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27.6.2018 A8-0205/108 

Predlog spremembe  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a)  Stalno prebivališče bi moralo biti 

registrirano prebivališče voznika v državi 

članici. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/109 

Predlog spremembe  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Prevoz potnikov se bistveno 

razlikuje od prevoza blaga. Vozniki 

potovalnih avtobusov so v neposrednem 

stiku s potniki in bi jim bilo treba 

omogočiti prožnost pri jemanju odmorov, 

zaradi česar se ne bi smel podaljšati čas 

vožnje ali skrajšati čas počitka, prav tako 

pa to ne bi smelo vplivati na druge 

načrtovane storitve med vožnjo. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/110 

Predlog spremembe  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Vozniki so poleg svoje glavne 

naloge, to je vožnja, odgovorni tudi za 

druge dejavnosti, kot so natovarjanje in 

raztovarjanje, vzdrževanje vozila, priprava 

poti in podobne naloge, ki jih je treba 

upoštevati pri določitvi delovnega časa in 

ustreznega počitka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Podjetja, ki zaposlujejo voznike z nizkimi dohodki, imajo korist od neizravnanih stroškov 

poslovanja, saj spodbujajo k tedenskemu času počitka v kabini, čeprav gre to na račun 

dobrega počutja voznika in varnosti v cestnem prometu. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Predlog spremembe  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 

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. Tedenski čas počitka 

mora voznik vzeti zunaj kabine. 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. 

Or. en 

Obrazložitev 

Podjetja, ki zaposlujejo voznike z nizkimi dohodki, imajo korist od neizravnanih stroškov 

poslovanja, saj spodbujajo k tedenskemu času počitka v kabini, čeprav gre to na račun 

dobrega počutja voznika in varnosti v cestnem prometu. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Predlog spremembe  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 8a – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doma ali na drugem zasebnem 

kraju po izbiri voznika. 

(b) doma, v kraju stalnega prebivališča 

voznika. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izbira zasebnega kraja za čas počitka bi lahko spodbujala nepravilnosti. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Predlog spremembe  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

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 8a 

 

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 dveh 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.; 

Or. en 

 

 


