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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

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. Voznik se ne šteje za napotenega 
za namene Direktive 96/71/ES, kadar 
opravlja dvostranski mednarodni prevoz. 
Za namene te direktive dvostranski prevoz 
blaga pomeni pretok blaga na podlagi 
prevozne pogodbe iz države članice 
sedeža, kot je opredeljena v členu 2(8) 
Uredbe (ES) št. 1071/2009, ali iz tretje 
države ali od prvega mejnega prehoda na 
zunanji meji EU v drugo državo članico 
ali tretjo državo ali iz druge države članice 
ali tretje države v državo članico sedeža.
2a. Države članice izjemo iz 
odstavka 2 v zvezi s prevozom blaga 
uporabljajo tudi, če: – voznik opravi 
skupaj do deset mednarodnih čezmejnih 
prevozov v obdobju enega meseca. Ti 
prevozi se opravijo med prevozom v ciljno 
državo ali po zadnjem dvostranskem 
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mednarodnem prevozu ali med vrnitvijo v 
državo članico sedeža.
2b. Za namene te direktive 
mednarodni čezmejni prevoz pomeni 
prevoz blaga, ki temelji na prevozni 
pogodbi, med dvema različnima državama 
članicama, od katerih nobena ni država 
članica, v kateri ima podjetje sedež. Če 
pogoji iz odstavka 2a niso izpolnjeni, 
države članice uporabijo člen 3 Direktive 
96/71/ES za celotno obdobje napotitve na 
njihovo ozemlje, povezano z izvajanjem 
mednarodnih čezmejnih prevozov.
2c. Za voznika, ki občasno ali redno 
opravlja storitve mednarodnega prevoza 
potnikov, kot je opredeljen v Uredbi (ES) 
št. 1073/2009, se ne šteje, da je napoten za 
namene Direktive 96/71/ES, kadar: – 
potnike pobere v državi članici sedeža 
prevoznika in jih odloži v drugi državi 
članici ali tretji državi, ali – potnike 
pobere v državi članici ali tretji državi in 
jih odloži v državi članici sedeža 
prevoznika, ali – potnike pobere in jih 
odloži v državi članici sedeža prevoznika v 
okviru lokalnih izletov, kot so opredeljeni 
v Uredbi (ES) št. 1073/2009.
2d. Za voznika, ki opravlja kabotažo, 
kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 
1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, 
se šteje, da je bil napoten na podlagi 
Direktive 96/71/ES.
2e. Ne glede na člen 2(1) 
Direktive 96/71/ES se za voznika ne šteje, 
da je napoten na ozemlje države članice, 
če prek tega ozemlja potuje, ne da bi 
natovarjal ali raztovarjal tovor in ne da bi 
pobiral ali odlagal potnike.
2f. Kadar voznik opravlja začetni ali 
končni cestni del kombiniranega prevoza, 
kot je opredeljen v Direktivi 92/106/EGS, 
se ne šteje za napotenega za namene 
Direktive 96/71/ES, če cestni del sam po 
sebi predstavlja dvostranske prevoze, kot 
je opredeljeno v odstavku 2.
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2g. Države članice zagotovijo, da so v 
skladu z Direktivo 2014/67/EU določbe in 
pogoji za zaposlitev iz člena 3 Direktive 
96/71/ES, ki so v skladu s členom 3(1) in 
(8) navedene direktive določeni v 
kolektivnih pogodbah, prevoznim 
podjetjem iz drugih držav članic in 
napotenim voznikom na voljo v dostopni 
in pregledni obliki. Zadevne informacije 
vsebujejo zlasti različne plače in njihove 
sestavne elemente, vključno z elementi 
plače iz veljavnih kolektivnih pogodb na 
lokalni ali regionalni ravni, metodo za 
izračun plače in po potrebi merili za 
razvrstitev po plačnih razredih. V skladu z 
Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi 
Direktive 96/71/ES prevozna podjetja niso 
kaznovana za neupoštevanje elementov 
plače, metode za izračun plače in po 
potrebi meril za razvrstitev po plačnih 
razredih, kadar ti niso javno dostopni.
2h. Prevozna podjetja s sedežem v 
državi, ki ni članica, ne smejo biti 
obravnavana ugodneje kot podjetja s 
sedežem v kateri od držav članic. Države 
članice v dvostranskih sporazumih s 
tretjimi državami pri odobravanju dostopa 
podjetjem za cestni prevoz s sedežem v teh 
tretjih državah do trga EU izvajajo 
ukrepe, enakovredne Direktivi 96/71/ES 
in tej direktivi [XX/XX] (lex specialis). 
Države članice si tudi prizadevajo, da se v 
okviru večstranskih sporazumov s tretjimi 
državami ti enakovredni ukrepi resnično 
izvajajo. Države članice Komisiji 
priglasijo zadevne določbe svojih 
dvostranskih in večstranskih sporazumov 
s tretjimi državami. Države članice za 
namene zagotavljanja ustreznega nadzora 
nad temi enakovrednimi ukrepi o 
napotitvah s strani prevoznikov iz tretjih 
držav zagotovijo, da se pregledana pravila 
v Uredbi (EU) XXX/XXX glede določanja 
položaja s tahografi [uredba o spremembi 
Uredbe št. 165/2014] izvajajo v okviru 
Evropskega sporazuma o delu posadk 
vozil, ki opravljajo mednarodne cestne 
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prevoze (AETR).
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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.
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