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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky 
na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a 
týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy 
prostredníctvom tachografov
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. 
januára 20181,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 20182,

– so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0151), 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2017)0277), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch 
(A9-0115/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 
článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

1 Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45. 
2 Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.
3  Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Právne predpisy v sociálnej oblasti v medzinárodnej cestnej doprave

Odvetvie cestnej dopravy je dôležitou súčasťou spoločnej dopravnej politiky, ktorá zamestnáva 
viac ako 11 miliónov ľudí a tvorí takmer polovicu celkových dopravných činností v EÚ. Právne 
predpisy v sociálnej oblasti v oblasti cestnej dopravy majú tri vzájomne sa dopĺňajúce ciele: (1) 
zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, (2) zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a (3) zlepšiť 
pracovné podmienky vodičov.

V nariadení (ES) č. 561/2006 sa stanovujú pravidlá uplatniteľné na čas jazdy, prestávky a doby 
odpočinku vodičov v cestnej nákladnej a osobnej doprave. Proces vykonávania tohto nariadenia 
odhalil niekoľko problémov. Medzi ne patria rozdielne postupy presadzovania, ktoré sa 
uplatňujú v rôznych členských štátoch EÚ, zrozumiteľnosť znenia nariadenia, široká miera 
voľnej úvahy členských štátov a rôzne výnimky, ktoré sú povolené v nariadení. Tieto problémy 
ovplyvňujú harmonizáciu cestnej dopravy, ako aj právnu istotu a obmedzujú plnenie cieľa 
nariadenia.

S cieľom riešiť tieto výzvy prijala Komisia 31. mája 2017 súbor legislatívnych návrhov, ktoré 
sa týkajú aspektov sociálneho a vnútorného trhu v oblasti cestnej dopravy v EÚ, ako súčasť 
balíka „Európa v pohybe“ pre ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu. Cieľom 
tohto balíka bolo zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zjednodušiť existujúce pravidlá, 
a pritom zachovať vnútorný trh EÚ a zabezpečiť práva pracovníkov v odvetví cestnej dopravy. 

2. Návrh Komisie 

Všeobecným cieľom návrhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) 561/2006 o čase jazdy a 
odpočinku a nariadenie (EÚ) 165/2014 o tachografoch, bolo objasniť určité ustanovenia a 
prispôsobiť niektoré pravidlá meniacim sa potrebám odvetvia a zintenzívniť inteligentné 
presadzovanie sociálnych pravidiel v cestnej doprave.

Na dosiahnutie všeobecného cieľa navrhla Komisia okrem iného:

– umožniť väčšiu flexibilitu pri organizovaní doby týždenného odpočinku vodičov, aby vodiči 
mohli čerpať l dva po sebe idúce časy skráteného týždenného odpočinku v lehote štyroch 
týždňov a čerpať akumulovaný týždenný odpočinok, 

– vysvetliť, že vodič nemôže stráviť týždenný odpočinok v dĺžke 45 hodín alebo viac vo vozidle 
a že zamestnávateľ je povinný poskytnúť vodičovi primerané ubytovanie vhodným vybavením 
na spanie a hygienickými zariadeniam, ak vodič nemôže čerpať tento týždenný odpočinok na 
súkromnom mieste podľa vlastného výberu. Zámerom bolo zlepšiť pracovné podmienky 
vodičov a zabezpečiť, aby mali dobré podmienky na svoj odpočinok,

– určiť povinnosť dopravných podnikov organizovať prácu vodičov tak, aby sa mohli vrátiť 
domov na týždenný odpočinok najmenej raz v priebehu troch po sebe idúcich týždňov. 
Zámerom bolo zabrániť situácii, keď vodiči pracujú v zahraničí dlhodobo bez možnosti 
pravidelného návratu domov,
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– zlepšiť vlastnosti „inteligentných“ tachografov, aby bolo možné presnejšie lokalizovať 
vozidlá používané na cezhraničnú dopravu, a doplniť povinnosť vodičov zaznamenávať v 
tachografe polohu svojho vozidla po prekročení hranice na najbližšom vhodnom mieste 
zastavenia.

3. Medziinštitucionálne rokovania

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 4. apríla 2019 sa od októbra do 
decembra 2019 počas fínskeho predsedníctva Rady konali medziinštitucionálne rokovania 
(zamerané na skorú dohodu v druhom čítaní). Po štyroch kolách trialógov, z ktorých niektoré 
sa konali spoločne, dosiahla rokovacia skupina Parlamentu predbežnú dohodu s 
predsedníctvom Rady počas posledného trialógu, ktorý sa konal 11. decembra 2019.

Text predbežnej dohody bol predložený Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) a 
potvrdený 21. januára 2020. Predsedníčka výboru TRAN na základe súhlasu výboru vo svojom 
liste adresovanému predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER I) uviedla, 
že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov za predpokladu, že 
bude v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou medzi oboma inštitúciami. Po právnom a 
lingvistickom overení textu Rada 7. apríla 2020 (písomným postupom) formálne prijala svoju 
pozíciu v súlade s predbežnou dohodou.

4. Hlavné prvky dohody

Celková dohoda, ktorú Európsky parlament dosiahol s Radou a Komisiou, má za cieľ ďalšie 
zlepšenie súčasných pravidiel EÚ v sociálnej oblasti a v oblasti vnútorného trhu v cestnej 
doprave. Dosiahlo sa najmä nasledovné:

– pokiaľ ide o organizáciu dôb týždenného odpočinku, dohoda potvrdzuje cieľ Komisie 
poskytnúť väčšiu flexibilitu pre diaľkovú nákladnú dopravu a zároveň zabezpečiť, aby sa vodiči 
pravidelne vracali domov na dlhý čas odpočinku. Táto možnosť sa poskytuje ako výnimka zo 
súčasného pravidla, ktoré umožňuje čerpať skrátenú dobu týždenného odpočinku každé dva 
týždne. Obmedzuje sa na vodičov pôsobiacich v medzinárodnej nákladnej doprave, a to za 
určitých podmienok, t. j. dve po sebe idúce skrátené doby odpočinku sa čerpajú mimo členského 
štátu usadenia, po sebe idúce skrátené doby odpočinku sa kompenzujú pred nasledujúcim 
plnohodnotným časom odpočinku a vodič musí mať možnosť vrátiť sa domov každé 3 týždne,

– pokiaľ ide o pravidelný návrat vodiča, v dohode sa uvádza, že spoločnosti by mali 
organizovať prácu vodičov tak, aby sa vodiči mohli vrátiť do operačného centra 
zamestnávateľa, v ktorom má vodič obvykle základňu, alebo do miesta bydliska vodičov v 
rámci každého obdobia štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. V odôvodnení sa objasňuje, že 
„vodiči si môžu slobodne vybrať, kde chcú stráviť svoj čas odpočinku“. Interval sa skracuje na 
tri týždne v prípade, že vodič čerpal dva po sebe idúce časy skráteného týždenného odpočinku.  
Medzinárodní vodiči by mohli mať úžitok z tohto ustanovenia, pretože pomáha zabrániť 
situácii, keď vodiči pracujú v zahraničí dlhodobo bez možnosti návratu domov k svojim 
rodinám, 

– ešte väčšia flexibilita je povolená na základe zavedenej možnosti prekročenia denného a 
týždenného času jazdy za výnimočných okolností, aby sa vodič dostal do operačného centra 
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zamestnávateľa alebo do miesta bydliska vodiča na strávenie týždenného odpočinku. Za 
takýchto výnimočných okolností môže vodič buď prekročiť čas jazdy až o jednu hodinu, alebo 
až o dve hodiny, ak sa pred ďalšou jazdou vykonala 30-minútová prestávka. Pružnosť sa 
zvyšuje aj tým, že sa vodičovi umožňuje využiť 8 hodinové alebo dlhšie cesty vlakom a 
trajektom na pravidelný týždenný odpočinok za predpokladu, že má vodič prístup k spacej 
kabíne,

– dohoda potvrdzuje zákaz pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle. Ide ešte ďalej tým, 
že sa usiluje zaručiť vhodné podmienky na odpočinok pre vodičov, pričom poveruje Komisiu, 
aby predložila podrobné ustanovenia týkajúce sa bezpečných a chránených parkovísk, t. j. 
úrovne služieb a postupu certifikácie týchto parkovísk,

– novým prvkom je zahrnutie prevádzkovateľov ľahkých úžitkových vozidiel s hmotnosťou 
presahujúcou 2,5 ton do rozsahu pôsobnosti týchto nariadení. Keďže táto požiadavka zahŕňa 
len vozidlá určené na profesionálne použitie a pôsobiace v medzinárodnej doprave, uplatňovala 
by sa na operácie, pri ktorých sa vyžadujú rovnaké podmienky. Ešte viac zvýši bezpečnosť 
cestnej premávky pre tento typ vozidiel v medzinárodnej doprave v prenájme a za úhradu,

– s cieľom dosiahnuť účinné a efektívne presadzovanie nových pravidiel v sociálnej oblasti a v 
oblasti vnútorného trhu sa v dohode zavádza nová generácia „inteligentných“ tachografov na 
presnejšie určovanie polohy vozidiel používaných na cezhraničnú dopravu s cieľom zabezpečiť 
riadne uplatňovanie nových pravidiel. Požaduje tiež ambiciózny, ale realistický harmonogram 
zavedenia tejto novej technológie. Harmonogram sa stanovuje tak pre nové vozidlá (dva roky 
od dátumu prijatia technických špecifikácií), ako aj pre existujúce vozidlá (ďalšie tri roky od 
dátumu prijatia technických špecifikácií pre všetky vozidlá vybavené iným tachografom, ako 
je verzia 1 inteligentného tachografu; dodatočná modernizácia štyri roky odo dňa prijatia 
technických špecifikácií pre všetky vozidlá vybavené inteligentným tachografom verziou 1).

5. Odporúčanie

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s predbežnou dohodou dosiahnutou počas 
medziinštitucionálnych rokovaní, spravodajkyňa odporúča jej prijatie bez zmien.
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