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27.6.2018 A8-0206/156 

Predlog spremembe  156 

Wim van de Camp 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice točk (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES 

ne uporabljajo za voznike v sektorju 

cestnega prometa, ki so zaposleni pri 

podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko 

opravljajo dejavnosti mednarodnega 

prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 

1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, 

kadar je obdobje napotitve na njihovo 

ozemlje za namene navedenih dejavnosti 

dolgo 3 dni ali manj v obdobju enega 

koledarskega meseca. 

Države članice točk (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES 

ne uporabljajo za voznike v sektorju 

cestnega prometa, ki so zaposleni pri 

podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko 

opravljajo dejavnosti mednarodnega 

prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 

1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, 

kadar je obdobje napotitve na njihovo 

ozemlje za namene navedenih dejavnosti 

dolgo 5 dni ali manj v obdobju enega 

koledarskega meseca. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/157 

Predlog spremembe  157 

Wim van de Camp 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je obdobje napotitve daljše kot 

3 dni, države članice točki (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES 

uporabijo za celotno obdobje napotitve na 

njihovo ozemlje v obdobju enega 

koledarskega meseca iz prvega 

pododstavka. 

Kadar je obdobje napotitve daljše kot 

5 dni, države članice točki (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES 

uporabijo za celotno obdobje napotitve na 

njihovo ozemlje v obdobju enega 

koledarskega meseca iz prvega 

pododstavka. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/158 

Predlog spremembe  158 

Wim van de Camp 

v imenu skupine PPE 

 

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 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se dnevni delovni čas, krajši od 

šestih ur, preživetih na ozemlju države 

članice gostiteljice, šteje za pol dneva; 

(a) se dnevni delovni čas, krajši od 

devetih ur, preživetih na ozemlju države 

članice gostiteljice, šteje za pol dneva; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/159 

Predlog spremembe  159 

Wim van de Camp 

v imenu skupine PPE 

 

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 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se dnevni delovni čas v trajanju šest 

ur ali več, preživetih na ozemlju države 

članice gostiteljice, šteje za ves dan; 

(b) se dnevni delovni čas v trajanju 

devet ur ali več, preživetih na ozemlju 

države članice gostiteljice, šteje za ves dan; 

Or. en 

 

 


