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21.3.2019 A8-0205/139

Predlog spremembe 139
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
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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21.3.2019 A8-0205/140

Predlog spremembe 140
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
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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21.3.2019 A8-0205/141

Predlog spremembe 141
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
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 kraju po izbiri 
voznika. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/142

Predlog spremembe 142
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
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 opravil drugje kot doma. Če se 
voznik odloči, da bo počitek opravil doma, 
mu prevozno podjetje zagotovi finančna 
ali praktična sredstva za vrnitev domov. 
Trajanje povratnega potovanja se ne 
upošteva pri izračunu trajanja časa 
počitka. Če se voznik odloči, da bo svoj 
počitek opravil drugje kot doma, podjetje 
potnih stroškov ne odšteje od voznikovega 
nadomestila za potne stroške.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/143

Predlog spremembe 143
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
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. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 24(2).

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/144

Predlog spremembe 144
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
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.“;

„9. Z odstopanjem od člena 8 se lahko 
redni dnevni čas počitka ali 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 ali zložljivega 
ležišča.“;

Or. en

Obrazložitev

Z odstopanjem od člena 8 se lahko redni dnevni čas počitka ali 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 ali zložljivega ležišča.
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21.3.2019 A8-0205/145

Predlog spremembe 145
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
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 561/2006
Člen 10 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(6a) v členu 10 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

„1. Prevozno podjetje voznikom, ki so 
v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne 
sme izplačevati nikakršnih plačil, niti 
v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so 
povezana s prevoženimi razdaljami in/ali 
količino prevoženega blaga, če so ta plačila 
take vrste, da ogrožajo varnost v cestnem 
prometu in/ali spodbujajo kršitve te 
uredbe.“

„1. Prevozno podjetje voznikom, ki so 
v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne 
sme izplačevati nikakršnih plačil, niti 
v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so 
povezana s prevoženimi razdaljami, 
hitrostjo dostave in/ali količino 
prevoženega blaga, če ta plačila spodbujajo 
kršitve te uredbe.“

Or. en


