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27.6.2018 A8-0206/167 

Predlog spremembe  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice točki (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) 

Direktive 96/71/ES uporabijo kot 

minimalni pogoj za voznike v sektorju 

cestnega prometa, kadar ti opravljajo 

druge dejavnosti mednarodnega prevoza, 

kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 

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

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Predlog spremembe  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za opredelitev ustrezne države 

članice v zvezi z uporabo točk (b) in (c) 

prvega pododstavka člena 3(1) 

Direktive 96/71/ES in vrsto dejavnosti iz 

drugega pododstavka odstavka 2 se 

uporabi naslednje: 

 (a) pogoji, ki jih država članica 

izpolnjuje v zvezi s točkami (b) in (c) 

prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 

96/71/ES, se določijo glede na posamezno 

dejavnost; 

 (b) natovarjanje blaga pomeni začetek 

nove dejavnosti in zaključek vseh 

predhodnih dejavnosti; 

 (c) za zadevne dejavnosti veljajo 

pogoji države članice, v kateri naj bi se 

izvedlo raztovarjanje. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Predlog spremembe  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. 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. 

2. Države članice točki (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 Uredbi (ES) št. 1072/2009 in 

Uredbi (ES) 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 
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vključuje dejavnosti kabotaže ali katero 

drugo vrsto dejavnosti v kateri koli drugi 

državi članici. 

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. 

Države članice točki (b) in (c) prvega 

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

uporabijo kot minimalni pogoj za voznike 

v sektorju cestnega prometa, kadar ti 

opravljajo druge dejavnosti 

mednarodnega prevoza, kot so 

opredeljene v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in 

Uredbi (ES) št. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Predlog spremembe  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za opredelitev ustrezne države 

članice v zvezi z uporabo točk (b) in (c) 

prvega pododstavka člena 3(1) 

Direktive 96/71/ES in vrsto dejavnosti iz 

tretjega pododstavka odstavka 2 se 

uporabi naslednje: 

 (a) pogoji, ki jih država članica 

izpolnjuje v zvezi s točkami (b) in (c) 

prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 

96/71/ES, se določijo glede na posamezno 

dejavnost; 
 (b) natovarjanje blaga pomeni začetek 

nove dejavnosti in zaključek vseh 

predhodnih dejavnosti; 

 (c) za zadevne dejavnosti veljajo 

pogoji države članice, v kateri naj bi se 

izvedlo raztovarjanje; to pa ne velja za 

drugi pododstavek odstavka 2. 

Or. en 

 

 


