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Predlog spremembe  132/rev 

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 2 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice lahko uvedejo samo 

naslednje upravne zahteve in nadzorne 

ukrepe: 

4. Države članice uvedejo obveznost 

za cestnega prevoznika s sedežem v drugi 

državi članici, da mora za vsakega 

napotenega delavca pristojnim 

nacionalnim organom prek 

informacijskega sistema za notranji trg 

najpozneje ob začetku napotitve poslati 

preprosto izjavo v standardizirani 

elektronski obliki, ki jo brez nepotrebnega 

odlašanja razvije in da na voljo Komisija v 

vseh uradnih jezikih Unije, in vsebuje 

naslednje informacije: 

(a) obveznost za cestnega prevoznika s 

sedežem v drugi državi članici, da mora 

izjavo o napotitvi pristojnim nacionalnim 

organom poslati najpozneje ob začetku 

napotitve; izjava o napotitvi je v 

elektronski obliki, v uradnem jeziku 

države članice gostiteljice ali v angleškem 

jeziku in vsebuje le naslednje informacije: 

 

(i) naziv cestnega prevoznika; (i) naziv cestnega prevoznika in, v 

primeru hčerinske družbe, naslov sedeža; 

(ii)  kontaktne podatke upravljavca 

prevoza ali druge kontaktne osebe (ali 

oseb) v državi članici sedeža prevoznika, 

določene za stike s pristojnimi organi 

države članice gostiteljice, v kateri se 

opravljajo storitve, ter za pošiljanje in 

sprejemanje dokumentov ali obvestil; 

(ii)  kontaktne podatke upravljavca 

prevoza ali druge kontaktne osebe (ali 

oseb) v državi članici sedeža prevoznika, 

določene za stike s pristojnimi organi 

države članice gostiteljice, v kateri se 

opravljajo storitve, ter za pošiljanje in 

sprejemanje dokumentov ali obvestil; 

(iii) predvideno število napotenih (iii) informacije o napotenih voznikih, 
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voznikov in njihovo identiteto; vključno vsaj z naslednjim: identiteto, 

državo stalnega prebivališča, delovno 

zakonodajo, ki se uporablja za pogodbo o 

zaposlitvi, državo plačila socialnih 

prispevkov in številko socialne varnosti; 

(iv) predvideno trajanje ter predviden 

začetni in končni datum napotitve; 

(iv) predviden začetni in končni datum 

napotitve posameznega delavca brez 

poseganja v morebitno podaljšanje, kadar 

je to potrebno zaradi nepredvidljivih 

okoliščin; 

(v) registrske oznake vozil, 

uporabljenih v napotitvi; 

(v) registrske oznake vozil, 

uporabljenih v napotitvi; 

(vi) vrsto prevozne storitve, tj. navedba, 

ali gre za prevoz blaga, prevoz potnikov, 

mednarodni prevoz ali kabotažo; 

(vi) vrsto prevozne storitve, tj. navedba, 

ali gre za prevoz blaga, prevoz potnikov, 

mednarodni prevoz ali kabotažo. 

 Preprosta izjava iz prvega pododstavka se 

lahko nanaša na največ šest mesecev in jo 

cestni prevoznik elektronsko brez 

nepotrebnega odlašanja posodablja v 

skladu z dejanskimi razmerami. 

 4a. Države članice lahko dodatno 

uvedejo naslednje upravne zahteve in 

nadzorne ukrepe: 

(b) obveznost za voznika, da v tiskani 

ali elektronski obliki hrani ali da na 

razpolago, kadar se zahteva pri cestnih 

preverjanjih, izvod izjave o napotitvi in 

dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi 

članici gostiteljici, kot je elektronski 

tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 

Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta; 

(a) obveznost za cestnega prevoznika, da 

vozniku zagotovi naslednje dokumente za 

namene cestnih preverjanj v papirni ali 

elektronski obliki: 

 (i)  izvod preproste izjave iz odstavka 

4; 

 (ii)  dokazilo o prevozu, ki se opravlja v 

državi članici gostiteljici, iz člena 8 

Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta; 

 (iii)  elektronski tovorni list (e-CMR); 

 (iv)  izvod pogodbe o zaposlitvi v 

uradnem jeziku države članice gostiteljice 

ali v angleškem jeziku; 

 (v)  izvod obračunskih listov plače 
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zadnjih dveh mesecev; 

(c) obveznost za voznika, da hrani in 

da na razpolago, kadar se to zahteva pri 

cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in 

zlasti kode držav članic, v katerih je bil 

prisoten med opravljanjem mednarodnih 

cestnih prevozov ali kabotaže; 

(b) obveznost za voznika, da hrani in 

da na razpolago, kadar se to zahteva pri 

cestnih preverjanjih, ustrezne zapise na 

tahografu in zlasti voznikovo kartico z 

zapisi o prestopih meje in kode držav 

članic, v katerih je bil prisoten med 

opravljanjem mednarodnih cestnih 

prevozov ali kabotaže; 

(d) obveznost za voznika, da v tiskani 

ali elektronski obliki hrani ali da na 

razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih 

preverjanjih, izvod pogodbe o zaposlitvi 

ali enakovrednega dokumenta v smislu 

člena 3 Direktive Sveta 91/533/EGS, 

preveden v enega od uradnih jezikov 

države članice gostiteljice ali v angleški 

jezik; 

 

(e) obveznost za voznika, da v tiskani 

ali elektronski obliki da na razpolago, 

kadar se to zahteva pri cestnih 

preverjanjih, izvod plačilnih list za zadnja 

dva meseca; med cestnim preverjanjem 

lahko voznik stopi v stik s sedežem 

podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo 

osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi tak 

izvod; 

 

(f) obveznost za cestnega prevoznika, 

da po obdobju napotitve v razumnem 

časovnem roku organom države članice 

gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali 

elektronski obliki zagotovi izvode 

dokumentov iz točk (b), (c) in (e). 

(c) obveznost za cestnega prevoznika, 

da po obdobju napotitve brez 

nepotrebnega odlašanja organom države 

članice gostiteljice na njihovo zahtevo v 

tiskani ali elektronski obliki zagotovi 

izvode dokumentov iz točk (a) in (b), 

vključno z izvodi ustreznih obračunskih 

listov plače. 

__________________ __________________ 

20 Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 

14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, 

da zaposlene obvesti o pogojih, ki se 

nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 

delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, 

str. 32). 

 

Or. en 
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