
 

AM\1157252SL.docx  PE621.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

21.6.2018 A8-0206/136 

Predlog spremembe  136 

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 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4e. Pristojni organ države članice 

gostiteljice za namene ocenjevanja, ali so 

izpolnjene določbe Direktive 96/71/ES, pri 

cestnem preverjanju preveri naslednje: 

 (a)  podatke tahografa za tekoči dan in 

preteklih 56 dni; 

 (b)  elektronske tovorne liste za tekoči 

dan in preteklih 56 dni; 

 (c)  dokumente iz točk (a), (b) in (c) 

odstavka 4a. 

 Organi, ki izvajajo cestna preverjanja, 

informacije iz zgornjega odstavka 

posredujejo pristojnim organom države 

članice za oceno skladnosti z direktivama 

96/71/ES in 2014/67/EU. 

 Da bi olajšali izvajanje te direktive, 

pristojni organi držav članic sodelujejo ter 

si vzajemno zagotavljajo pomoč in vse 

potrebne informacije v okviru pogojev iz 

Direktive 2014/67/EU in Uredbe (ES) 

št. 1071/2009. 

 Države članice za večjo učinkovitost 

čezmejnega izvrševanja in ciljnih 

preverjanj vsem ustreznim pooblaščenim 

inšpekcijskim organom zagotovijo dostop 

v realnem času do informacijskega 

sistema za notranji trg, do nacionalnih 

elektronskih registrov, vzpostavljenih z 

Uredbo (ES) št. 1071/2009, do preprostih 

izjav iz odstavka 4 tega člena in do vseh 
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drugih ustreznih podatkovnih zbirk. 

Or. en 

Obrazložitev 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 



 

AM\1157252SL.docx  PE621.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.6.2018 A8-0206/137 

Predlog spremembe  137 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter določitev posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega 

prometa 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 4 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4f. Seznam cestnih prevoznikov Unije, 

ki ne izpolnjujejo ustreznih zakonskih 

zahtev, se zaradi čim večje preglednosti 

objavi. Ta seznam Unije temelji na 

skupnih merilih, oblikovanih na ravni 

Unije, ki jih letno pregleda Evropski 

organ za delo. Za cestne prevoznike, ki so 

na seznamu Unije, velja prepoved 

opravljanja prevozov. Prepovedi 

opravljanja prevozov s seznama Unije 

veljajo na celotnem ozemlju držav članic. 

V izjemnih primerih lahko države članice 

sprejmejo enostranske ukrepe. Država 

članica lahko v nujnem primeru in ko je 

soočena z nepredvideno varnostno težavo, 

nemudoma izda prepoved opravljanja 

prevoza na svojem ozemlju. 

Or. en 



 

AM\1157252SL.docx  PE621.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.6.2018 A8-0206/138 

Predlog spremembe  138 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter določitev posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega 

prometa 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Za namene točke (a) odstavka 4 

lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo o 

napotitvi, ki zajema obdobje največ šestih 

mesecev. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Izjava o napotitvi za skupino voznikov in vse vrste prevoza za obdobje šestih mesecev nima 

dodane vrednosti za izvrševanje, saj vključuje le zelo splošne informacije, na podlagi katerih 

izvršilni organi ne morejo oceniti pristnosti napotitve. Po drugi strani izjava o napotitvi za 

posameznega voznika in primer napotitve pomeni pristno in izvršljivo povezavo med 

prevozom na eni strani ter voznikom in uporabljenim vozilom na drugi strani. To je edini 

način za odpravo morebitnih zlorab. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Predlog spremembe  139 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter določitev posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega 

prometa 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Pristojni organi držav članic tesno 

sodelujejo ter si vzajemno zagotavljajo 

pomoč in vse potrebne informacije v 

okviru pogojev iz Direktive 2014/67/EU in 

Uredbe (ES) št. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Predlog spremembe  140 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter določitev posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega 

prometa 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 5 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5c. Države članice za večjo 

učinkovitost čezmejnega izvrševanja in 

ciljnih preverjanj vsem ustreznim 

organom zagotovijo dostop v realnem 

času do informacijskega sistema za 

notranji trg, nacionalnih elektronskih 

registrov, vzpostavljenih z Uredbo (ES) 

št. 1071/2009, preprostih izjav iz odstavka 

4 tega člena in vseh drugih ustreznih 

podatkovnih zbirk. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Predlog spremembe  141 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Zahteve za izvrševanje ter določitev posebnih pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega 

prometa 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Do datuma iz drugega pododstavka 

direktiv 2003/88/ES, 96/71/ES in 

2014/67/ES veljajo v celoti. 

Or. en 

 

 


