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22.3.2019 A8-0205/327

Pozmeňujúci návrh 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v mene skupiny ECR

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 8 a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) na inom mieste podľa výberu 
vodiča.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Pozmeňujúci návrh 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v mene skupiny ECR

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 8 b – pododsek 1

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 štyroch za sebou 
idúcich týždňov stráviť doma alebo na 
inom mieste podľa výberu vodiča aspoň 
jednu dobu pravidelného týždenného 
odpočinku alebo týždenný odpočinok v 
trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako 
náhrada za skrátený týždenný odpočinok;

Vodič podá vyhlásenie o čerpaní 
pravidelného týždenného odpočinku alebo 
týždenného odpočinku v trvaní viac ako 
45 hodín ako náhrady za skrátenú dobu 
týždenného odpočinku na mieste podľa 
výberu vodiča. Vyhlásenie sa uchováva 
v priestoroch podniku.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Pozmeňujúci návrh 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v mene skupiny ECR

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 7
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za predpokladu, že sa tým neohrozí 
bezpečnosť cestnej premávky, môže sa 
vodič odchýliť od článku 8 ods. 2 a od 
článku 8 ods. 6 druhého pododseku, aby 
sa mohol dostať na miesto vhodného 
ubytovania uvedeného v článku 8 ods. 8a, 
na ktorom má čerpať denný alebo 
týždenný odpočinok. Výsledkom takejto 
odchýlky nesmie byť prekročený denný 
alebo týždenný čas jazdy ani skrátenie 
doby denného alebo týždenného 
odpočinku. Vodič uvedie dôvod tejto 
odchýlky ručne v záznamovom liste 
záznamového zariadenia alebo vo 
výtlačku zo záznamového zariadenia alebo 
vo svojom rozpise služieb najneskôr pri 
príchode na miesto vhodného ubytovania.

vypúšťa sa

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Pozmeňujúci návrh 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v mene skupiny ECR

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 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 37 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pri príchode na miesto vhodné na 
zastavenie vodič vloží do digitálneho 
tachografu symboly štátov, v ktorých začal 
a skončil svoju dennú pracovnú dobu, ako 
aj miesto a čas, keď vodič vozidlom 
prekročil hranicu. Členské štáty môžu od 
vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné 
činnosti na ich území požadovať, aby 
doplnili symbol štátu o podrobnejšie 
geografické špecifikácie za predpokladu, 
že dané členské štáty oznámili Komisii 
uvedené podrobné geografické špecifikácie 
do 1. apríla 1998.

7. Vodič vloží do digitálneho 
tachografu symboly štátov, v ktorých začal 
a skončil svoju dennú pracovnú dobu. 
Vodič zadá aj symbol štátu, do ktorého 
vchádza po prekročení hranice členského 
štátu na začiatku svojej prvej plánovanej 
zastávky v tomto členskom štáte. Táto 
zastávka sa rozumie ako plánovaná 
prestávka alebo odpočinok v súlade s 
nariadením (ES) č. 561/2006 alebo 
akákoľvek iná zastávka potrebná pre 
vodiča alebo na účely dopravnej činnosti. 
Členské štáty môžu od vodičov vozidiel 
vykonávajúcich dopravné činnosti na ich 
území požadovať, aby doplnili symbol 
štátu o podrobnejšie geografické 
špecifikácie za predpokladu, že dané 
členské štáty oznámili Komisii uvedené 
podrobné geografické špecifikácie pred 1. 
aprílom 1998.
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