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26.6.2018 A8-0205/90 

Predlog spremembe  90 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(r) „nekomercialni prevoz“ pomeni 

vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za 

najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se 

ne prejme plačilo in s katerim se ne 

ustvarja prihodek.“; 

(r) „nekomercialni prevoz“ pomeni 

vsak prevoz potnikov ali blaga po cesti, ki 

ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, 

za katerega se ne prejme neposredno ali 

posredno plačilo in s katerim se 

neposredno ali posredno ne ustvarja 

prihodek. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev je bolj jasna, saj upošteva nove poslovne modele. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Predlog spremembe  91 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(ra) „dom“ pomeni registrirano 

prebivališče voznika v državi članici;“ 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Predlog spremembe  92 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(rb) „lahko gospodarsko vozilo“ 

pomeni vozilo, namenjeno za prevoz 

blaga, pri čemer največja dovoljena masa 

obremenjenega vozila, skupaj s kakršnim 

koli priklopnikom ali polpriklopnikom, ne 

presega 3,5 tone;“ 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Predlog spremembe  93 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Voznik, ki vozi z več vozniki, se lahko 

odloči za 45-minutni odmor v vozilu, ki ga 

vozi drug voznik, če voznik, ki si vzame 

počitek, ne pomaga vozniku, ki vozi 

vozilo. 

Voznik, ki vozi z več vozniki, se lahko 

odloči za 45-minutni odmor v vozilu, ki ga 

vozi drug voznik, če voznik, ki si vzame 

počitek, ne pomaga vozniku, ki vozi 

vozilo.  

 Pri cestnem prevozu potnikov si lahko 

voznik vzame vsaj 30-minutni odmor, ki 

mu sledi najmanj 15-minutni odmor, oba 

pa sta razdeljena v obdobju na takšen 

način, da je to v skladu s prvim 

odstavkom. 

Or. en 

Obrazložitev 

Voznikom potnikov bi bilo treba omogočiti večjo prožnost pri jemanju odmorov, da se lahko 

prilagodijo potrebam potnikov, ne da bi podaljšali čas vožnje ali skrajšali čas počitka in 

odmore. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Predlog spremembe  94 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v odstavku 6 se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

črtano 

„6. V katerih koli štirih zaporednih 

tednih ima voznik vsaj: 

 

(a) štiri redne tedenske čase počitka 

ali 

 

(b) dva redna tedenska časa počitka, 

ki trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana 

tedenska časa počitka, ki trajata vsaj 

24 ur. 

 

Za namene točke (b) se skrajšani tedenski 

časi počitka nadomestijo z enako dolgim 

obdobjem počitka v enem kosu pred 

koncem tretjega tedna po zadevnem 

tednu.“ 

 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Predlog spremembe  95 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Voznik si vsak čas počitka, ki je 

nadomestilo za skrajšani tedenski čas 

počitka, vzame neposredno pred rednim 

tedenskim časom počitka, ki traja vsaj 

45 ur, ali neposredno po njem. 

7. Voznik si vsak čas počitka, ki je 

nadomestilo za skrajšani tedenski čas 

počitka, vzame pred rednim tedenskim 

časom počitka, ki traja vsaj 45 ur, ali kot 

njegovo podaljšanje kot en neprekinjen 

čas počitka. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Predlog spremembe  96 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8a. Voznik si rednega tedenskega časa 

počitka in kakršnega koli tedenskega 

počitka, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski 

počitek, ne vzame v vozilu. Počitek si 

vzame v ustrezni nastanitvi s primernimi 

spalnimi in sanitarnimi prostori: 

8a. Voznik si rednega tedenskega časa 

počitka in kakršnega koli tedenskega 

počitka, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za prejšnji skrajšani tedenski 

počitek, ne vzame v vozilu. Počitek opravi 

zunaj kabine vozila v kakovostni 

nastanitvi, ki zadovoljuje potrebe obeh 

spolov, s primernimi sanitarnimi in 

spalnimi prostori za voznika: 

(a) ki jih zagotovi ali plača delodajalec, 

ali 

(a) ki jih zagotovi ali plača delodajalec, 

ali 

(b) doma ali na drugem zasebnem kraju 

po izbiri voznika.  

(b) doma ali na drugem zasebnem kraju 

po izbiri voznika.  

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Predlog spremembe  97 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki v 

vsakem obdobju treh zaporednih tednov 

vsaj en redni tedenski čas počitka ali 

tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma.“; 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki v 

vsakem obdobju treh zaporednih tednov 

vsaj en redni tedenski čas počitka ali 

tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma ali na drugem kraju po 

izbiri voznika. Voznik pred časom počitka 

prevozno podjetje pisno obvesti, ali bo ta 

počitek preživel drugje kot doma. Če se 

voznik odloči, da bo počitek preživel 

doma, mu prevozno podjetje zagotovi 

finančna ali fizična sredstva za vrnitev 

domov. Trajanje povratnega potovanja se 

ne upošteva pri izračunu trajanja obdobja 

za počitek. Če se voznik odloči, da bo svoj 

počitek preživel drugje kot doma, podjetje 

potnih stroškov ne odšteje od voznikovega 

nadomestila za potne stroške. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Predlog spremembe  98 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) vstavi se naslednji odstavek: 

 8c. Države članice do… [datum 

začetka veljavnosti te uredbe] in potem 

vsaki dve leti Komisiji predložijo poročilo 

o razpoložljivosti ustreznih prostorov za 

počitek voznikov in varovanih parkirišč 

na svojem ozemlju. Komisija sprejme 

izvedbene akte, s katerimi določi skupni 

format za dvoletna poročila držav članic. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

svetovalnim postopkom iz člena 24(2). 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Predlog spremembe  99 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter dnevni in tedenski čas počitka ter 

določanje položaja s tahografi 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Z odstopanjem od člena 8 se lahko 

redni dnevni čas počitka ali skrajšani 

tedenski čas počitka največ dvakrat prekine 

z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne 

presegajo ene ure, če voznik spremlja 

vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima 

med tem rednim dnevnim počitkom ali 

skrajšanim tedenskim časom počitka 

dostop do ležišča na ladji ali na voljo 

ležalni vagon.“; 

1. Z odstopanjem od člena 8 se lahko 

redni dnevni čas počitka ali skrajšani 

tedenski čas počitka največ dvakrat prekine 

z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne 

presegajo ene ure, če voznik spremlja 

vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima 

med tem rednim dnevnim počitkom ali 

tedenskim časom počitka dostop do ležišča 

na ladji ali na voljo ležalni vagon. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali skrajšani tedenski čas počitka 

največ dvakrat prekine z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, če voznik 

spremlja vozilo na trajektu ali vlaku. Voznik ima med tem rednim dnevnim počitkom ali 

tedenskim časom počitka dostop do ležišča na ladji ali na voljo ležalni vagon. 

 

 


