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Predlog spremembe  14 

Mara Bizzotto 

 

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) Za pravilno delovanje sektorja 

cestnega prometa na notranjem trgu je 

treba zagotoviti boljše socialne in delovne 

pogoje za voznike, varnost, poenostavitev 

birokratskih postopkov in ustrezno število 

preverjanj za vzpostavitev poštene 

konkurence med nacionalnimi in tujimi 

prevozniki; trenutna socialna zakonodaja 

EU v sektorju cestnega prometa je 

omogočila socialni damping, 

nenadzorovane selitve in vsesplošno 

širjenje nedovoljenih praks, ki so v 

sektorju privedle do nepoštene 

konkurence, kot je na primer nezakonita 

kabotaža ali pojav slamnatih družb. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

(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, da ustrezajo svojemu 
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in dosledno izvršujejo in izvajajo v vsej 

Uniji. 

namenu, da jih je preprosto uporabljati ter 

da se učinkovito in dosledno izvršujejo in 

izvajajo v vsej Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. Za pospešitev tega procesa je 

poglavitnega pomena, da so socialna 

pravila Unije na področju cestnega prometa 

jasna, sorazmerna, da ustrezajo svojemu 

namenu, da jih je preprosto uporabljati ter 

da se učinkovito in dosledno izvršujejo in 

izvajajo v vsej Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker je v svojem 

nagovoru o stanju v Uniji za leto 2017 

omenil predvideno ustanovitev 

Evropskega organa za delo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 sedanjega pravnega okvira. Ker 

so pravila o 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. 

__________________ __________________ 

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 

 

Predlog spremembe  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 
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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 

sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila 

o 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. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Predlog spremembe  20 

Claude Rolin 

 

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 

(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 



 

AM\1144455SL.docx 7/93 PE616.837v01-00 

 SL 

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. 

o 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. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Predlog spremembe  21 

Jeroen Lenaers 

 

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 

sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila 

o 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. 
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__________________ __________________ 

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. nl 

 

Predlog spremembe  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

sedanjega pravnega okvira. Ker so pravila 

o 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. 

__________________ __________________ 

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, 

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, 
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11.4.2006, str. 1). 11.4.2006, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Predlog spremembe  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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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 

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 ali na drug zaseben kraj 

po izbiri voznika, prihaja v državah 

članicah do različnih razlag in praks 

izvrševanja ali zlorab izvršilnih organov. 

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 

 

Predlog spremembe  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(3) Naknadna ocena Uredbe (ES) 

št. 561/2006 je potrdila, da se socialna 

pravila Unije izvršujejo nedosledno in 
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neučinkovito predvsem zaradi nejasnih 

pravil, neučinkovite uporabe orodij za 

nadzor in slabega upravnega sodelovanja 

med državami članicami. 

neučinkovito predvsem zaradi nejasnih 

pravil, neučinkovite in neenake uporabe 

orodij za nadzor in slabega upravnega 

sodelovanja med državami članicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Mara Bizzotto 

 

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 sorazmerna pravila, ki se 

enotno izvršujejo, ustrezno število 

preverjanj in uskladitev sankcij na 

notranjem trgu so ključni elementi za 

vzpostavitev večje varnosti v cestnem 

prometu za vse uporabnike cest in 

zagotavljanje neizkrivljene konkurence 

med prevozniki; poudarja, da sta 

izboljšanje pogojev dela za voznike in 

njihovo dobro počutje odvisna tudi od 

izboljšanja infrastrukture za postanek in 

redni tedenski čas počitka, ki ga v skladu s 

sodbo Sodišča v zadevi C-102/16 ni 

dovoljeno preživeti v vozilu, sicer se naloži 

kazen. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, 

(4) Jasna in ustrezna pravila, ki se 

enotno izvršujejo, so tudi ključna za 

uresničevanje ciljev politike glede 

izboljšanja pogojev dela za voznike, 
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predvsem pa glede zagotavljanja 

neizkrivljene konkurence med prevozniki 

in prispevanja k varnosti v cestnem 

prometu za vse uporabnike cest. 

predvsem pa glede zagotavljanja 

neizkrivljene in poštene konkurence med 

prevozniki in prispevanja k varnosti v 

cestnem prometu za vse uporabnike cest. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Georges Bach 

 

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 neposrednem 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 

 

Predlog spremembe  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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. 

(6) Vozniki, ki izvajajo mednarodne 

prevoze na dolge razdalje, so dolga 

obdobja odsotni od doma. Da ta obdobja 

odsotnosti od doma niso predolga, je treba 
zagotoviti, da prevozniki organizirajo delo 

voznikov tako, da lahko ti živijo v 

dostojnih pogojih zaradi dovolj visokih 

nadomestil ali bonusov za dostojno 

nastanitev. Poleg tega bi bilo treba 

zagotoviti, da prevozniki organizirajo 

vrnitev voznikov domov ali v drug kraj, ki 
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Zagotoviti je tudi treba, da prevozniki 

organizirajo delo voznikov tako, da ta 

obdobja odsotnosti od doma niso 

predolga. 

ga izberejo, najmanj na dva tedna. Čas 

vračanja se nikakor ne sme šteti v čas 

počitka, izbira voznika, da bo svoj počitek 

preživel drugje kot doma, pa v nobenem 

primeru ne sme biti način, na katerega 

podjetje prihrani pri stroških za vrnitev ali 

pot voznikov.  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  30 

Claude Rolin 

 

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. Zagotoviti je 

treba, da prevozniki organizirajo delo 

voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od 

doma niso predolga, da imajo možnost 

rednega vračanja domov in da jim pravila 

omogočajo dostojne pogoje za počitek v 

kakovostnih nastanitvah. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  31 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Vozniki, ki izvajajo mednarodne 

prevoze na dolge razdalje, so dolga 

6. Vozniki, ki izvajajo mednarodne 

prevoze na dolge razdalje, so dolga 



 

PE616.837v01-00 14/93 AM\1144455SL.docx 

SL 

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. 

obdobja odsotni od doma. Zaradi 

trenutnega pomanjkanja varnih parkirišč 

in ustreznih prostorov za počitek je treba 

zagotoviti, da prevozniki organizirajo delo 

voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od 

doma niso predolga in da imajo vozniki 

možnost, da se redno vračajo domov. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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. Za zagotovitev 

dostojnih delovnih pogojev je treba 
zagotoviti, da prevozniki organizirajo delo 

voznikov tako, da ta obdobja odsotnosti od 

doma niso predolga, in zagotovijo, da 

imajo vozniki priložnost in sredstva, da se 

redno vračajo domov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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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. 

Če se voznik odloči, da bo počitek preživel 

doma, bi mu moralo prevozno podjetje 

zagotoviti sredstva za vrnitev. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 iz kraja stalnega 
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prebivališča niso predolga. Voznikom bi 

bilo treba tudi omogočiti, da si sami 

izberejo, kako si bodo vzeli počitek. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 sedanja določba o rednem tedenskem 

počitku uveljavlja tako, da bo voznikom 

lažje izvajati prevoze v skladu z 

obstoječimi pravili in se za redni tedenski 

počitek pripeljati domov ter da se vsi 

skrajšani tedenski časi počitka v celoti 

nadomestijo. Prevozniki morajo 

organizirati delo voznikov tako, da ta 

obdobja odsotnosti od doma niso predolga. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Voznik bi načeloma moral imeti 

možnost, da se domov vrne najmanj 

enkrat na teden. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Ohraniti je treba pravilo rednega 

tedenskega časa počitka, skrajšani 

tedenski čas počitka pa mora ostati 

izjema. Skrajšani tedenski čas počitka je 

treba omejiti, zlasti kadar ga voznik 

preživi v vozilu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovijo ustrezni prostori, če 

so odsotni od doma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 
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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 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovi ustrezna nastanitev za 

njihov redni tedenski čas počitka, če so 

odsotni od doma. Države članice morajo 

za izpolnitev tega pogoja zagotoviti 

zadostne naložbe v izgradnjo varnih 

parkirišč, prilagojenih potrebam voznikov. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  40 

Robert Rochefort 

 

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 voznikom 

zagotovili dobre delovne pogoje in 

varnost, je ustrezno, da se navedena 

zahteva pojasni in da se tako voznikom 

zagotovi ustrezna nastanitev za njihov 

redni in skrajšani tedenski čas počitka, če 

so odsotni od doma. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  41 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 
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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 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovi ustrezna zasebna 

nastanitev ali drug kraj, ki ga izbere 

voznik, plača pa delodajalec, za njihov 

redni tedenski čas počitka, če so odsotni od 

doma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovi ustrezna zasebna 

nastanitev, ki jo plača delodajalec, za 

njihov redni tedenski čas počitka, če so 

odsotni od doma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 
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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 

navedena zahteva pojasni in da se tako 

voznikom zagotovi ustrezna nastanitev, ki 

zadovoljuje potrebe obeh spolov, za njihov 

redni tedenski čas počitka, če so odsotni od 

doma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 določiti jasne in 

primerne določbe o času počitka in 

odmorih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za primer tedenskih počitkov pri dolgih prevozih s trajektom ali po železnici, ki zadevajo 

predvsem obrobje EU, je treba predvideti izjeme. 

 

Predlog spremembe  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Zato je zaželeno, da se vzpostavijo 

certificirana opremljena območja, ki 

voznikom zagotavljajo optimalen počitek 

in hkrati varnost prevoznih sredstev in 

blaga, ki ga ta prevažajo. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Vozniki se pogosto srečujejo z 

nepredvidenimi okoliščinami, zaradi 

katerih se je nemogoče pripeljati na želeni 

cilj za tedenski počitek, ne da bi kršili 

pravila Unije. Zaželeno je, da se voznikom 

olajša spopadanje s takimi okoliščinami in 

da se jim omogoči prihod na cilj za 

tedenski počitek, ne da bi pri tem kršili 

zahteve o najdaljšem času vožnje. 

(8) Vozniki se pogosto srečujejo z 

nepredvidenimi okoliščinami, zaradi 

katerih se je nemogoče pripeljati na želeni 

cilj za tedenski počitek, ne da bi kršili 

pravila Unije. Zaželeno je, da se voznikom 

olajša spopadanje s takimi okoliščinami in 

da se jim omogoči prihod na cilj za 

tedenski počitek, ne da bi pri tem kršili 

zahteve o najdaljšem času vožnje. Treba si 

je bolj prizadevati, da se zagotovita 

izgradnja ali izboljšanje varnih parkirišč, 

ustreznih sanitarnih prostorov ter 

ustreznih prenočišč. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Da bi zaščitili delovne pogoje 
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voznikov na mestih natovarjanja in 

raztovarjanja, bi morali lastniki in 

upravljavci takšnih zmogljivosti vozniku 

zagotoviti dostop do higienskih prostorov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Mara Bizzotto 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za zagotovitev enotnih pogojev za 

izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006 bi bilo 

treba Komisiji podeliti izvedbena 

pooblastila, da pojasni kakršne koli 

določbe navedene uredbe ter določi 

skupne pristope k njihovi uporabi in 

izvrševanju. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 

182/201110. 

črtano 

__________________  

10 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

 

Or. it 

 

Predlog spremembe  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za zagotovitev enotnih pogojev za (10) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
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izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006 bi bilo 

treba Komisiji podeliti izvedbena 

pooblastila, da pojasni kakršne koli 

določbe navedene uredbe ter določi skupne 

pristope k njihovi uporabi in izvrševanju. 

Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 

skladu z Uredbo (EU) št. 182/201110. 

izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006 bi bilo 

treba Komisiji podeliti izvedbena 

pooblastila, da pojasni kakršne koli 

določbe navedene uredbe ter določi skupne 

pristope k njihovi uporabi in izvrševanju. 

Ta pooblastila bi moral izvajati evropski 

organ za cestni prevoz v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/201110. 

__________________ __________________ 

10 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

10 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za izboljšanje stroškovne 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti 

potencial sedanjih in prihodnjih 

tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo 

torej treba funkcije tahografov, da bodo 

omogočale natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. 

(11) Za poenostavitev in izboljšanje 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba do leta 2023 uvesti 

pametne tahografe za vsa vozila 

mednarodnega prometa blaga, ki bodo 

omogočali natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za izboljšanje stroškovne 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti 

potencial sedanjih in prihodnjih 

tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo 

torej treba funkcije tahografov, da bodo 

omogočale natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. 

(11) Za izboljšanje stroškovne 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti 

potencial sedanjih in prihodnjih 

tahografskih sistemov in za začetek v 

registrirana vozila namestiti digitalni 

tahograf do leta 2020. Izboljšati bi bilo 

torej treba funkcije tahografov, da bodo 

omogočale natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za izboljšanje stroškovne 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti 

potencial sedanjih in prihodnjih 

tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo 

torej treba funkcije tahografov, da bodo 

omogočale natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. 

(11) Za izboljšanje stroškovne 

učinkovitosti pri izvrševanju socialnih 

pravil bi bilo treba v celoti izkoristiti 

potencial sedanjih in prihodnjih 

tahografskih sistemov. Izboljšati bi bilo 

torej treba funkcije tahografov, da bodo 

omogočale natančnejše določanje položaja, 

zlasti med mednarodnimi prevozi. Poleg 

tega bi bilo treba vzpostaviti portal 

globalnega satelitskega navigacijskega 

sistema (GNSS) za cestni promet, ki bi 

vseboval vse informacije, posredovane 

prek pametnih tahografov, in bi 

pristojnim nadzornim organom tako na 

cesti kot na daljavo omogočal dostop v 

realnem času. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se izboljšali varnost na cesti 

in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključevati uporabo vozil za 

prevoz blaga z dovoljeno maso manj kot 

3,5 tone in ki opravljajo dejavnost zunaj 

območja s polmerom 400 kilometrov od 

sedeža podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se izboljšali varnost na cesti 

in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe te uredbe vključevati 

uporabo vozil za prevoz blaga z dovoljeno 

maso od 2,4 tone do 3,5 tone in ki 

opravljajo dejavnost zunaj območja s 

polmerom 200 kilometrov od sedeža 

podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se izboljšali varnost na cesti 
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in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključevati uporabo vozil za 

prevoz blaga z dovoljeno maso manj kot 

3,5 ton in ki opravljajo dejavnost zunaj 

območja s polmerom 200 kilometrov od 

sedeža podjetja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se izboljšali varnost na cesti 

in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključevati uporabo vozil za 

prevoz blaga z dovoljeno maso manj kot 

3,5 tone. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se izboljšali varnost na cesti 

in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključevati uporabo vozil z 

dovoljeno maso manj kot 3,5 ton. 

Or. fr 

 



 

AM\1144455SL.docx 27/93 PE616.837v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Ker se širijo novi modeli prevoza 

blaga, se lahko vozila za takšne prevoze z 

dovoljeno maso manj kot 3,5 tone 

vključijo na področje uporabe Uredbe 

(ES) št. 561/2006, da bi izboljšali delovne 

pogoje voznikov in varnost na cesti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Zaradi izključitve vozil, ki 

opravljajo mednarodni prevoz in katerih 

največja dovoljena masa naloženega 

vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij 

vozil, katerih največja dovoljena masa 

naloženih vozil ne presega 3,5 tone, so 

nastale nelojalna konkurenca in razlike 

pri uporabi Uredbe (ES) št. 561/2006, kar 

je privedlo do različnih delovnih pogojev 

in ogrozitve varnosti na cesti. Zato bi bilo 

treba v področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključiti tudi to vrsto vozil. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  60 

Jeroen Lenaers 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Zaradi hitrega razvoja novih 

tehnologij in digitalizacije po vsej Uniji 

ter potrebe, da bi bili konkurenčni pogoji 

med družbami v mednarodnem cestnem 

prometu izenačeni, je treba skrajšati 

prehodno obdobje za vgradnjo pametnih 

tahografov v registrirana vozila. Pametni 

tahografi bodo prispevali k poenostavitvi 

nadzora, kar bo olajšalo delo nacionalnih 

organov. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  61 

Sofia Ribeiro 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da bi se zagotovili ustrezni 

zdravstveni in varnostni standardi za 

voznike, ki ne morejo priti do doma za 

tedenski čas počitka, si je treba bolj 

prizadevati za zagotovitev vzpostavitve ali 

nadgradnje varnih parkirišč, ustreznih 

sanitarnih objektov in ustreznih 

prenočišč.  

Or. pt 

Predlog spremembe  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Vozniki se soočajo s 
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pomanjkanjem počivališč, ki bi 

zagotavljala ustrezno varnost in počitek. 

Dokler se te razmere ne odpravijo, lahko 

vozniki počivajo v kabini vozila, če je ta 

primerna. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Zaradi hitrega razvoja novih 

tehnologij in digitalizacije po vsej Uniji 

ter potrebe, da bi bili konkurenčni pogoji 

med družbami v mednarodnem cestnem 

prometu izenačeni, je treba skrajšati 

prehodno obdobje za vgradnjo digitalnih 

tahografov v registrirana vozila. Digitalni 

tahografi bodo prispevali k poenostavitvi 

nadzora in s tem olajšali delo nacionalnih 

organov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Zaradi potrebe, da bi bili 

konkurenčni pogoji med družbami v 

mednarodnem cestnem prometu 

izenačeni, je treba skrajšati prehodno 

obdobje za namestitev digitalnih 

tahografov v registrirana vozila. Digitalni 

tahografi bodo prispevali k poenostavitvi 
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nadzora in s tem olajšali delo nacionalnih 

organov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Namestitev digitalnih tahografov v 

registrirana vozila bo prispevala k 

boljšemu spremljanju uporabe zakonodaje 

EU v sektorju cestnega prevoza, 

poenostavila nadzor ali celo zmanjšala 

nepotreben nadzor ter skrajšala čas, 

porabljen za nadzor. Namestitev digitalnih 

tahografov v registrirana vozila je kot 

obvezna predvidena do konca leta 2021. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Evropski organ za delo bi lahko 

imel pomembno vlogo pri uveljavljanju 

pravil iz te uredbe, nacionalnim organom 

bi lahko pomagal zlasti pri usklajevanju 

nadzora, izmenjavi informacij in primerov 

najboljših praks ter usposabljanju 

inšpektorjev. 

Or. en 
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Predlog spremembe  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Države članice bi si lahko bolj 

prizadevale za izboljšanje zdravstvenih in 

varnostnih pogojev na parkiriščih z 

izboljšanjem ustreznih sanitarnih in 

nastanitvenih prostorov. Da bi olajšali čas 

počitka v odsotnosti od doma, bi morali 

imeti po vsej Uniji zadostno mrežo 

parkirnih površin. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Da bi se izboljšali varnost na cesti 

in delovni pogoji voznikov, bi moralo 

področje uporabe Uredbe (ES) 

št. 561/2006 vključevati uporabo vozil za 

prevoz blaga z dovoljeno maso manj kot 

3,5 ton. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Da bi se zagotovili ustrezni 

zdravstveni in varnostni standardi za 

voznike, ki ne morejo priti do doma za 

tedenski čas počitka, si je treba bolj 

prizadevati za zagotovitev financiranja za 

izgradnjo ali nadgradnjo zavarovanih 

parkirišč, ustreznih sanitarnih objektov in 

ustreznih prenočišč. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  70 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Da bi se zagotovili ustrezni 

zdravstveni in varnostni standardi za 

voznike, ki ne morejo priti do doma za 

tedenski čas počitka, si je treba bolj 

prizadevati za zagotovitev financiranja za 

izgradnjo ali nadgradnjo zavarovanih 

parkirišč, ustreznih sanitarnih objektov in 

ustreznih prenočišč. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Za zagotavljanje učinkovitega 

izvrševanja cestnih pregledov bi morali 
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imeti pristojni organi možnost 

preverjanja, ali so bila pravila o času 

vožnje in času počitka upoštevana na dan 

pregleda in v predhodnih 56 dneh. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Evropski parlament je v svoji 

resoluciji o izvajanju bele knjige o 

prometu iz leta 2011 razmišljal o 

ustanovitvi evropske agencije za ceste, da 

bi zagotovili ustrezno izvajanje 

zakonodaje EU in spodbudili 

standardizacijo po vseh državah članicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka a) nadomesti 

z naslednjim: 

a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3,5 tone; ali 

„a) blaga; ali“ 

Or. fr 
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Predlog spremembe  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3,5 tone; ali 

„(a) blaga; ali“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1. v členu 2(1) se točka (a) nadomesti z 

naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3,5 tone, ali 

„(a) blaga; ali“ 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3,5 tone, ali 

„(a) blaga; ali“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka a) nadomesti 

z naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli 

priklopnikom ali polpriklopnikom, 

presega 3,5 tone; ali 

(a) blaga z vozili; ali 

Or. fr 

Obrazložitev 

Področje uporabe te uredbe je treba razširiti na lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo 

za prevoz blaga (katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone), da 

bi zagotovili pošteno konkurenco, varnost na cesti in delovne pogoje voznikov. 
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Predlog spremembe  78 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 2(1) se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli priklopnikom 

ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone, ali 

(a) blaga, kjer največja dovoljena masa 

vozil, skupaj s kakršnim koli priklopnikom 

ali polpriklopnikom, presega 2,4 tone, ali 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi se izboljšali varnost na cesti in delovni pogoji voznikov, bi bilo treba področje uporabe 

te uredbe razširiti tako, da bi vključevalo tudi lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo za 

prevoz blaga, kot so opredeljena v členu 4(ba)(novo). 

 

Predlog spremembe  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1) v členu 2(1) se doda naslednja 

točka: 

 „(aa) blaga med dvema državama 

članicama, ne glede na maso, ali“ 

Or. it 

 

Predlog spremembe  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) v členu 3 se točka (h) nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

„(h) vozili ali kombinacijami vozil, ki se 

uporabljajo za nekomercialni prevoz 

blaga;“; 

 

Or. it 

 

Predlog spremembe  81 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) vozili ali kombinacijami vozil, ki se 

uporabljajo za nekomercialni prevoz blaga; 

(h) vozili ali kombinacijami vozil z 

največjo dovoljeno maso, ki ne presega 

7,5 tone, ki se uporabljajo za 

nekomercialni prevoz blaga; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) vozili ali kombinacijami vozil, ki se (h) vozili ali kombinacijami vozil z 

največjo dovoljeno maso, ki ne presega 
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uporabljajo za nekomercialni prevoz blaga; 7,5 tone, ki se uporabljajo za 

nekomercialni prevoz blaga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. v členu 3 se doda naslednja točka: 

 „(ha) lahka gospodarska vozila (<3,5 

ton), ki se uporabljajo za prevoz blaga v 

območju s polmerom 200 km od sedeža 

podjetja;“ 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  84 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) v člen 3 se vstavi naslednja točka: 

 „(ha)  lahkimi gospodarskimi vozili z 

največjo dovoljeno maso od 2,4 tone do 

3,5 tone, ki se uporabljajo za prevoz blaga 

v območju s polmerom 200 km od sedeža 

podjetja;“ 

Or. en 
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Obrazložitev 

Uporaba lahkih gospodarskih vozil z največjo dovoljeno maso od 2,4 tone do 3,5 tone bi 

morala spadati v področje uporabe te uredbe le, če se uporabljajo za prevoz blaga zunaj 

območja s polmerom 200 km od sedeža podjetja. To odstopanje je potrebno, da bodo lahko 

podjetja, zlasti mala in srednja, še vedno uporabljala lahka gospodarska vozila brez 

tahografa za lokalni in regionalni prevoz. 

 

Predlog spremembe  85 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. v členu 3 se doda naslednja točka: 

 „(ha) lahka gospodarska vozila (<3,5 ton), 

ki se uporabljajo za prevoz blaga“; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 3 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) v členu 3 se vstavi naslednja točka: 

 „(ha) lahkimi gospodarskimi vozili 

(<3,5 tone), ki se uporabljajo za prevoz 

blaga v območju s polmerom 400 km od 

sedeža podjetja;“ 

Or. en 
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Predlog spremembe  87 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) v členu 4 se doda naslednja točka 

(ba): 

 „(ba) „lahko gospodarsko vozilo“ 

pomeni vozilo z največjo dovoljeno maso 

obremenjenega vozila med 2,4 tone in 

3,5 tone, ki se uporablja za prevoz blaga;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka h – druga alinea 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (1a) v členu 4(h) se druga alinea 

nadomesti z naslednjim: 

– „redni tedenski čas počitka“ 

pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 

45 ur, 

–  „redni tedenski čas počitka“ 

pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 

45 ur, vozniki rednega tedenskega počitka 

ne smejo preživeti v vozilu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
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Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(r) „nekomercialni prevoz“ pomeni 

vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za 

najem, plačilo ali svoj račun, za katerega se 

ne prejme plačilo in s katerim se ne 

ustvarja prihodek. 

(r) „nekomercialni prevoz“ pomeni 

vsak prevoz potnikov ali blaga po cesti, ki 

ni prevoz za najem, plačilo ali svoj račun, 

za katerega se ne prejme neposredno ali 

posredno plačilo in s katerim se 

neposredno ali posredno ne ustvarja 

prihodek. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev je bolj jasna, saj upošteva nove poslovne modele. 

 

Predlog spremembe  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 - točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(ra) „dom“ pomeni registrirano 

prebivališče voznika v državi članici.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(ra) „dom“ pomeni stalno prebivališče 

voznika v državi članici.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(ra) „dom“ pomeni kraj voznikovega 

stalnega prebivališča.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda naslednja točka: 

 „(ra) „dom“ pomeni kraj stalnega 

prebivališča voznika.“ 

Or. nl 

 



 

AM\1144455SL.docx 43/93 PE616.837v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 4 – točka r a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) v členu 4 se doda točka (ra): 

 (ra) „prebivališče“ pomeni kraj 

običajnega prebivališča voznika. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 

naslednjim: 

3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

3. Skupni čas vožnje katerih koli 

štirih zaporednih tednov ne presega 180 ur. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s predlogom, da se preide na referenčno obdobje 4 tednov, je predlagana uvedba 

omejitve skupnega časa vožnje na 180 ur v katerih koli štirih zaporednih tednih. 

 

Predlog spremembe  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 
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Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 

naslednjim: 

3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

„3. Skupni čas vožnje katerih koli 

štirih zaporednih tednov ne presega 180 

ur.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 

naslednjim: 

3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

3. Skupni čas vožnje katerih koli 

štirih zaporednih tednov ne presega 180 ur. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagana sprememba tedenskega časa počitka brez ponovnega premisleka o pravilih o 

času vožnje ne more zagotoviti potrebne prožnosti, saj ne omogoča uporabe prožnejših pravil 

v praksi. 

 

Predlog spremembe  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 3 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 

naslednjim: 

3. Skupni čas vožnje katerih koli dveh 

zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

3. Skupni čas vožnje katerih koli 

štirih zaporednih tednov ne presega 180 ur. 

Or. pl 

Obrazložitev 

Predlagano je referenčno obdobje štirih tednov, kolikor jih zajema tahograf. S tem bi 

pripomogli k zagotavljanju neprekinjenosti dela in učinkovitega opravljanja nalog ter 

omogočili prožnejši način jemanja rednega počitka. 

 

Predlog spremembe  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 6 – odstavek 5 – prvi stavek 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Voznik v skladu s členom 34(5)(b)(iii) 

Uredbe (EU) št. 165/2014 kot drugo delo 

zapiše vsak čas, porabljen, kot je opisano v 

členu 4(e), in vsak čas, porabljen za vožnjo 

vozila, ki se uporablja za komercialne 

dejavnosti, ki ne spadajo na področje 

uporabe te uredbe, ter zapiše vsak čas 

pripravljenosti, kot je opredeljen v 

členu 3(b) Direktive 2002/15/ES. Ti zapisi 

se vnesejo ročno na tahografski vložek, 

izpisek ali z uporabo naprave za ročno 

vnašanje v tahograf. 

Voznik pred začetkom vožnje z vozilom, ki 

se uporablja za komercialne dejavnosti in 

spada na področje uporabe te uredbe, v 

skladu s členom 34(5)(b)(iii) Uredbe (EU) 

št. 165/2014 kot drugo delo zapiše vsak čas 

porabljen, kot je opisano v členu 4(e), in 

vsak čas, porabljen za vožnjo vozila, ki se 

uporablja za komercialne dejavnosti, ki ne 

spadajo na področje uporabe te uredbe, ter 

zapiše vsak čas pripravljenosti, kot je 

opredeljen v členu 3(b) 

Direktive 2002/15/ES, od svojega zadnjega 

tedenskega časa počitka. Ti zapisi se 

vnesejo ročno na tahografski vložek, 

izpisek ali z uporabo naprave za ročno 

vnašanje v tahograf. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ta predlog uvaja pragmatično rešitev, pri kateri mora voznik v celoti zabeležiti svoje 

dejavnosti ob začetku vožnje z vozili, ki spadajo na področje uporabe, zato bo voznik to 

zahtevo lažje upošteval. Predlagano je tudi, da se spremeni predlog Evropske komisije tako, 

da se zahteva beleženje drugega dela in časa razpoložljivosti samo od zadnjega tedenskega 

časa počitka. 

 

Predlog spremembe  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Voznik, ki vozi z več vozniki, se lahko 

odloči za 45-minutni odmor v vozilu, ki ga 

vozi drug voznik, če voznik, ki si vzame 

počitek, ne pomaga vozniku, ki vozi vozilo. 

Če voznik vozi z več vozniki, se 45-

minutno obdobje njegove prisotnosti v 

vozilu med vožnjo, ki ga vozi drug voznik, 

šteje za odmor. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 7 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) v členu 7 se doda naslednji 

odstavek: 

 „Pri cestnem prevozu potnikov si lahko 

voznik vzame vsaj 30-minutni odmor, ki 

mu sledi najmanj 15-minutni odmor, oba 

pa sta razdeljena v obdobju na takšen 

način, da je to v skladu z določbami iz 

prvega odstavka.“ 

Or. en 
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Obrazložitev 

Voznikom potnikov bi bilo treba omogočiti večjo prožnost pri jemanju odmorov, da se lahko 

prilagodijo potrebam potnikov, ne da bi podaljšali čas vožnje ali skrajšali čas počitka in 

odmore. 

 

Predlog spremembe  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) Odstavek 5 se nadomesti z 

naslednjim: 

5.  Z odstopanjem od odstavka 2 mora 

voznik, ki opravlja vožnjo z več vozniki, v 

30 urah po koncu dnevnega ali 

tedenskega časa počitka vzeti nov dnevni 
čas počitka, ki traja najmanj 9 ur. 

5. „Z odstopanjem od odstavka 2 

lahko voznik, ki opravlja občasen prevoz 

potnikov, kot je opredeljen v Uredbi (ES) 

št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih 

pravilih za dostop do mednarodnega trga 

avtobusnih prevozov, največ dvakrat 

tedensko odloži čas počitka za eno uro, če 

čas počitka po uporabi odstopanja traja 

najmanj 9 ur.“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je, da se delovni čas voznika dvakrat tedensko podaljša na 16 ur, ne da bi bil 

presežen predpisani čas vožnje, da bi lahko vozniki bolje zadovoljili posebne zahteve v 

sektorju turizma. 

 

Predlog spremembe  103 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 
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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. fr 

 

Predlog spremembe  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 
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obdobjem počitka v enem kosu pred 

koncem tretjega tedna po zadevnem 

tednu.“; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Obstoječa pravila glede časa vožnje in časa počitka naj bi zagotovila privlačnost prometnega 

sektorja in visoko raven varstva cestnih prevoznikov. 

 

Predlog spremembe  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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. it 

 

Predlog spremembe  106 

Jeroen Lenaers 
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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. nl 

 

Predlog spremembe  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – točka 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 
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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 

 

Predlog spremembe  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – točka 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 

Obrazložitev 

Predlagana nova pravila o podaljšanju referenčnega obdobja za izračun časa vožnje in časa 

počitka z dveh na štiri tedne bodo negativno vplivala na voznike. V praksi lahko to pripelje do 

strnjenega časa vožnje v prvih treh tednih meseca, tako da bi bil tedenski počitek na vrsti ob 



 

PE616.837v01-00 52/93 AM\1144455SL.docx 

SL 

koncu meseca. To bo negativno vplivalo na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem 

voznikov ter raven utrujenosti voznikov in varnost na cesti. 

 

Predlog spremembe  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Predlog spremembe  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) štiri redne tedenske čase počitka ali (a) štiri redne tedenske čase počitka, 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur. 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur, ali 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur. 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur, ali 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur. 

(b) dva redna tedenska časa počitka, ki 

trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana tedenska 

časa počitka, ki trajata vsaj 24 ur, ali 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dva redna tedenska časa počitka, 

ki trajata vsaj 45 ur, in dva skrajšana 

tedenska časa počitka, ki trajata vsaj 

24 ur. 

(b) en reden tedenski čas počitka, ki 

traja vsaj 45 ur, in tri skrajšane tedenske 

čase počitka, ki trajajo vsaj 24 ur. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) en reden tedenski čas počitka, ki 

traja vsaj 45 ur, in tri skrajšane počitke, ki 

trajajo vsaj 24 ur. 

 Če si voznik vzame skrajšani tedenski čas 

počitka, si mora razliko med vzetim 

počitkom in 45 urami vzeti v enem kosu 

do konca četrtega tedna, ki sledi tednu, v 

katerem se konča skrajšani čas počitka. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je izboljšati izvršljivost in ponuditi dodatne možnosti za prevoznike, da bodo 

lahko bolje načrtovali prevoz, in za voznike, da bodo lahko prožneje uporabljali nadomestila 

za boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. 

 

Predlog spremembe  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) en reden tedenski čas počitka, ki 

traja vsaj 45 ur, in tri skrajšane čase 

počitka, ki trajajo vsaj 24 ur. 

Or. pl 

Obrazložitev 

Predlagano je referenčno obdobje štirih tednov, kolikor jih zajema tahograf. S tem bi 

pripomogli k zagotavljanju neprekinjenosti dela in učinkovitega opravljanja nalog ter 

omogočili daljše redne čase počitka na kraju, ki ga izbere voznik. 

 

Predlog spremembe  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) en reden tedenski čas počitka, ki 

traja vsaj 45 ur, in tri skrajšane tedenske 

čase počitka, ki trajajo vsaj 24 ur. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) en reden tedenski čas počitka, ki 

traja vsaj 45 ur, in tri skrajšane čase 

počitka, ki trajajo vsaj 24 ur. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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.“; 

Za namene točke (b) in (ba) se skrajšani 

tedenski časi počitka nadomestijo z enako 

dolgim obdobjem počitka v enem kosu 

pred koncem četrtega tedna po zadevnem 

tednu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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.“; 

Za namene točke (b) in (ba) se skrajšani 

tedenski časi počitka nadomestijo z enako 

dolgim obdobjem počitka v enem kosu 

pred koncem četrtega tedna po zadevnem 

tednu. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) v odstavku 6 se doda naslednji 

pododstavek: 

 Če si voznik vzame skrajšani tedenski čas 

počitka, si mora razliko med vzetim časom 

počitkom in 45 urami vzeti v enem kosu 

do konca četrtega tedna, ki sledi tednu, v 

katerem se konča skrajšani čas počitka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednji odstavek: 

 „6b. Vozniki, ki občasno opravljajo 

potniške storitve, lahko v danem tednu 
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odstopajo od zahteve po 24-urnem 

počitku, če delajo največ dvanajst 24-

urnih obdobij in si pred tem zaporedjem 

delovnih obdobij in po njem vzamejo 

redni tedenski počitek. Če vozijo med 

22.00 in 6.00 uro, mora biti v vozilu več 

voznikov ali pa je čas vožnje iz člena 7 

skrajšan na tri ure.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s tem predlogom spremembe bi podjetja lahko veliko bolje in učinkoviteje 

uporabljala to ključno prožnost, povezano s turizmom. 

 

Predlog spremembe  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. Vsak počitek, ki je nadomestilo za 

skrajšani tedenski čas počitka, se prišteje k 

drugemu času počitka, ki traja vsaj devet 

ur. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je ohraniti besedilo Uredbe 561/2006, ki omogoča 

prožnost, da se nadomestilo prišteje k dnevnemu in skrajšanemu tedenskemu počitku. 

 

Predlog spremembe  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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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 

 

Predlog spremembe  125 

Robert Rochefort 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 8 se nadomesti z 

naslednjim: 

8. Če se voznik tako odloči, lahko dnevni 

čas počitka in skrajšani tedenski čas 

počitka zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, 

preživi v vozilu, če ima ustrezno ležišče za 

vsakega voznika in če vozilo miruje. 

„8. Če se voznik tako odloči, lahko dnevni 

čas počitka zunaj kraja, kjer je vozilo 

bazirano, preživi v vozilu, če ima ustrezno 

ležišče za vsakega voznika in če vozilo 

miruje.“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a 
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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: 

črtano 

(a) ki jih zagotovi ali plača 

delodajalec, ali 

 

(b) doma ali na drugem zasebnem 

kraju po izbiri voznika. 

 

Or. es 

 

Predlog spremembe  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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: 

črtano 

(a) ki jih zagotovi ali plača 

delodajalec, ali 

 

(b) doma ali na drugem zasebnem 

kraju po izbiri voznika. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu Komisije ni upoštevano, da bo uporabo predlaganih pravil o preživljanju 45 ur 
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tedenskega počitka v kabini vozila oviralo pomanjkanje varnih, ustreznih in varovanih 

parkirišč in nastanitev ob evropskih cestah. Opredeliti je treba, kaj pomeni „ustrezna 

nastanitev s primernimi spalnimi in sanitarnimi prostori“, saj je v Nemčiji po podatkih iz 

zbirke IRU TRANSPARK 352 parkirišč za tovornjake, od tega samo 13 varovanih, ki 

omogočajo tudi nastanitev. 

 

 

Predlog spremembe  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 redni tedenski čas 

počitka in kakršen koli tedenski počitek, ki 

traja več kot 45 ur in je nadomestilo za 

prejšnji skrajšani tedenski počitek, lahko 

vzame v vozilu, če je to ustrezno 

opremljeno za spanje in po možnosti 

parkirano na varnem in primerno 

opremljenem parkirišču. V nasprotnem 

primeru si počitek vzame v ustrezni 

nastanitvi s primernimi spalnimi in 

sanitarnimi prostori. 

 Komisija bi morala države članice 

spodbujati, naj zgradijo varna in ustrezno 

prilagojena parkirišča. Dve leti po začetku 

veljavnosti uredbe bi morala pripraviti 

poročilo o kakovosti in številu parkirišč v 

državah članicah. Če bi Komisija 

ugotovila, da kakovost in količina 

parkirišč ustrezata zahtevam evropskega 

mednarodnega prevoza, bi morala podati 

predloge za ustrezne zakonodajne 

spremembe v zvezi z možnostjo počitka v 

kabini vozila. 

Or. pl 

Obrazložitev 

V EU še vedno primanjkuje ustrezno prilagojenih parkirišč. Pogosto je bolje, da vozniki spijo 
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v primerno opremljeni kabini, kot da zapustijo vozilo in njegov tovor na nevarovanem 

območju in se nastanijo v hotelu, ki je lahko slabe kakovosti. Države članice je treba 

spodbujati k naložbam v varna in primerno prilagojena parkirišča. 

 

Predlog spremembe  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 

počitka v nobenem primeru ne sme vzeti v 

vozilu. Počitek si mora vzeti v ustrezni 

nastanitvi zunaj vozila z varnim 

parkiriščem in s primernimi spalnimi in 

sanitarnimi prostori. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 si 

vzame v ustrezni nastanitvi s sanitarnimi 

prostori in optimalnimi spalnimi prostori, 

ki mu zagotavljajo optimalen počitek: 

Or. it 
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Predlog spremembe  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 si 

vzame v ustrezni nastanitvi, ki zadovoljuje 

potrebe obeh spolov, s primernimi 

spalnimi in sanitarnimi prostori: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Robert Rochefort 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 skrajšanega in 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: 

Or. fr 
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Predlog spremembe  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – uvodni del 

 

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 si 

vzame v ustrezni nastanitvi s primernimi 

zasebnimi spalnimi in sanitarnimi prostori: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 a – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ki jih zagotovi ali plača 

delodajalec, ali 

(a) lahko si ga vzame v vozilu, če so v 

njem ustrezni spalni prostori za vsakega 

voznika in če vozilo stoji na območju 

ustreznih zmogljivosti za počitek, ki ima 

vsaj ustrezne sanitarne prostore, kot so 

prha in stranišča; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Predlog uredbe 

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. pl 

Obrazložitev 

Od voznikov se ne sme zahtevati, da se vrnejo domov. Omogočiti jim je treba, da si sami 

izberejo, kje si bodo vzeli počitek. 

 

Predlog spremembe  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

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) ali na drugem zasebnem kraju po 

izbiri voznika; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

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 voznikovem domu ali na drugem 

zasebnem kraju po njegovi izbiri. 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  138 

Georges Bach 

 

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 tedenski 

počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma ali na drugem zasebnem 

mestu, ki ga izberejo sami. Delo voznika 

se torej organizira tako, da se tedenski 

počitek voznika ne skrajša za čas 

potovanja domov. 

 Voznik najmanj en mesec pred takšnim 

časom počitka o njem obvesti prevozno 

podjetje, če si namerava počitek vzeti kje 

drugje kot doma. Ko se voznik odloči, da 

si bo počitek vzel doma, mu prevozno 

podjetje zagotovi sredstva za vrnitev 

domov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

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 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki tedenski 
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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. 

počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma ali na drugem zasebnem 

mestu, ki ga izberejo sami. Če si vozniki 

ne vzamejo več kot 45 ur tedenskega 

počitka kot nadomestilo za skrajšan 

tedenski počitek, si lahko v vsakem 

obdobju treh zaporednih tednov vsaj en 

redni tedenski čas počitka vzamejo doma 

ali na drugem zasebnem mestu, ki si ga 

izberejo sami. Delodajalec poskrbi za 

potovanje voznikov domov in od doma ali 

ga plača, voznik pa prejme enakovredno 

nadomestilo, tudi če izbere drugo zasebno 

mesto. Čas potovanja do doma in nazaj ali 

do zasebnega mesta in nazaj se ne šteje za 

počitek. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 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 ali na drugem kraju po 

svojem izboru. Voznik prevozno podjetje v 

roku največ enega meseca pred časom 

počitka obvesti, ali bo ta počitek preživel 

na kraju zunaj svojega doma. Če se 

voznik odloči, da bo počitek preživel 

doma, mu mora prevozno podjetje 

zagotoviti sredstva za vrnitev domov. 

Or. it 
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Predlog spremembe  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 v kraju svojega stalnega 

prebivališča. 

 Potrdilo, da si je voznik vzel redni 

tedenski čas počitka ali tedenski počitek, 

ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za 

skrajšani tedenski počitek, na drugem 

kraju po lastni izbiri, mora biti v obliki 

izjave voznika. Komisija pripravi vzorec 

takšne izjave. 

Or. pl 

Obrazložitev 

Voznikom je treba omogočiti, da si sami izberejo, kje si bodo vzeli tedenski počitek. 

Predlog spremembe  142 

Claude Rolin 

 

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 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki tedenski 

počitek, ki traja več kot 45 ur in je 
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vsaj en redni tedenski čas počitka ali 

tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma. 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 tedenski 

počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 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 v državi, kjer ima podjetje sedež. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 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 v državi, kjer ima podjetje sedež. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagano je, da se izraz „doma“ nadomesti z izrazom „država, v kateri ima podjetje 

sedež“, da se zagotovita pravna jasnost in izvršljivost, preverjanja pa se izvajajo v prostorih 

podjetij. Namen razširitve referenčnega obdobja v tem predlogu na štiri tedne je uvedba 

resničnega štiritedenskega referenčnega obdobja. 

 

Predlog spremembe  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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, 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki v 

vsakem obdobju šestih zaporednih tednov 

vsaj en redni tedenski čas počitka ali 

tedenski počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 
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vzamejo doma. vzamejo doma. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 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. fr 

Obrazložitev 

Da bi voznikom zagotovili dobre delovne pogoje in preprečili tveganja utrujenosti in 

negotovosti na cesti, bi morali imeti vozniki možnost vsaka dva tedna vzeti redni tedenski čas 

počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski počitek. To je razumni 

rok, ki se trenutno uporablja v veljavni zakonodaji. 

 

Predlog spremembe  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 

8b. Prevozno podjetje organizira delo 

voznikov tako, da si lahko vozniki tedenski 
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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.; 

počitek, ki traja več kot 45 ur in je 

nadomestilo za skrajšani tedenski počitek, 

vzamejo doma ali na drugem zasebnem 

mestu, ki ga izberejo sami; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 je odgovorno za 

takšno organizacijo dela voznikov, da si 

lahko vozniki vsaj en tedenski počitek, ki 

traja več kot 45 ur in je nadomestilo za 

skrajšani tedenski počitek, vzamejo doma 

ali na drugem zasebnem mestu, ki ga 

izberejo sami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, 

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, 
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vzamejo doma. vzamejo doma ali na drugem zasebnem 

mestu, ki ga izberejo sami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) V členu 8 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „8c. Odstavek 8a se ne uporablja v 

primeru, da si voznik reden tedenski čas 

počitka in katero koli drugo vrsto 

tedenskega počitka, ki traja več kot 45 ur 

in je nadomestilo za pretekli skrajšani 

tedenski počitek, vzame na certificiranih 

opremljenih območjih, zahteve glede 

katerih v delegiranih aktih opredeli 

Komisija, pod pogojem, da vozilo miruje 

in je opremljeno z ustrezno infrastrukturo 

za počitek vseh voznikov. 

 V vseh delegiranih aktih morajo biti 

opredeljene značilnosti certificiranih 

opremljenih območij, ki voznikom 

zagotavljajo optimalen počitek ter varnost 

prevoznih sredstev in blaga, ki ga ta 

prevažajo.“ 

Or. it 

 

Predlog spremembe  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 8 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) Vstavi se naslednji odstavek: 

 „8c. Voznik lahko dnevni čas počitka in 

skrajšani tedenski čas počitka (tako redni 

kot skrajšani) zunaj kraja sedeža podjetja 

preživi v vozilu, če ima ustrezno ležišče za 

vsakega voznika in če vozilo miruje.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

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 od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe izdajajo letno 

poročilo Komisiji o razpoložljivosti 

ustreznih prostorov za počitek voznikov in 

varovanih parkirišč na svojem ozemlju. 

Komisija z izvedbenimi akti določi skupen 

standard za poročanje držav članic.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c b (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 8 – odstavek 9 a (novo) 



 

AM\1144455SL.docx 75/93 PE616.837v01-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) Doda se naslednji odstavek: 

 „9a. Z odstopanjem od členov 6, 7 in 8b 

si voznik, ki občasno prevaža potnike, 

vzame povprečno 45 ur tedenskega 

počitka na teden, izračunano v 

referenčnem obdobju največ 13 tednov. 

Vsak teden si vzame najmanj 24 ur 

tedenskega časa počitka. Pri uporabi 

odstopanja skupni čas vožnje voznika v 

13-tedenskem referenčnem obdobju v 

katerem koli 4-tedenskem obdobju ne sme 

preseči 160 ur.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagana prožnost bi podjetju omogočila, da strankam zagotavlja stalne storitve, obenem 

pa prepreči nepotrebne prekinitve poti v turizmu. 

 

Predlog spremembe  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 na ladji ali na 

voljo ležalni vagon. 

Or. en 
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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 na ladji ali na voljo ležalni vagon. 

 

Predlog spremembe  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 in/ali 

količino prevoženega blaga.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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: 
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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 hitro dostavo, prevoženimi 

razdaljami in/ali količino prevoženega 

blaga.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Jeroen Lenaers 

 

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 in/ali 

količino prevoženega blaga.“; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Predlog spremembe  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 10 – odstavek 1 
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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 in/ali 

količino prevoženega blaga.“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) v členu 10 se doda naslednji 

odstavek: 

 1a. Države članice opredelijo 

sorazmerne in odvračilne kazni za vsa 

podjetja, ki kršijo odstavek 1. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 561/2006 

Člen 12 – odstavek 2 
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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 navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

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. Vendar se lahko dnevni čas 

vožnje podaljša za dve uri, če času vožnje 

neposredno sledi čas počitka, ki 

neprekinjeno traja najmanj 45 ur. Takšno 

podaljšanje dnevnega časa vožnje mora 

biti v mejah najdaljšega skupnega časa 

vožnje. Voznik navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je uvedba omejenega in jasno opisanega podaljšanja dnevnega časa vožnje, 

da lahko vozniki potnikov (turistov) in tovora pridejo do ustrezne nastanitve, ne da bi presegli 

najdaljši dovoljeni tedenski in skupni čas vožnje, ki velja za vso EU. To bi voznikom 

omogočilo, da pridejo domov ali – v primeru turističnega prevoza – pripeljejo turiste v hotel. 

 

Predlog spremembe  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

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 

Voznik lahko odstopa od člena 8(2) in 

drugega pododstavka člena 8(6), da se 

pripelje do ustrezne nastanitve iz člena 
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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 navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

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 navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

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 navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

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 ali 

parkirnega prostora iz člena 8(8), kjer se 

lahko spočije. Pri takem odstopanju se ne 

presežejo dnevni ali tedenski časi vožnje 

ali skrajšajo dnevni ali tedenski časi 

počitka. Voznik navede razlog za tako 

odstopanje ročno na tahografskem vložku 

ali na izpisu ali v svojem urniku dela 

najpozneje ob prihodu v ustrezno 

nastanitev. 

Or. es 

Predlog spremembe  164 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Uredba (ES) 561/2006 

Člen 22 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) vstavi se naslednji odstavek 2a: 

 „2a. Komisija za namen člena 22(2)(c) 

pripravi in z aktom sprejme skupna merila 

za ocenjevanje tveganj in okvir 

ocenjevanja, ki se uporablja za vsa 

prevozna podjetja s sedežem v eni od držav 

članic.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka c a (novo) 

Uredba (ES) 561/2006 

Člen 22 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) doda se naslednji odstavek: 

 „4a. Da se zagotovi pravično, preprosto 

in učinkovito izvajanje vseh pravil Unije 

za mobilne delavce, je za nadzor nad 

pravili in njihovo uveljavljanje odgovoren 

Evropski organ za delo. Državam 

članicam, socialnim partnerjem in 

delavcem zagotavlja operativno in pravno 

podporo za uveljavljanje socialne 

zakonodaje in opravljanje inšpekcijskih 

pregledov po vsej Uniji. 

 Evropski organ za delo je odgovoren za 

spremljanje in dostop do podatkov v 

nacionalnih elektronskih registrih.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvrševanje te direktive bi moralo soditi v pristojnost novega Evropskega organa za delo, ki 

ga je Jean Claude Juncker omenil v v svojem nagovoru o stanju v Uniji za leto 2017 in ki naj 

bi bil predvidoma ustanovljen do konca leta 2018. 
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Predlog spremembe  166 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka c b (novo) 

Uredba (ES) 561/2006 

Člen 22 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) doda se naslednji odstavek: 

 „4b. Seznam cestnih prevoznikov Unije, 

ki ne izpolnjujejo ustreznih pravnih 

zahtev, bi moral biti zaradi čim večje 

preglednosti javno objavljen. Ta seznam 

Unije temelji na skupnih merilih, razvitih 

na ravni Unije, ki jih letno pregleda 

Evropski organ za delo. Za cestne 

prevoznike na seznamu Unije velja 

prepoved opravljanja prevozov v vseh 

državah članicah. V izjemnih primerih 

lahko države članice sprejmejo 

enostranske ukrepe. Država članica lahko 

v nujnem primeru in če je soočena z 

nepredvideno varnostno težavo, 

nemudoma izda prepoved opravljanja 

prevozov na svojem ozemlju.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

V letalskem sektorju obstaja svetovna črna lista letalskih prevoznikov, ki ne izpolnjujejo 

varnostnih standardov. Podjetja na tem seznamu ne smejo poslovati, dokler so na seznamu. 

Ker je spoštovanje pravil v cestnem prometu tesno povezano z varnostjo na cesti, bi bilo treba 

čim prej uvesti podoben seznam in zanj pooblastiti Evropski organ za delo, ki se ustanavlja. 

 

Predlog spremembe  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 (novo) 

Uredba (EU) 165/2014 

Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1) v členu 2(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ha) „pametni tahograf“ pomeni 

digitalni tahograf, pri katerem se 

uporablja storitev za določanje položaja 

na podlagi satelitskega navigacijskega 

sistema (GNSS), ki samodejno določa 

položaj v skladu s to uredbo;“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 2 – odstavek 2 – točka h b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) v členu 2(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(hb) „portal GNSS za cestni promet“ 

pomeni spletno platformo, na kateri se 

združujejo vsi podatki, ki se za namene te 

uredbe prenesejo s pametnimi 

tahografi;“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – točka 4 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

4. Takoj po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. V šestih mesecih po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se vozila, 

ki se uporabljajo v državi članici, ki ni 

njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. Do 1. januarja 2020 morajo imeti 

novo registrirana vozila tahograf v skladu 

s členi 8, 9 in 10; vozila, ki se uporabljajo 

v državi članici, ki ni njihova država 

članica registracije, se opremijo s takim 

tahografom.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1. v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. V šestih mesecih po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, morajo 

biti vsa vozila, ki se uporabljajo v državi 

članici, ki ni njihova država članica 

registracije, opremljena s pametnim 

tahografom.“; 

Or. nl 

Predlog spremembe  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. Šest mesecev po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim:  

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 
vozila, ki se uporabljajo v državi članici, 

ki ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. Vozila, ki prevažajo blago v državi 

članici, ki ni njihova država članica 

registracije, se morajo opremiti s 

pametnim tahografom štiri leta po začetku 

obveznosti uporabe takega tahografa. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Da bi izboljšali učinkovitost nadzora ter zagotovili pravilno uporabo veljavnih socialnih 

pravil in visoko raven varstva cestnih prevoznikov, je treba pospešiti uvedbo pametnih 

tahografov za vsa vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga. 

Predlog spremembe  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 



 

AM\1144455SL.docx 87/93 PE616.837v01-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (1b) v členu 3 se odstavek 4 nadomesti z 

naslednjim: 

4. Petnajst let po začetku obveznosti 

uporabe tahografa v novo registriranih 

vozilih v skladu s členi 8, 9 in 10, se 

vozila, ki se uporabljajo v državi članici, ki 

ni njihova država članica registracije, 

opremijo s takim tahografom. 

„4. Dve leti po začetku obveznosti uporabe 

tahografa v novo registriranih vozilih v 

skladu s členi 8, 9 in 10, se vozila, ki se 

uporabljajo v državi članici, ki ni njihova 

država članica registracije, opremijo s 

takim tahografom.“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) doda se naslednji člen: 

 „Člen 9a 

 1. Prevozna podjetja poleg izmenjave 

podatkov v skladu s členom 9 zagotovijo, 

da se celoten sklop podatkov iz člena 4(3) 

in člena 8(1) samodejno in v realnem času 

prek varnih komunikacijskih sredstev iz 

pametnega tahografa prenese na portal 

GNSS za cestni promet iz člena 33a. 

 2. Preneseni podatki se hranijo in 

uporabljajo v skladu s členom 33a.“; 

Or. it 
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Predlog spremembe  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 33 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 33a 

 Portal GNSS za cestni promet 

 1. Da bi se olajšala izmenjava in 

sodelovanje med pristojnimi organi držav 

članic, ki izvajajo ali izvršujejo pravne 

akte Unije iz člena 7(1), Komisija 

vzpostavi in vzdržuje portal GNSS, ki 

zajema informacije o prevozih in 

dejavnostih voznikov, ki se prenesejo v 

skladu s členom 9a. Komisija zagotovi, da 

je ta portal povezan s sporočilnim 

sistemom TACHOnet iz člena 31, 

informacijskim sistemom za notranji trg iz 

Uredbe (EU) št. 1024/2012 in registri iz 

Uredbe (ES) št. 1071/2009. 

 2. V roku 18 mesecev od začetka 

veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s 

členom 41a sprejme delegirane akte, s 

katerimi dopolni to uredbo z določitvijo 

standardov in značilnosti portala GNSS za 

cestni promet ter pogojev za njegovo 

uporabo, ki zagotavljajo shranjevanje 

prenesenih podatkov in dostop do njih v 

realnem času s strani pristojnih 

nadzornih organov, interoperabilnost 

portala GNSS za cestni promet s sistemi in 

registri iz odstavka 1 ter sistem za analizo 

podatkov in samodejno obveščanje o 

morebitnih kršitvah Uredbe (ES) št. 

561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014, 

Direktive 2002/15/ES, uredb (ES) št. 

1071/2009 in št. 1072/2009, Direktive 

92/106/EGS in direktive [o napotitvi 

voznikov].“ 

Or. it 
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Predlog spremembe  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 34 – odstavek 7 

 

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. 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. 

 Od datuma začetka veljavnosti členov 8, 9 

in 10, ki zahtevajo, da so tahografi, prvič 

nameščeni 15. junija 2019 ali pozneje, 

pametni tahografi, ki omogočajo tudi 

samodejno beleženje prestopov meje, 

vozniki ob prihodu na primerno mesto, 

kjer lahko ustavijo, v digitalni tahograf 

vnesejo oznake držav, v katerih so začeli 

in končali dnevni delovni čas, ter 

informacijo o tem, kje in kdaj je voznik 

prestopil mejo v vozilu.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga je preprečitev praktičnih težav, na primer pri prevozu potnikov, ki bi morali 

sicer čakati, dokler voznik ne bi našel primernega mesta in vnesel oznake države. 

 

Predlog spremembe  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 34 – odstavek 7 

 

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 ob prihodu na mesto prvega 

predvidenega postanka 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.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 34 – odstavek 7 

 

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 ob prihodu na prvo 

razpoložljivo območje, 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.“ 

Or. it 
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Predlog spremembe  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 41 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 41a 

 Izvajanje prenosa pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 33a(5) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 

začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljšuje za enako dolga 

obdobja, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju 

najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. 

 3. Prenos pooblastila iz člena 33a(5) 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Pred sprejetjem delegiranega akta se 

Komisija posvetuje s strokovnjaki, ki jih 

imenuje vsaka država članica v skladu z 

načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 

o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. 

aprila 2016. 

 5. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 
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obvesti Evropski parlament in Svet. 

 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 

33a(5), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku [dveh mesecev] od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca.“ 

Or. it 

Predlog spremembe  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 36 – odstavek 1 – točka i 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) v členu 36(1) se točka (i) nadomesti z 

naslednjim: 

(i) tahografske vložke za tekoči dan in 

tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 28 

dneh; 

„(i) tahografske vložke za tekoči dan in 

tiste, ki jih je uporabljal v predhodnih 56 

dneh;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 36 – odstavek 1 – točka iii 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2b) v členu 36(1) se točka (iii) 

nadomesti z naslednjim: 

(iii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v 

tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot 

to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 

561/2006. 

„(iii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v 

tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot 

to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 

561/2006.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 165/2014 

Člen 36 – odstavek 2 – točka ii 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 2 c 

 v členu 36(2) se točka (ii) nadomesti z 

naslednjim: 

(ii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v 

tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, kot 

to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 

561/2006. 

„(ii) vse ročne zapise in izpise, izdelane v 

tekočem dnevu in predhodnih 56 dneh, kot 

to zahtevata ta uredba in Uredba (ES) št. 

561/2006.“ 

Or. en 

 


