
 

AM\1157246SL.docx  PE621.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

21.6.2018 A8-0206/115 

Predlog spremembe  115 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi zagotovili učinkovito in 

sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v 

sektorju cestnega prometa, je treba določiti 

sektorska pravila, ki bodo odražala 

posebnost zelo mobilne delovne sile v tem 

sektorju ter zagotavljala ravnovesje med 

socialno zaščito delavcev in svobodo 

prevoznikov, da opravljajo čezmejne 

storitve. 

(11) Da bi zagotovili učinkovito in 

sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v 

sektorju cestnega prometa, je treba določiti 

sektorska pravila, ki bodo odražala 

posebnost zelo mobilne delovne sile v tem 

sektorju ter zagotavljala ravnovesje med 

socialno zaščito delavcev in svobodo 

prevoznikov, da opravljajo čezmejne 

storitve, in izboljšati njihovo izvrševanje. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Predlog spremembe  116 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Taka usklajena merila bi morala 

temeljiti na konceptu zadostne povezave 

voznika z ozemljem države članice 

gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti 

časovno omejitev, nad katero v primeru 

dejavnosti mednarodnega cestnega 

prevoza začnejo veljati določbe o 

minimalnih urnih postavkah in plačanem 

letnem dopustu države članice gostiteljice. 

Ta časovna omejitev se ne bi smela 

uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je 

opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/200918 

in Uredbi (ES) št. 1073/200919, ker se v 

tem primeru celotna dejavnost prevoza 

opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi 

se ne glede na pogostost in trajanje 

dejavnosti, ki jih opravi voznik, za 

kabotažo morala uporabljati minimalna 

urna postavka in minimalni plačani letni 

dopust v državi članici gostiteljici. 

(12) Dejavnosti kabotaže, kot je 

opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/200918 

in Uredbi (ES) št. 1073/200919, so 

opravljanje storitev, za katere velja 

Direktiva 96/71/ES, saj se dejavnost 

prevoza v celoti opravi v drugi državi 

članici. Zato bi se ne glede na pogostost in 

trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, za 

kabotažo morala uporabljati minimalna 

plača in minimalni plačani letni dopust v 

državi članici gostiteljici. 

__________________ __________________ 

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 

o skupnih pravilih za dostop do trga 

mednarodnega cestnega prevoza blaga 

(UL L 300, 14.11.2009, str. 72). 

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 

o skupnih pravilih za dostop do trga 

mednarodnega cestnega prevoza blaga 

(UL L 300, 14.11.2009, str. 72). 

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 

o skupnih pravilih za dostop do 

mednarodnega trga avtobusnih prevozov in 

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 

o skupnih pravilih za dostop do 

mednarodnega trga avtobusnih prevozov in 
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spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL 

L 300, 14.11.2009, str. 88). 

spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL 

L 300, 14.11.2009, str. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Predlog spremembe  117 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Za zagotovitev učinkovitega in 

uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o 

napotitvi delavcev in za preprečitev 

nesorazmernih upravnih bremen za 

prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v 

sektorju cestnega prometa določiti 

sektorske upravne zahteve in nadzorne 

ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za 

nadzor, kot je digitalni tahograf. 

(13) Za zagotovitev jasnih sektorskih 

pravil o napotitvi delavcev, ki izhajajo iz 

direktiv 96/71/ES [kot je bila spremenjena 

v postopku COD 2016/0070] in 

2014/67/EU, pa tudi za zagotovitev 

njihovega učinkovitega in uspešnega 

izvrševanja ter preprečitev nesorazmernih 

upravnih bremen za prevoznike, ki niso 

rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega 

prometa uveljaviti standardizirane 

obrazce, ki jih oblikuje Komisija, ter manj 

stroge sektorske upravne zahteve in 

nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili 

orodja za nadzor, kot so informacijski 

sistem za notranji trg (IMI), portal GNSS 

(globalni satelitski navigacijski sistem) za 

cestni promet in pametni tahograf. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Predlog spremembe  118 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Prakse, pri katerih se matičnim 

družbam v eni državi članici pripiše 

večina dobička, odvisnim prevoznim 

podjetjem v drugi državi članici pa 

ostanejo omejena sredstva, čeprav so s 

prevozno dejavnostjo ustvarila večino 

prometa, lahko privedejo do neenakosti in 

nesorazmernega preusmerjanja dobička 

med državami članicami in bi jih bilo 

treba preprečiti. Negativna socialna 

posledica teh praks je, da prihodek 

voznikov v državah članicah, kjer odvisne 

družbe delujejo, ostaja na nižji ravni. Da 

bi odpravili morebitno nepošteno 

konkurenco v sektorju cestnega prometa, 

bi bilo treba te prakse podrobno preučiti, 

da bi jih preprečili. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Predlog spremembe  119 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Da se zagotovi popolno 

spoštovanje socialne zakonodaje in dokler 

se ne ustanovi evropski organ za delo, bi 

morali pristojni nadzorni organi imeti 

dostop do vseh podatkov, ki se posredujejo 

prek informacijskega sistema za notranji 

trg in portala GNSS, ter te podatke 

preverjati. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Predlog spremembe  120 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Direktiva 2006/22/ES 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen 

in reprezentativen delež voznega osebja, 

voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na 

področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 

in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter voznega 

osebja in voznikov, ki spadajo na področje 

uporabe Direktive 2002/15/ES. 

Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen 

in reprezentativen delež voznega osebja, 

voznikov, podjetij in vozil vseh kategorij 

prevoza, ki spadajo na področje uporabe 

Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) 

št. 165/2014, ter voznega osebja in 

voznikov, ki spadajo na področje 

uporabe Direktive 2002/15/ES; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Predlog spremembe  121 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Direktiva 2006/22/ES 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Preverjanja v prostorih podjetij se 

načrtujejo ob upoštevanju predhodnih 

izkušenj z različnimi vrstami prevoza in 

podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri 

cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve 

Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) 

št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES. 

1. Preverjanja v prostorih podjetij se 

načrtujejo ob upoštevanju predhodnih 

izkušenj z različnimi vrstami prevoza in 

podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri 

cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve 

Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) 

št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES, kar 

zadeva najdaljši tedenski in dnevni 

delovni čas, odmore, čas počitka in nočno 

delo. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Predlog spremembe  122 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a 

Direktiva 2006/22/ES 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) na podlagi utemeljene zahteve 

države članice v posameznih primerih. 

(b) na podlagi posebne zahteve države 

članice v posameznih primerih. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Predlog spremembe  123 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a 

Direktiva 2006/22/ES 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno 

formulo za izračun ocene tveganja podjetij, 

ki upošteva število, težo in pogostost 

kršitev, rezultate nadzora, pri katerem 

kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, 

ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih 

uporablja pametni tahograf v skladu s 

poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 12(2) te 

direktive. 

Komisija z izvedbenimi akti določi skupno 

formulo za izračun ocene tveganja podjetij, 

ki upošteva število, težo in pogostost 

kršitev in rezultate nadzora, pri katerem 

kršitve niso bile ugotovljene. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 12(2) te direktive. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Predlog spremembe  124 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c 

Direktiva 2006/22/ES 

Člen 9 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih 

preverjanj so podatki v nacionalnem 

sistemu ocenjevanja tveganja v času 

nadzora na voljo vsem pristojnim 

nadzornim organom zadevne države 

članice. 

4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih 

preverjanj so podatki v nacionalnem 

sistemu ocenjevanja tveganja v času 

nadzora na voljo vsem pristojnim 

nadzornim organom držav članic. 

Or. en 

 

 


