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26.6.2018 A8-0205/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

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 2 

Nariadenie (EÚ) č. 561/2006 

Článok 4 – písmeno r 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

r) „nekomerčná doprava“ je cestná 

doprava iná ako preprava za poplatok alebo 

za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa 

neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára 

žiadny príjem; 

r) „nekomerčná doprava“ je cestná 

doprava cestujúcich alebo tovaru iná ako 

preprava za poplatok alebo za úhradu alebo 

na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje 

žiadna priama ani nepriama protihodnota 

a ktorá nevytvára žiadny priamy ani 

nepriamy príjem; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Lepšie ozrejmenie vymedzenia pojmu s ohľadom na nové obchodné modely. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

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 2 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) č. 561/2006 

Článok 4 – písmeno r a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) V článku 4 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „ra) „domov“ znamená registrované 

miesto pobytu vodiča v členskom štáte;“ 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

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 2 b (nový) 

Nariadenie (EÚ) č. 561/2006 

Článok 4 – písmeno r b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) V článku 4 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „rb) „ľahké úžitkové vozidlo“ znamená 

vozidlo určené na prepravu tovaru, 

ktorého najväčšia prípustná naložená 

hmotnosť vrátane akéhokoľvek prívesu 

alebo návesu nepresahuje 3,5 tony.“ 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

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 4 

Nariadenie (EÚ) č. 561/2006 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vodič zúčastňujúci sa na vedení vozidla 

viacerými osobami sa môže rozhodnúť 

čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo 

vozidle, ktoré vedie iný vodič, za 

predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku 

nepomáha vodičovi, ktorý vedie vozidlo. 

Vodič zúčastňujúci sa na vedení vozidla 

viacerými osobami sa môže rozhodnúť 

čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo 

vozidle, ktoré vedie iný vodič, za 

predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku 

nepomáha vodičovi, ktorý vedie vozidlo.  

 V prípade cestnej dopravy cestujúcich sa 

vodič môže rozhodnúť urobiť si prestávku 

v trvaní aspoň 30 minút, po ktorej budú 

nasledovať prestávky, každá v trvaní 

aspoň 15 minút, rozdelené tak, aby sa 

dodržal prvý odsek. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vodiči prepravujúci cestujúcich by mali mať väčšiu pružnosť pri robení si prestávok, aby sa 

mohli prispôsobiť potrebám cestujúcich bez predlžovania času jazdy alebo skracovania dôb 

odpočinku a prestávok. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

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 (EÚ) 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 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

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 (EÚ) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Každá doba odpočinku čerpaná ako 

náhrada za dobu skráteného týždenného 

odpočinku musí bezprostredne 

predchádzať alebo nasledovať po dobe 
pravidelného týždenného odpočinku 

trvajúcej najmenej 45 hodín. 

7. Každá doba odpočinku čerpaná ako 

náhrada za dobu skráteného týždenného 

odpočinku sa musí čerpať pred dobou 

pravidelného týždenného odpočinku 

v trvaní najmenej 45 hodín alebo ako 

predĺženie tejto doby ako jedna 

pokračujúca doba odpočinku. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

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 (EÚ) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 8a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8a. Doby pravidelného týždenného 

odpočinku a 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. Doby pravidelného týždenného 

odpočinku a 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 mieste podľa 

výberu vodiča.  

b) doma alebo na inom mieste podľa 

výberu vodiča.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

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 (EÚ) 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 jednu dobu pravidelného týždenného 

odpočinku alebo týždenný odpočinok v 

trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako 

náhrada za skrátený týždenný odpočinok. 

Vodič informuje dopravný podnik pred 

takouto dobou odpočinku, ak ju chce 

čerpať na inom mieste než doma. 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 

dobu odpočinku na mieste inom ako 

doma, podnik nestrhne cestovné náklady z 

nároku vodiča na cestovné náhrady. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

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 (EÚ) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 8 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) vkladá sa tento odsek: 

 8 c. 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 ich území. 

Komisia prijme vykonávacie akty, v 

ktorých stanoví spoločný formát 

dvojročných správ členských štátov.  

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s konzultačným postupom podľa 

článku 24 ods. 2. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

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 (EÚ) 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.“; 

1. Odchylne od článku 8, ak vodič 

sprevádza vozidlo prepravované trajektom 

alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného 

denného odpočinku alebo dobu 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 

týždenného odpočinku musí mať vodič k 

dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom 

a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu 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 

týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu. 

 

 


