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27.6.2018 A8-0206/160 

Predlog spremembe  160 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso, Agnes Jongerius 

v imenu skupine S&D 

 

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 točke (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) 

Direktive 96/71/ES uporabljajo za voznike 

v sektorju cestnega prometa, ki so 

zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) 

Direktive, ko opravljajo dejavnosti 

mednarodnega prevoza ali kabotaže, kot 

so opredeljene v uredbah (ES) št. 

1073/2009 in št. 1073/2009. 

 Z odstopanjem 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, če so te dejavnosti omejene 

na dejavnosti prevoza iz države članice, v 

kateri je prevoznik v cestnem prometu 

registriran, neposredno v drugo državo 

članico, čemur v roku dveh delovnih dni 

po prihodu sledi eno raztovarjanje in/ali 

eno natovarjanje v tej državi članici in 

nato vrnitev naravnost v državo članico, v 

kateri je prevoznik v cestnem prometu 

registriran, kar pa ne vključuje dejavnosti 

kabotaže ali katero drugo vrsto dejavnosti 



 

AM\1157490SL.docx  PE621.702v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

v kateri koli drugi državi članici. 

Or. en 

 

 


