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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 štirih 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 v drugem kraju po izbiri 

voznika. Voznik prevozno podjetje v roku 

največ dveh tednov pred časom počitka 

pisno obvesti, da počitka ne bo preživel 

doma, ampak v drugem kraju. Če se 

voznik odloči, da bo čas za počitek 

preživel doma, mu prevozno podjetje 

zagotovi potrebna sredstva za vrnitev 

domov. 

 Voznik izjavi, da si je vzel redni tedenski 

počitek ali tedenski počitek, ki traja več 

kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani 

tedenski počitek, v kraju, ki si ga je izbral 

sam. Izjava se hrani v prostorih podjetja.  
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