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27.6.2018 A8-0205/103 

Predlog spremembe  103 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 6 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2b) v členu 6 se odstavek 2 spremeni: 

2. Tedenski čas vožnje ne presega 56 ur in 

ne povzroči prekoračitve najdaljšega 

tedenskega delovnega časa, določenega 

v Direktivi 2002/15/ES. 

„2. Tedenski čas vožnje ne presega 48 ur in 

v nobenem primeru ne povzroči 

prekoračitve najdaljšega tedenskega 

delovnega časa, določenega v Direktivi 

2002/15/ES.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0019.02/DOC_1&format=PDF)) 

Obrazložitev 

Tako je tedenski čas vožnje usklajen z običajnim delovnim časom evropskih državljanov, kot je 

določen v Direktivi 2003/88/ES. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Predlog spremembe  104 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 c (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2c) v členu 6 se odstavek 3 spremeni: 

3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

„3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 80 ur.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0019.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Predlog spremembe  105 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 3 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 7 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3a) v členu 7 se odstavek 1 spremeni: 

Po štirih urah in pol vožnje ima voznik 

najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor, 

razen če ne začne s časom počitka. 

„Po štirih urah in pol vožnje ima voznik 

najmanj 60-minutni neprekinjeni odmor, 

razen če ne začne s časom počitka. 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0019.02/DOC_1&format=PDF)) 



 

AM\1157481SL.docx  PE621.703v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

27.6.2018 A8-0205/106 

Predlog spremembe  106 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 3 b (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 7 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3b) v členu 7 se odstavek 2 spremeni: 

Ta odmor se lahko nadomesti z vsaj 15-

minutnim odmorom, ki mu sledi najmanj 

30-minutni odmor razdeljen v obdobju na 

takšen način, da je to v skladu z določbami 

iz prvega odstavka. 

„Ta odmor se lahko nadomesti z vsaj 30-

minutnim odmorom, ki mu sledi najmanj 

30-minutni odmor razdeljen v obdobju na 

takšen način, da je to v skladu z določbami 

iz prvega odstavka.“ 

Or. en 

((https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0019.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Predlog spremembe  107 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 9 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) člen 15 se nadomesti z naslednjim: črtano 

„Člen 15  

Države članice zagotovijo, da za voznike 

vozil iz člena 3(a) veljajo nacionalna 

pravila, ki zagotavljajo ustrezno zaščito 

glede dovoljenega časa vožnje in obveznih 

odmorov ter časa počitka. Države članice 

obvestijo Komisijo o zadevnih nacionalnih 

pravilih, ki se uporabljajo za take 

voznike.“; 

 

Or. en 

 


