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22.6.2018 A8-0205/80 

Predlog spremembe  80 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Vzpostavitev Evropskega organa 

za delo bi lahko imela pomembno vlogo 

pri uveljavljanju pravil iz te uredbe, 

nacionalnim organom bi ta lahko 

pomagal zlasti pri usklajevanju nadzora, 

izmenjavi informacij in primerov dobre 

prakse ter usposabljanju inšpektorjev. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Predlog spremembe  81 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Prevoz blaga se pomembno 

razlikuje od prevoza potnikov. Vozniki 

avtobusov so v neposrednem stiku s 

potniki in bi jim bilo treba omogočiti več 

prožnosti pri jemanju odmorov, ne da bi 

se pri tem podaljšal čas vožnje ali skrajšal 

čas počitka in odmorov. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Predlog spremembe  82 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Vozniki, ki izvajajo mednarodne 

prevoze na dolge razdalje, so dolga 

obdobja odsotni od doma. Sedanje zahteve 

za redni tedenski počitek ta obdobja po 

nepotrebnem podaljšujejo. Zato je 

zaželeno, da se določba o rednem 

tedenskem počitku prilagodi tako, da bo 

voznikom lažje izvajati prevoze v skladu s 

pravili in se za redni tedenski počitek 

pripeljati domov ter da se vsi skrajšani 

tedenski časi počitka v celoti nadomestijo. 

Zagotoviti je tudi treba, da prevozniki 

organizirajo delo voznikov tako, da ta 

obdobja odsotnosti od doma niso predolga. 

(6) Vozniki, ki izvajajo mednarodne 

prevoze na dolge razdalje, so dolga 

obdobja odsotni od doma. Zato je zaželeno, 

da se določba o rednem tedenskem počitku 

izvaja tako, da bo voznikom lažje izvajati 

prevoze v skladu s pravili in se za redni 

tedenski počitek pripeljati domov ter da se 

vsi skrajšani tedenski časi počitka v celoti 

nadomestijo. Za zagotovitev varnih in 

dostojnih delovnih pogojev je treba 

zagotoviti, da prevozniki organizirajo delo 

voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od 

njihovega doma niso predolga, da imajo 

vozniki možnost rednega vračanja domov 

in da lahko uživajo dostojne pogoje za 

počitek v kakovostnih nastanitvah. Če se 

voznik odloči, da bo počitek preživel 

doma, bi mu moralo prevozno podjetje 

zagotoviti finančna ali fizična sredstva za 

vrnitev. Poleg tega trajanja povratnega 

potovanja ne bi smeli upoštevati pri 

izračunu trajanja obdobja za počitek. Če 

se voznik odloči, da bo svoj počitek 

preživel drugje kot doma, tega ne bi smeli 

upoštevati pri izračunu voznikovega 

nadomestila za potne stroške. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Predlog spremembe  83 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Države članice različno razlagajo in 

izvajajo zahteve za tedenski počitek, kar 

zadeva kraj, kjer bi si vozniki morali vzeti 

tedenski počitek. Zato je ustrezno, da se 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovi ustrezna nastanitev za 

njihov redni tedenski čas počitka, če so 

odsotni od doma. 

(7) Države članice različno razlagajo in 

izvajajo zahteve za tedenski počitek, kar 

zadeva kraj, kjer bi si vozniki morali vzeti 

tedenski počitek. Da bi voznikom 

zagotovili dobre delovne pogoje in 

varnost, je zato ustrezno, da se navedena 

zahteva pojasni in da se tako voznikom 

zagotovi kakovostna nastanitev ali drug 

kraj, ki zadovoljuje potrebe obeh spolov in 

ki ga izbere voznik, plača pa delodajalec, 

za njihov redni tedenski čas počitka, če so 

odsotni od doma. Države članice bi morale 

zagotoviti dostopnost zadostnega števila 

varovanih parkirišč, prilagojenih 

potrebam voznikov. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Predlog spremembe  84 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Mnogi cestni prevozi znotraj EU 

na nekaterih delih poti vključujejo prevoz 

s trajektom ali po železnici, zato bi bilo 

treba za take prevoze določiti jasne in 

primerne določbe o času počitka in 

odmorih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za primer tedenskih počitkov pri dolgih prevozih s trajektom ali po železnici, ki zadevajo 

predvsem obrobje EU, je treba predvideti izjeme. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Predlog spremembe  85 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Zaradi čedalje večje uporabe 

lahkih tovornih vozil za prevoz blaga so 

nastale nelojalna konkurenca in razlike 

pri uporabi Uredbe (ES) št. 561/2006, kar 

je privedlo do različnih delovnih pogojev 

in ogrozitve varnosti v cestnem prometu. 

Da bi se izboljšali varnost v cestnem 

prometu in delovni pogoji voznikov, bi 

moralo področje uporabe Uredbe (ES) št. 

561/2006 vključevati uporabo lahkih 

tovornih vozil za prevoz blaga, razen če se 

vozilo uporablja za lastne potrebe podjetja 

ali voznika ali če vožnja z vozilom ni 

voznikova glavna dejavnost. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Predlog spremembe  86 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Da bi se zagotovili ustrezni 

zdravstveni in varnostni standardi za 

voznike, je treba zagotoviti izgradnjo ali 

nadgradnjo varovanih parkirišč, ustreznih 

sanitarnih objektov in kakovostnih 

prenočišč. V Uniji bi morali imeti 

zadovoljivo mrežo parkirišč. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Predlog spremembe  87 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 d (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11d) Evropski parlament je v svoji 

resoluciji z dne 9. septembra 2015 o 

izvajanju bele knjige o prometu iz 

leta 2011: ocena in pot naprej proti 

trajnostni mobilnosti“ razmišljal o 

ustanovitvi evropske agencije za ceste, da 

bi zagotovili ustrezno izvajanje 

zakonodaje EU in spodbudili 

standardizacijo v vseh državah članicah. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Predlog spremembe  88 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena 

masa vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3 tone, ali 

„(a) blaga; ali“  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Predlog spremembe  89 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski 

čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 

glede določanja položaja s tahografi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) vozili ali kombinacijami vozil, ki se 

uporabljajo za nekomercialni prevoz 

blaga;“; 

(h) vozili ali kombinacijami vozil z 

največjo dovoljeno maso, ki ne presega 

7,5 tone, ki se uporabljajo za 

nekomercialni prevoz blaga; 

Or. en 

 

 


