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Predlog spremembe 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
v imenu skupine ENF

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
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Taka usklajena merila bi morala 
temeljiti na konceptu zadostne povezave 
voznika z ozemljem države članice 
gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti 
časovno omejitev, nad katero v primeru 
dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza 
začnejo veljati določbe o minimalnih urnih 
postavkah in plačanem letnem dopustu 
države članice gostiteljice. Ta časovna 
omejitev se ne bi smela uporabljati za 
dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v 
Uredbi (ES) št. 1072/200918 in Uredbi 
(ES) št. 1073/200919, ker se v tem primeru 
celotna dejavnost prevoza opravi v državi 
članici gostiteljici. Zato bi se ne glede na 
pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih 
opravi voznik, za kabotažo morala 
uporabljati minimalna urna postavka in 
minimalni plačani letni dopust v državi 
članici gostiteljici.

(12) Taka usklajena merila bi morala 
temeljiti na konceptu zadostne povezave 
voznika z ozemljem države članice 
gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti 
časovno omejitev, nad katero v dejavnosti 
mednarodnega cestnega prevoza začnejo 
veljati določbe o minimalnih urnih 
postavkah in plačanem letnem dopustu 
države članice gostiteljice. Ne glede na 
pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih 
opravi voznik, bi se tudi za kabotažo 
morali uporabljati minimalna urna 
postavka, nadomestila, minimalni plačani 
letni dopust, najdaljši delovni čas in vse 
določbe socialne zakonodaje v državi 
članici gostiteljici.

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––
18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o skupnih pravilih za dostop do trga 
mednarodnega cestnega prevoza blaga 
(UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

18 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o skupnih pravilih za dostop do trga 
mednarodnega cestnega prevoza blaga 
(UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o skupnih pravilih za dostop do 

19 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o skupnih pravilih za dostop do 
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mednarodnega trga avtobusnih prevozov in 
spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL 
L 300, 14.11.2009, str. 88).

mednarodnega trga avtobusnih prevozov in 
spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL 
L 300, 14.11.2009, str. 88).

Or. en
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
v imenu skupine ENF

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi odpravili izkoriščanje v zvezi s plačami voznikov, zaposlenih v državah z visokimi 
plačami in visokimi socialnimi standardi, ki pa prihajajo iz držav z nizkimi plačami in nizkimi 
socialnimi standardi, bi bilo treba že od prvega dne dalje uporabljati izboljšane pogoje za 
voznike tovornjakov. Zadevni odstavek je zato neveljaven.
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
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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.

Države članice že od prvega dneva 
napotitve 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

Obrazložitev

Da bi odpravili izkoriščanje v zvezi s plačami voznikov, zaposlenih v državah z visokimi 
plačami in visokimi socialnimi standardi, ki pa prihajajo iz držav z nizkimi plačami in nizkimi 
socialnimi standardi, bi bilo treba že od prvega dne uporabljati izboljšane pogoje za voznike 
tovornjakov.
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Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
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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 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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:

(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 in vsebuje le naslednje 
informacije:

Or. en

Obrazložitev

Če naj se nadzorni organi v celoti seznanijo z obveznimi dokumenti o napotitvi in jih dobro 
razumejo, jih morajo imeti možnost prebrati v lastnem uradnem jeziku.


