú dobu odpočinku v kabínach 

napriek tomu, že takéto prestávky sú v rozpore s dobrými životnými podmienkami vodičov a ich 

bezpečnosťou na cestách. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a 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. Týždenný čas 

odpočinku vodič musí stráviť mimo 

kabíny: Preto je vhodné objasniť uvedenú 

požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom 

primerané ubytovanie na účely ich 

pravidelného týždenného odpočinku, ak ho 

čerpajú mimo domova. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spoločnosti zamestnávajúce vodičov s nízkymi mzdami sú zvýhodnené bezkonkurenčne nízkymi 

prevádzkovými nákladmi, keďže nabádajú k tomu, aby vodiči trávili týždennú dobu odpočinku v kabínach 

napriek tomu, že takéto prestávky sú v rozpore s dobrými životnými podmienkami vodičov a ich 

bezpečnosťou na cestách. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie 

polohy prostredníctvom tachografov 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 8a – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) doma alebo na inom súkromnom 

mieste podľa výberu vodiča. 

b) doma, v mieste bydliska vodiča. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Možnosť súkromného miesta pre čas odpočinku by mohla viesť k podvodným praktikám. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie 

polohy prostredníctvom tachografov 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 8b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8b. Dopravný podnik musí organizovať 

prácu vodičov, tak aby vodiči mohli v 

rámci každého obdobia troch za sebou 

idúcich týždňov stráviť doma aspoň jednu 

dobu pravidelného týždenného odpočinku 

alebo týždenný odpočinok v trvaní viac 

ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za 

skrátený týždenný odpočinok.; 

8b. Dopravný podnik musí organizovať 

prácu vodičov tak, aby vodiči mohli v 

rámci každého obdobia dvoch za sebou 

idúcich týždňov stráviť doma aspoň jednu 

dobu pravidelného týždenného odpočinku 

alebo týždenný odpočinok v trvaní viac 

ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za 

skrátený týždenný odpočinok.; 

Or. en 

 


