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22.3.2019 A8-0205/308

Predlog spremembe 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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 ter 
nediskriminatornega 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.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/309

Predlog spremembe 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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).

Or. en



AM\1180610SL.docx PE621.703v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

22.3.2019 A8-0205/310

Predlog spremembe 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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, s 
čimer se povečuje razdrobljenost 
evropskega notranjega trga.
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22.3.2019 A8-0205/311

Predlog spremembe 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vsa nacionalna pravila, ki se 
uporabljajo za cestni promet, morajo biti 
sorazmerna in utemeljena ter ne smejo 
onemogočati ali ovirati uresničevanja 
temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja 
Pogodba, kot sta prosti pretok blaga in 
svoboda opravljanja storitev, da bi 
ohranili in celo povečali konkurenčnost 
Evropske unije.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Predlog spremembe 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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 zelo razlikuje od 
prevoza oseb. Vozniki avtobusov so v 
tesnem stiku s potniki in morajo imeti 
možnost prožnejšega odločanja o 
odmorih, ne da bi se podaljšal čas vožnje 
ali skrajšal čas počitka in odmorov.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Predlog spremembe 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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. 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. 
Voznikom bi bilo treba tudi omogočiti, da 
se sami odločijo, kako in kje si bodo vzeli 
počitek.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/314

Predlog spremembe 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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. Zato je ustrezno, da se 
pojasni, kje si vozniki lahko vzamejo 
tedenski počitek, da se jim tako zagotovi 
ustrezne pogoje za počitek.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Predlog spremembe 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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) Ustrezni prostori za počitek so 
bistveni za izboljšanje delovnih pogojev 
voznikov in ohranjanje varnosti v cestnem 
prometu. Ker je počitek v kabini značilen 
za prevozni sektor ter popolna ločitev 
voznikov od vozil s stališča varnosti in 
zavarovanja ni zaželena, bi moralo biti 
voznikom dovoljeno, da čas počitka 
preživijo v vozilu, če je to opremljeno z 
ustreznimi prostori za spanje. Zaradi 
trenutnega pomanjkanja varnih in 
zavarovanih parkirišč na evropskih cestah 
zahteva, da si vozniki tedenski 45-urni 
počitek vzamejo zunaj kabine, praktično 
ni izvedljiva in bi se morala uporabljati 
šele, ko bo to pomanjkanje odpravljeno.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/316

Predlog spremembe 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
v imenu skupine ECR

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 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Revidirane smernice TEN-T 
predvidevajo gradnjo parkirišč na 
avtocestah približno na vsakih 100 km, da 
bi gospodarskim uporabnikom cest 
zagotovili parkirišča, kjer je poskrbljeno 
za ustrezno stopnjo varnosti in varovanja, 
zato je treba države članice spodbujati k 
izvajanju smernic TEN-T in ustreznemu 
podpiranju varnih in ustrezno 
prilagojenih parkirišč ter vlaganju vanje.

Or. en


