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21.3.2019 A8-0205/119

Predlog spremembe 119
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 in čas počitka ter določanje položaja s 
tahografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dobri delovni pogoji za voznike in 
pravično poslovno okolje za podjetja 
cestnega prevoza so izredno pomembni za 
vzpostavitev varnega, učinkovitega in 
družbeno odgovornega sektorja cestnega 
prometa. Za pospešitev tega procesa je 
poglavitnega pomena, da so socialna 
pravila Unije na področju cestnega prometa 
jasna, da ustrezajo svojemu namenu, da jih 
je preprosto uporabljati ter da se učinkovito 
in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej 
Uniji.

(1) Dobri delovni pogoji za voznike in 
pravično poslovno okolje za podjetja 
cestnega prevoza so izredno pomembni za 
vzpostavitev varnega, učinkovitega in 
družbeno odgovornega sektorja cestnega 
prometa, ki bo lahko pritegnil 
kvalificirane delavce. Za pospešitev tega 
procesa je poglavitnega pomena, da so 
socialna pravila Unije na področju cestnega 
prometa jasna in sorazmerna, da ustrezajo 
svojemu namenu, da jih je preprosto 
uporabljati ter da se učinkovito in dosledno 
izvršujejo in izvajajo v vsej Uniji.
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21.3.2019 A8-0205/120

Predlog spremembe 120
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 in čas počitka ter določanje 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, zlasti 
bi se nacionalnim organom pomagalo pri 
usklajevanju preverjanja, izmenjavi 
informacij in dobre prakse ter 
usposabljanju inšpektorjev.
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21.3.2019 A8-0205/121

Predlog spremembe 121
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 in čas počitka ter določanje položaja s 
tahografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na podlagi ocene učinkovitosti in 
uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa 
socialnih pravil Unije na področju cestnega 
prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile 
opredeljene nekatere pomanjkljivosti 
sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila 
o tedenskem počitku, prostorih za počitek 
in odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna 
in neustrezna ter ker ni pravil o povratku 
voznikov domov, prihaja v državah 
članicah do različnih razlag in praks 
izvrševanja. Več držav članic je nedavno 
sprejelo enostranske ukrepe, s katerimi so 
še povečale pravno negotovost ter neenako 
obravnavanje voznikov in prevoznikov.

(2) Na podlagi ocene učinkovitosti in 
uspešnosti izvajanja obstoječega sklopa 
socialnih pravil Unije na področju cestnega 
prometa, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta9, so bile 
opredeljene nekatere pomanjkljivosti pri 
izvajanju pravnega okvira. Ker so pravila o 
tedenskem počitku, prostorih za počitek in 
odmorih pri vožnji z več vozniki nejasna 
ter ker ni pravil o povratku voznikov 
domov ali na drug kraj po njihovi izbiri, 
prihaja v državah članicah do različnih 
razlag in praks izvrševanja. Več držav 
članic je nedavno sprejelo enostranske 
ukrepe, s katerimi so še povečale pravno 
negotovost ter neenako obravnavanje 
voznikov in prevoznikov.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
9 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 
o usklajevanju določene socialne 
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in 
spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 
in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 
11.4.2006, str. 1).

9 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 
o usklajevanju določene socialne 
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in 
spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 
in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 
11.4.2006, str. 1).
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21.3.2019 A8-0205/122

Predlog spremembe 122
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 in čas počitka ter določanje položaja s 
tahografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Naknadna ocena Uredbe (ES) 
št. 561/2006 je potrdila, da se socialna 
pravila Unije izvršujejo nedosledno in 
neučinkovito predvsem zaradi nejasnih 
pravil, neučinkovite uporabe orodij za 
nadzor in slabega upravnega sodelovanja 
med državami članicami.

(3) Naknadna ocena Uredbe (ES) 
št. 561/2006 je potrdila, da se socialna 
pravila Unije izvršujejo nedosledno in 
neučinkovito predvsem zaradi nejasnih 
pravil, neučinkovite in neenake uporabe 
orodij za nadzor in slabega upravnega 
sodelovanja med državami članicami.
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21.3.2019 A8-0205/123

Predlog spremembe 123
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 in čas počitka ter določanje položaja s 
tahografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Jasna in ustrezna pravila, ki se 
enotno izvršujejo, so tudi ključna za 
uresničevanje ciljev politike glede 
izboljšanja pogojev dela za voznike, 
predvsem pa glede zagotavljanja 
neizkrivljene konkurence med prevozniki 
in prispevanja k varnosti v cestnem 
prometu za vse uporabnike cest.

(4) Jasna in ustrezna pravila, ki se 
enotno izvršujejo, so tudi ključna za 
uresničevanje ciljev politike glede 
izboljšanja pogojev dela za voznike, 
predvsem pa glede zagotavljanja 
neizkrivljene in poštene konkurence med 
prevozniki in prispevanja k varnosti v 
cestnem prometu za vse uporabnike cest.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/124

Predlog spremembe 124
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 in 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 blaga se pomembno 
razlikuje od prevoza potnikov. Vozniki 
avtobusov so v tesnem 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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21.3.2019 A8-0205/125

Predlog spremembe 125
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 in čas počitka ter določanje 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 zagotavlja taka uporaba določbe o 
rednem tedenskem počitku, 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 voznikov od 
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 praktična sredstva, da se tja 
vrne. Poleg tega se trajanje povratnega 
potovanja ne bi smelo upoštevati pri 
izračunu trajanja časa počitka. Če se 
voznik odloči, da bo svoj počitek preživel 
drugje kot doma, tega ne bi smeli 
upoštevati pri izračunu voznikovega 
nadomestila za potne stroške.
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21.3.2019 A8-0205/126

Predlog spremembe 126
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 in 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. Da bi se voznikom 
zagotovili dobri delovni pogoji 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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21.3.2019 A8-0205/127

Predlog spremembe 127
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 in čas počitka ter določanje 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 sprejeti jasne in 
primerne določbe o času počitka in 
odmorih.

Or. en

Obrazložitev

V primeru tedenskih počitkov pri dolgih prevozih s trajektom ali po železnici, ki se nanašajo 
predvsem na obrobje EU, bi bilo treba določiti izjeme.
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21.3.2019 A8-0205/128

Predlog spremembe 128
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 in čas počitka ter določanje položaja s 
tahografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (8a) Da bi se zaščitili delovni pogoji 
voznikov na mestih natovarjanja in 
raztovarjanja, bi morali lastniki in 
upravljavci teh zmogljivosti voznikom 
zagotoviti dostop do sanitarnih prostorov.

Or. en


