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21.3.2019 A8-0205/139

Pozmeňujúci návrh 139
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 a
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v odseku 6 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„6. V každých štyroch po sebe idúcich 
týždňoch vodič čerpá najmenej:
a) štyri doby pravidelného 
týždenného odpočinku alebo
b) dve doby pravidelného týždenného 
odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín 
a dve doby skráteného týždenného 
odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.
Na účely písmena b) sa doby skráteného 
týždenného odpočinku nahradia dobou 
odpočinku v rovnocennom trvaní 
čerpanou vcelku pred ukončením tretieho 
týždňa nasledujúceho po dotknutom 
týždni.

Or. en



AM\1180460SK.docx PE621.703v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

21.3.2019 A8-0205/140

Pozmeňujúci návrh 140
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 b
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„7. Každá doba odpočinku čerpaná 
ako náhrada za skráteného týždenného 
odpočinku musí bezprostredne 
predchádzať alebo nasledovať po dobe 
pravidelného týždenného odpočinku 
trvajúcej najmenej 45 hodín.“;

„7. Každý čas odpočinku čerpaný ako 
náhrada za skrátený týždenný odpočinok 
sa musí čerpať buď pred pravidelným 
týždenným odpočinkom v trvaní najmenej 
45 hodín, alebo v priamej nadväznosti naň 
ako jeden nepretržitý odpočinok.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/141

Pozmeňujúci návrh 141
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Pravidelný týždenný odpočinok a 
každý týždenný odpočinok v trvaní viac 
ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada 
za predchádzajúci skrátený týždenný 
odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. 
Musia sa čerpať vo vhodnom ubytovaní s 
primeranými zariadeniami na spanie a 
hygienickými zariadeniami,

8a. Pravidelný týždenný odpočinok a 
každý týždenný odpočinok v trvaní viac 
ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada 
za predchádzajúci skrátený týždenný 
odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. 
Musia sa čerpať v kvalitnom a rodovo 
primeranom ubytovaní mimo kabíny, s 
primeranými zariadeniami na spanie a 
hygienickými zariadeniami pre vodiča:

a) ktoré buď poskytol alebo zaplatil 
zamestnávateľ, alebo

a) ktoré buď poskytol, alebo zaplatil 
zamestnávateľ alebo

b) doma alebo na inom súkromnom 
mieste podľa výberu vodiča. 

b) doma alebo na inom súkromnom 
mieste podľa výberu vodiča. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Pozmeňujúci návrh 142
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 troch za sebou 
idúcich týždňov stráviť doma alebo na 
inom mieste podľa vlastného výberu 
aspoň jeden pravidelný týždenný 
odpočinok alebo týždenný odpočinok v 
trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako 
náhrada za skrátený týždenný odpočinok. 
Ak chce vodič čerpať takýto odpočinok na 
inom mieste než doma, musí o tom v 
predstihu písomne informovať dopravný 
podnik. Ak sa vodič rozhodne, že svoj 
odpočinok strávi doma, dopravný podnik 
mu zabezpečí finančné alebo praktické 
prostriedky na návrat domov. Trvanie 
spiatočnej cesty sa neberie do úvahy na 
účely výpočtu dĺžky odpočinku. Ak sa 
vodič rozhodne stráviť odpočinok na 
inom mieste ako doma, podnik neodpočíta 
cestovné náklady od nároku vodiča na 
cestovné náhrady.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/143

Pozmeňujúci návrh 143
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 a (nové)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek:
8c. Do ...[dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a potom každé 
dva roky členské štáty predložia Komisii 
správu o dostupnosti vhodných zariadení 
na odpočinok vodičov a strážených 
parkovacích zariadení na svojom území. 
Komisia prijme vykonávacie akty, v 
ktorých stanoví spoločný formát 
dvojročných správ členských štátov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 24 ods. 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Pozmeňujúci návrh 144
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 6
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„9. Odchylne od článku 8, ak vodič 
sprevádza vozidlo prepravované trajektom 
alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného 
denného odpočinku alebo dobu 
skráteného týždenného odpočinku, tento 
odpočinok sa môže prerušiť inými 
činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto 
prerušenie celkovo nepresiahne jednu 
hodinu. Počas tejto doby pravidelného 
denného odpočinku alebo skráteného 
týždenného odpočinku musí mať vodič k 
dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.“;

„9. Odchylne od článku 8, ak vodič 
sprevádza vozidlo prepravované trajektom 
alebo vlakom a čerpá pravidelný denný 
alebo týždenný odpočinok, tento 
odpočinok sa môže najviac dvakrát 
prerušiť inými činnosťami, ktoré celkovo 
nepresahujú jednu hodinu. Počas tohto 
pravidelného denného alebo týždenného 
odpočinku musí mať vodič prístup k lôžku 
alebo ležadlu.“;

Or. en

Odôvodnenie

Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom 
a čerpá pravidelný denný alebo týždenný odpočinok, tento odpočinok sa môže najviac dvakrát 
prerušiť inými činnosťami, ktoré celkovo nepresahujú jednu hodinu. Počas tohto pravidelného 
denného alebo týždenného odpočinku musí mať vodič prístup k lôžku alebo ležadlu.
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21.3.2019 A8-0205/145

Pozmeňujúci návrh 145
Marita Ulvskog
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

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 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 10 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 10 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

„1. Dopravný podnik neposkytne 
vodičom, ktorých zamestnáva, alebo 
vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu 
platbu, a to ani vo forme prémie alebo 
príplatku ku mzde, ktorá by súvisela 
s prejdenou vzdialenosťou a/alebo 
množstvom dopraveného tovaru, ak má 
platba taký charakter, ktorý by ohrozil 
bezpečnosť na cestách a/alebo podnietil 
porušenie tohto nariadenia.“

„1. Dopravný podnik nesmie vodičom, 
ktorých zamestnáva, ani tým, ktorých má 
k dispozícii, vyplatiť žiadnu finančnú 
odmenu navyše, ktorá by súvisela 
s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou 
dodávky a/alebo množstvom dopraveného 
tovaru, a to ani vo forme prémie alebo 
príplatku ku mzde, ak by sa tým nabádalo 
na porušovanie tohto nariadenia.“

Or. en


