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27.6.2018 A8-0205/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 (ES) č. 561/2006 

Článok 6 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (2b) V článku 6 sa odsek 2 mení takto: 

2. Týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 

56 hodín a nesmie spôsobiť prekročenie 

maximálneho týždenného pracovného 

času, ako je ustanovený v smernici 

2002/15/ES. 

„2. Týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 

48 hodín a nikdy nesmie spôsobiť 

prekročenie maximálneho týždenného 

pracovného času, ako je ustanovený 

v smernici 2002/15/ES.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0018.02/DOC_1&format=PDF)) 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh uvádza týždenný čas jazdy do súladu s bežnou pracovnou dobou európskych 

občanov, ako stanovuje smernica 2003/88/ES. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 c (nový) 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 6 – odsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (2c) V článku 6 sa odsek 3 mení takto: 

3. Celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch 

po sebe idúcich týždňov nesmie presiahnuť 

90 hodín. 

„3. Celkový súhrnný čas jazdy počas 

dvoch po sebe idúcich týždňov nesmie 

presiahnuť 80 hodín.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0018.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 3 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 7 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (3a) V článku 7 sa odsek 1 mení takto: 

Po štyroch a pol hodinách jazdy má vodič 

neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej 

štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať 

dobu odpočinku. 

„Po štyroch a pol hodinách jazdy má vodič 

neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej 

60 minút, ak nezačína čerpať dobu 

odpočinku.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0018.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 3 b (nový) 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 7 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (3b) V článku 7 sa odsek 2 mení takto: 

Táto prestávka sa môže nahradiť 

prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút, 

po ktorej nasleduje prestávka trvajúca 

najmenej 30 minút, pričom každá je 

rozložená tak, aby boli splnené ustanovenia 

prvého odseku. 

„Táto prestávka sa môže nahradiť 

prestávkou trvajúcou najmenej 30 minút, 

po ktorej nasleduje prestávka trvajúca 

najmenej 30 minút, pričom každá je 

rozložená tak, aby boli splnené ustanovenia 

prvého odseku.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0018.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 9 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Článok 15 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„Článok 15  

Členské štáty zabezpečia, aby sa na 

vodičov vozidiel uvedených v článku 3 

písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, 

ktoré poskytujú primeranú ochranu 

vzhľadom na povolené časy jazdy a 

povinné prestávky a doby odpočinku. 

Členské štáty oznámia Komisii príslušné 

vnútroštátne predpisy, ktoré sa vzťahujú 

na takýchto vodičov.;“ 

 

Or. en 

 


