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21.3.2019 A8-0206/205

Predlog spremembe 205
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 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice Direktivi 96/71/ES in 
2014/67/EU uporabljajo za celotno 
obdobje napotitve na svoje ozemlje za 
voznike v sektorju cestnega prometa, 
zaposlene v podjetjih iz člena 1(3)(a), (b) 
in (c), ko opravljajo cestni prevoz blaga, ki 
je del kombiniranega prevoza iz člena 4 
Direktive 92/106/EGS.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Predlog spremembe 206
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 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 3b. Za namene točk (b) in (c) prvega 
pododstavka člena 3(1) Direktive 
96/71/ES se v primeru dejavnosti, ki 
poteka v več državah članicah na isti dan, 
uporabijo zaposlitveni pogoji, ki so za 
napotenega voznika najbolj ugodni.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Predlog spremembe 207
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;
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(iii) predvideno število napotenih 
voznikov in njihovo identiteto;

(iii) informacije o napotenih voznikih, 
vključno 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 ne glede 
na 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 brez nepotrebnega 
odlašanja elektronsko posodablja v skladu 
z dejanskimi razmerami.
4a. Države članice lahko uvedejo tudi 
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 v tiskani ali elektronski obliki 
zagotovi naslednje dokumente za namene 
cestnih preverjanj:

(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) izvod pogodbe o zaposlitvi ali 
enakovreden dokument 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 plačilnih list;

–––––––––––––––––––
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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21.3.2019 A8-0206/208

Predlog spremembe 208
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 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 4b. Države članice lahko uvedejo 
druge upravne zahteve in nadzorne 
ukrepe, če bi prišlo do okoliščin ali novih 
ugotovitev, na podlagi katerih je mogoče 
sklepati, da obstoječe upravne zahteve in 
nadzorni ukrepi ne zadostujejo ali niso 
učinkoviti za zagotavljanje učinkovitega 
spremljanja skladnosti z obveznostmi iz 
Direktive 96/71/ES, [Direktive 
2014/67/EU] in te direktive, če so te druge 
zahteve in ukrepi upravičeni in 
sorazmerni.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Predlog spremembe 209
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 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 4c. Države članice obvestijo Komisijo 
in izvajalce storitev o vsakem ukrepu iz 
odstavka 4a, ki ga uporabljajo ali so ga 
izvedle. Komisija o navedenih ukrepih 
obvesti druge države članice. Informacije 
za izvajalce storitev so v splošnem na voljo 
na enotnem uradnem nacionalnem 
spletnem mestu iz člena 5 Direktive 
2014/67/EU. Komisija spremlja uporabo 
ukrepov iz odstavka 4c, ocenjuje njihovo 
skladnost s pravom Unije in v skladu s 
svojimi pristojnostmi iz PDEU po potrebi 
sprejme ustrezne ukrepe. Komisija Svetu 
redno poroča o ukrepih, o katerih so jo 
obvestile države članice, ter po potrebi o 
trenutnem stanju svojih analiz ali ocen.

Or. en



AM\1180537SL.docx PE621.702v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0206/210

Predlog spremembe 210
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 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 4d. Dokazila iz točk (a), (b) in (c) 
člena 2(4a) morajo biti v vozilu in se med 
cestnim preverjanjem predložijo 
pooblaščenim inšpektorjem države članice 
gostiteljice napotenega voznika.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Predlog spremembe 211
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 
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izjav iz odstavka 4 tega člena in do vseh 
drugih ustreznih podatkovnih zbirk.

Or. en

Obrazložitev

Napotitve delavcev ni mogoče v celoti preverjati ob cesti, saj organi za cestni nadzor nimajo 
celotne pristojnosti in znanja za ocenjevanje razmer v zvezi z napotitvijo. Kljub temu pa imajo 
lahko kontrole ob cesti pomembno vlogo pri uveljavljanju pravil o napotitvi delavcev v 
cestnem prometu, če jih organi za delo in promet ustrezno kombinirajo s pregledi podjetij. S 
kontrolami ob cesti se tako zbirajo podatki v zvezi z napotitvijo, ki se nato posredujejo 
pristojnim organom države članice, v kateri se izvajajo kontrole, ta pa izmenja informacije s 
partnericami v celoti EU. Pri tem gre za učinkovito kombinacijo hipnih in čezmejnih kontrol, 
ki je primerna za mobilno naravo sektorja.
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21.3.2019 A8-0206/212

Predlog spremembe 212
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 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
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21.3.2019 A8-0206/213

Predlog spremembe 213
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 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 
nobene 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 ter voznikom in vozilom, udeleženih v njem, na drugi strani. To je edini 
način za odpravo morebitnih zlorab.
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21.3.2019 A8-0206/214

Predlog spremembe 214
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 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


