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22.3.2019 A8-0205/327

Predlog spremembe 327
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 – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Uredba (ES) št. 561/2006
Člen 8 - odstavek 8 a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doma ali na drugem zasebnem 
kraju po izbiri voznika.

(b) na drugem kraju po izbiri voznika.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Predlog spremembe 328
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 – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Uredba (ES) št. 561/2006
Člen 8 - odstavek 8 b – pododstavek 1

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 štirih 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, ki ga 
izberejo sami.
Voznik izjavi, da si je vzel redni tedenski 
čas počitka ali tedenski počitek, ki traja 
več kot 45 ur in je nadomestilo za 
skrajšani tedenski počitek, na kraju, ki ga 
je izbral sam. Izjava se hrani v prostorih 
podjetja.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Predlog spremembe 329
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 – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 561/2006
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če voznik s tem ne ogrozi varnosti v 
cestnem prometu, lahko odstopa od 
člena 8(2) in drugega pododstavka 
člena 8(6), da se pripelje do ustrezne 
nastanitve iz člena 8(8a) in si tam vzame 
svoj dnevni ali tedenski počitek. Pri takem 
odstopanju se ne presežejo dnevni ali 
tedenski časi vožnje ali skrajšajo dnevni 
ali tedenski časi počitka. Voznik razlog za 
tako odstopanje navede ročno na 
tahografski vložek ali na izpisek ali v svoj 
urnik dela najpozneje ob prihodu v 
ustrezno nastanitev.

črtano

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Predlog spremembe 330
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 – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 561/2006
Člen 37 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Voznik ob prihodu na primerno 
mesto, kjer lahko ustavi, v digitalni 
tahograf vnese oznake držav, v katerih je 
začel in končal dnevni delovni čas, ter 
informacijo o tem, kje in kdaj je prestopil 
mejo v vozilu. Države članice lahko 
zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena 
v prevoze na njenem ozemlju, oznaki 
države dodajo podrobnejše geografske 
podatke, če so države članice o njih uradno 
obvestile Komisijo pred 1. aprilom 1998.

7. Voznik v digitalni tahograf vnese 
oznake držav, v katerih je začel in končal 
dnevni delovni čas. Voznik vnese tudi 
oznako države, v katero vstopi po prestopu 
meje države članice, in sicer ob začetku 
prvega predvidenega postanka v tej državi 
članici. Ta postanek je treba razumeti kot 
odmor ali počitek, predviden v skladu z 
Uredbo (ES) št. 561/2006, ali drug 
postanek zaradi potreb voznika ali 
dejavnosti prevoza. Države članice lahko 
zahtevajo, da vozniki vozil, ki so vključena 
v prevoze na njenem ozemlju, oznaki 
države dodajo podrobnejše geografske 
podatke, če so o njih uradno obvestile 
Komisijo pred 1. aprilom 1998.

Or. en


