
AM\805249SL.doc PE431.178v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2008/0195(COD)

16.2.2010

PREDLOGI SPREMEMB
16 - 113

Osnutek poročila
Edit Bauer
(PE431.059v01-00)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu

Predlog direktive
(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))



PE431.178v02-00 2/60 AM\805249SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\805249SL.doc 3/60 PE431.178v02-00

SL

Predlog spremembe 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel v 
imenu skupine S&D 

Predlog direktive – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Predlog spremembe 17
Emilie Turunen

Predlog direktive – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Predlog spremembe 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Predlog direktive– akt o spremembi
–

Proposal for rejection

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije. 

Or. pt

Obrazložitev

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Predlog spremembe 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D 

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Vozni delavci, ki ne spadajo v 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. marca 2006 o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s 
cestnim prometom1, spadajo v področje 
uporabe te direktive.
1 UL L 102, 11. 4. 2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da nekateri vozni delavci ne spadajo v področje uporabe direktive o času vožnje in 
počitka Uredbe 561/2006/ES, pa tudi ne v področje uporabe direktive o delovnem času, 
povzroča po eni strani izkrivljenje konkurence, po drugi pa poslabšanje varnosti v cestnem 
prometu.

Predlog spremembe 20
Ilda Figueiredo

Predlog direktive– akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Direktiva 2002/15/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 
o urejanju delovnega časa oseb, ki 
opravljajo spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu določa minimalne 
predpise o urejanju delovnega časa, katerih 
namen je izboljšati zdravje in varnost oseb, 
ki opravljajo dejavnosti v cestnem 
prometu, povečati varnost v cestnem 
prometu in uskladiti pogoje za konkurenco.

(2) Direktiva 2002/15/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 
o urejanju delovnega časa oseb, ki 
opravljajo spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu določa minimalne 
predpise o urejanju delovnega časa, katerih 
namen je izboljšati zdravje in varnost oseb, 
ki opravljajo dejavnosti v cestnem 
prometu, povečati varnost v cestnem 
prometu in uskladiti pogoje za konkurenco. 
Ta direktiva že določa „minimalne 
predpise“, saj njen prenos ne sme 
povzročiti manjše ravni varnosti delavcev 
ali manjše skladnosti z ugodnejšimi pogoji 
v posameznih državah članicah, 
zapisanimi v splošni zakonodaji o 
zaposlovanju ali v kolektivnih pogodbah.

Or. pt
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Predlog spremembe 21
Marian Harkin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija in države članice bi morale 
izmenjati najboljše prakse za 
prepoznavanje in odpravljanje lažnega 
samozaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D 

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ker države članice določbe Direktive 
št. 2002/15/ES različno razlagajo, 
uporabljajo in izvajajo ter ker prevozne 
družbe in vozniki ne spoštujejo minimalnih 
standardov o delovnem času, je 
konkurenca izkrivljena, varnost in zdravje 
voznikov pa sta ogrožena.

(6) Ker države članice določbe Direktive 
št. 2002/15/ES različno razlagajo, 
uporabljajo in pomanjkljivo izvajajo ter ker 
prevozne družbe in vozniki ne spoštujejo 
minimalnih standardov o delovnem času, je 
konkurenca izkrivljena, varnost in zdravje 
voznikov pa sta ogrožena.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo bolje izvrševati določbe Direktive 2002/15/ES, da bi dosegle 
pravičnejšo konkurenco.
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Predlog spremembe 23
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zabeležiti je treba vse pojave ali 
porast navideznih voznikov, ki so velika 
ovira prizadevanjem za zagotovitev enakih 
pogojev na trgu dela in spodbujajo 
neprijavljeno delo, ker udeleženi 
delodajalci ne plačujejo ustreznih 
prispevkov podjetja. Treba je sprejeti 
potrebne ukrepe za odpravo teh pojavov 
na nacionalni in evropski ravni z 
okrepitvijo nadzora in nalaganjem 
denarnih kazni udeleženim delodajalcem. 

Or. el

Obrazložitev

Treba se je dejavno boriti proti pojavu navideznih zaposlitev, ker je to oblika neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na prihodke zavarovalnih skladov.

Predlog spremembe 24
Licia Ronzulli

Predlog Direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike 
izvzeti iz področja uporabe Direktive št. 
2002/15/ES.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Samozaposleni vozniki morajo biti zajeti z določbami te direktive o delovnem času.
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Predlog spremembe 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel v imenu skupine S&D 
, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Predlog Direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike 
izvzeti iz področja uporabe Direktive št. 
2002/15/ES.

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike 
vključiti v področje uporabe Direktive 
št. 2002/15/ES.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Komisije iz leta 2007 (KOM(2007)266 končno) zagovarja vključitev samozaposlenih 
in v poglavju 3.2 navaja vse argumente v prid vključitvi samozaposlenih voznikov: 
samozaposleni imajo predolg delovni čas, v katerem opravijo precejšnje fizično delo, kar 
prispeva k utrujenosti in je samoumevno povezano z varnostjo v cestnem prometu.

Predlog spremembe 26
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike 
izvzeti iz področja uporabe Direktive št. 
2002/15/ES.

(7) V splošnem interesu je tudi, da pravila, 
ki veljajo za delovni čas ter čas vožnje in 
počitka, veljajo enako za vse poklicne 
voznike, vključno s samozaposlenimi 
vozniki, da se zagotovi varnost teh 
poklicnih voznikov in varnost v cestnem 
prometu.

Or. pt
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Predlog spremembe 27
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike 
izvzeti iz področja uporabe Direktive št. 
2002/15/ES.

(7) Glede na dejstvo, da veljajo določbe 
Direktive 2002/15/ES za samozaposlene 
voznike šele od 23. marca 2009, je 
prezgodaj, da bi dokončno ocenili vpliv 
vključitve samozaposlenih voznikov. Pred 
izključitvijo samozaposlenih voznikov iz 
področja uporabe direktive mora Komisija 
predložiti poročilo o izvajanju direktive v 
državah članicah.

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali 
težko vozilo upravlja utrujen samozaposleni voznik ali nesamozaposleni voznik. Določbe 
direktive ne veljajo za samozaposlene voznike še niti eno leto. Pred spremembo direktive je 
treba analizirati učinke vključitve samozaposlenih voznikov.

Predlog spremembe 28
Martin Kastler

Predlog Direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka je treba samozaposlene voznike
izvzeti iz področja uporabe Direktive št. 
2002/15/ES.

(7) Glede na poročilo Komisije in oceno 
učinka morajo samozaposleni prevozniki
ostati izvzeti iz področja uporabe Direktive 
št. 2002/15/ES.

Or. de

Obrazložitev

Pojem „prevoznik“ pojasnjuje, da so samozaposleni vozniki dejansko podjetniki in ne 
navidezno samozaposleni. Doslej so bili samozaposleni prevozniki izvzeti iz omejitev 
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delovnega časa. To je jasno pove s tem, da ostanejo izvzeti, ne pa da se izvzamejo.

Predlog spremembe 29
Martin Kastler

Predlog Direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V nobeni panogi se sedaj ureditve 
delovnega časa ne nanašajo na 
samozaposlene podjetnike. Svobodna in 
odgovorna izbira delovnega časa je 
osrednja značilnost samozaposlenih 
podjetnikov. To svobodo je treba ohraniti 
v vseh panogah.

Or. de

Obrazložitev

Značaj samozaposlenih podjetnikov je treba na tem mestu še enkrat pojasniti. Samozaposleni 
podjetniki so pomemben gradnik evropskega gospodarstva. Ta uvodna izjava jim sporoča, da 
Evropski parlament ne namerava omejevati njihove podjetniške svobode.

Predlog spremembe 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D 

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih 
imajo predolg delovni čas, nezadosten 
počitek ali neenakomerni delovni vzorci 
na zdravje in varnost ter varnost v 
cestnem prometu.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Če bodo samozaposleni vozniki vključeni v to direktivo, ta odstavek ni več potreben.

Predlog spremembe 31
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih imajo 
predolg delovni čas, nezadosten počitek ali 
neenakomerni delovni vzorci na zdravje in 
varnost ter varnost v cestnem prometu.

(8) Zaželeno je, da države članice 
samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih imajo 
predolg delovni čas, nezadosten počitek ali 
neenakomerni delovni vzorci na zdravje in 
varnost ter varnost v cestnem prometu.
Ravno tako je pomembno, da si države 
članice prizadevajo za boj proti navidezni 
samozaposlitvi in zagotovijo, da se ne 
uporabljajo negotove oblike zaposlitve, če 
je delo, ki se opravlja, za nedoločen čas. 

Or. pt

Predlog spremembe 32
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih 
imajo predolg delovni čas, nezadosten 
počitek ali neenakomerni delovni vzorci 
na zdravje in varnost ter varnost v 
cestnem prometu.

(8) Ker za samozaposlene voznike velja 
Uredba (EGS) št. 3820/85, izključeni pa 
so iz Direktive 93/104/ES, bi morali biti še 
naprej vključeni v področje uporabe te 
direktive.

Or. de
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Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali 
težko vozilo upravlja utrujen samozaposleni voznik ali nesamozaposleni voznik. Določbe 
direktive ne veljajo za samozaposlene voznike še niti eno leto. Pred spremembo direktive je 
treba analizirati učinke vključitve samozaposlenih voznikov.

Predlog spremembe 33
Martin Kastler

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih imajo 
predolg delovni čas, nezadosten počitek ali 
neenakomerni delovni vzorci na zdravje in 
varnost ter varnost v cestnem prometu.

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene prevoznike še 
naprej opozarjajo na škodljive učinke, ki 
jih imajo predolg delovni čas, nezadosten 
počitek ali neenakomerni delovni vzorci na 
zdravje in varnost ter varnost v cestnem 
prometu.

Or. de

Obrazložitev

Pojem „prevoznik“ pojasnjuje, da so samozaposleni vozniki dejansko podjetniki in ne 
navidezno samozaposleni.

Predlog spremembe 34
Liisa Jaakonsaari

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih imajo 
predolg delovni čas, nezadosten počitek ali 
neenakomerni delovni vzorci na zdravje in 
varnost ter varnost v cestnem prometu.

(8) Kljub temu je zaželeno, da države 
članice samozaposlene voznike še naprej 
opozarjajo na škodljive učinke, ki jih imajo 
predolg delovni čas, nezadosten počitek ali 
neenakomerni delovni vzorci na zdravje in 
varnost ter varnost v cestnem prometu. Če 
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se pravila o času vožnje in počitka iz 
Uredbe (ES) 561/2006 kršijo v takšni 
meri, da obstaja razlog za bojazen, da bi 
lahko imeli tudi drugi delovni vzorci 
samozaposlenega voznika škodljiv učinek 
v cestnem prometu, morajo države članice 
sprejeti ustrezne ukrepe za preučitev 
delovnih vzorcev tega voznika in v skladu 
z nacionalno zakonodajo kršitve ustrezno 
kaznovati.

Or. en

Obrazložitev

Huda prekoračitev časa vožnje in počitka lahko pomeni, da ima samozaposleni voznik tudi 
druge delovne vzorce, ki imajo škodljiv učinek na varnost v cestnem prometu. V večini držav 
članic je vožnja pri utrujenosti kaznivo dejanje. Če se čas vožnje in počitka kršita v takšni 
meri, da obstaja razlog za bojazen, da bi lahko imeli tudi drugi delovni vzorci 
samozaposlenega voznika škodljiv učinek na varnost v cestnem prometu, bi morali razmere 
preučiti in kršitve kaznovati.

Predlog spremembe 35
Edit Bauer

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za večjo varnost na cesti in zaradi 
strukturnih sprememb v tovornem 
prometu je treba razmisliti o razširitvi 
področja uporabe Uredbe (ES) 
št. 561/2006, da bi vključevala tudi
voznike tovornih vozil, ki so lažja od 3,5 t, 
na primer med 2,8 t in 3,5 t, če je to 
utemeljeno z oceno učinkov.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Liisa Jaakonsaari

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Natovarjanje in raztovarjanje sta del 
voznikovih dejavnosti, ki lahko prispevata 
k utrujenosti, zato je treba razmisliti o 
tem, da se te dejavnosti vključi kot bistveni 
del časa vožnje. V ta namen bi se moralo 
Komisijo v interesu izvrševanja 
spodbuditi, da preuči izvedljivost 
samodejnega evidentiranja časa, 
potrebnega za natovarjanje in 
raztovarjanje s pomočjo digitalnega 
tahografa. 

Or. en

Obrazložitev

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Predlog spremembe 37
Veronica Lope Fontagné

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu je treba preučiti možnost 
spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006, da 
bi zagotovili prožnejši čas počitka, tako da 
bi lahko vozniki vozil za prevoz blaga – ne 
da bi presegli dvotedensko mejo 90 ur 
vožnje ter imeli ustrezni dnevni in 
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tedenski počitek – na dan opravili do 12 
voženj, ne da bi bili obvezani vzeti 
tedenski počitek.

Or. es

Obrazložitev

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Predlog spremembe 38
Csaba Sógor

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Vsi vozniki, vozno osebje in 
samozaposleni vozniki so zajeti v 
Uredbi št. (ES) 561/2006 o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s 
cestnim prometom. Splošnega pomena je, 
da se pravila o času vožnje in dolžini 
odmorov za vse voznike pravilno 
uporabljajo in da se uporaba teh pravil 
učinkovito nadzoruje ter da se 
nespoštovanje obveznosti iz te uredbe 
ustrezno kaznuje.

Or. hu
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Predlog spremembe 39
Thomas Mann

Predlog Direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Razširitev Uredbe (ES) št. 561/2006 
na vozila, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3,5 tone, je v nasprotju s 
ciljem Evropske unije, da bo čim hitreje 
zmanjšala birokracijo. V Evropski uniji ni 
prizadevanj za razširitev Uredbe (ES) št. 
561/2006 na vozila, katerih največja 
dovoljena masa ne presega 3,5 tone. 

Or. de

Obrazložitev

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Predlog spremembe 40
Csaba Sógor

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Zaradi strukturnih sprememb v 
cestnem prometu in da bi povečali varnost 
na cesti, je treba razmisliti o razširitvi 
Uredbe (ES) št. 561/2006 na voznike vozil, 
ki so lažja od 3,5 t in se uporabljajo v 
poslovne namene.

Or. hu
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Predlog spremembe 41
Thomas Mann

Predlog Direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo izvajajo vse države članice, če se 
uporablja enako za vse zadevne udeležence 
ter če se redno in učinkovito nadzoruje.

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo pravilno izvajajo vse države 
članice, če se uporablja enako za vse 
zadevne udeležence ter če se redno in 
učinkovito nadzoruje in če se kršitve 
kaznujejo s sankcijami, ki se običajno 
uporabljajo v posameznih državah 
članicah.

Or. de

Obrazložitev

Sankcij v zvezi s kršitvami ureditve delovnega časa, ki so že predvidene v državah članicah 
EU, iz razlogov subsidiarnosti ni mogoče nadomestiti s predpisi EU za mehanizme sankcij. 
Kršitve se zato kaznujejo s sankcijami, ki ustrezajo nacionalnim običajem.

Predlog spremembe 42
Marian Harkin

Predlog Direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo izvajajo vse države članice, če se 
uporablja enako za vse zadevne udeležence 
ter če se redno in učinkovito nadzoruje.

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo pravilno izvajajo vse države 
članice, če se uporablja enako za vse 
zadevne udeležence ter če se redno in 
učinkovito nadzoruje in če se v primeru 
kršitev ustrezno ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 43
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo izvajajo vse države članice, če se 
uporablja enako za vse zadevne udeležence 
ter če se redno in učinkovito nadzoruje.

(10) Zakonodaja Skupnosti je učinkovita 
le, če jo izvajajo vse države članice, če se 
uporablja enako za vse zadevne udeležence 
ter če se redno in učinkovito ocenjuje in 
nadzoruje.

Or. el

Obrazložitev

Ocenjevanje je izredno pomembno, ker kaže, ali so v prihodnosti potrebni korektivni ukrepi 
ali ne.

Predlog spremembe 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Spremljanje skladnosti je celovita 
naloga, v katero je vključenih več 
udeležencev, zato zahteva sodelovanje med 
državami članicami in Komisijo kot tudi 
med državami članicami samimi.

(11) Spremljanje skladnosti je celovita 
naloga, v katero je vključenih več 
udeležencev, zato zahteva pravočasno 
zagotavljanje informacij, usklajevanje ter 
sodelovanje med državami članicami in 
Komisijo kot tudi med državami članicami 
samimi.

Or. bg
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Predlog spremembe 45
Marian Harkin

Predlog Direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Spremljanje skladnosti je celovita 
naloga, v katero je vključenih več 
udeležencev, zato zahteva sodelovanje med 
državami članicami in Komisijo kot tudi 
med državami članicami samimi.

(11) Spremljanje skladnosti je celovita 
naloga, v katero je vključenih več 
udeležencev, zato zahteva sodelovanje med 
državami članicami in Komisijo kot tudi 
med državami članicami samimi. 
Upoštevati je treba prispevek socialnih 
partnerjev k spremljanju, skladnosti in 
izvrševanju.

Or. en

Predlog spremembe 46
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Države članice morajo zagotoviti, 
da bodo socialni partnerji dejavno in 
pomembno sodelovali pri nadzoru 
spoštovanja Direktive 2002/15/ES in 
postopku ocenjevanja rezultatov tega 
nadzora, pa tudi pri postopku obveščanja.

Or. el

Obrazložitev

Sodelovanje socialnih partnerjev je bistveno na vseh ravneh. Sodelovati morajo pri nadzoru 
izvajanja in spoštovanja direktive ter pri postopkih ocenjevanja in obveščanja z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih sredstev, ki jih imajo na voljo. Na ta način bodo imeli 
pristojni organi celovitejše in izčrpnejše informacije o napredku izvajanja direktive in njenih 
učinkih.



PE431.178v02-00 20/60 AM\805249SL.doc

SL

Predlog spremembe 47
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zato je Direktivo št. 2002/15/ES 
primerno posodobiti, saj bi s pojasnitvijo 
njenega področja uporabe, večjim 
upravnim sodelovanjem med državami 
članicami ter spodbujanjem izmenjave 
informacij in dobrih praks odpravili 
pomanjkljivosti pri njenem izvajanju, 
uporabi in izvrševanju pravil.

(12) Zato je Direktivo št. 2002/15/ES 
primerno posodobiti, saj bi s pojasnitvijo 
njenega področja uporabe, občutno večjim 
upravnim sodelovanjem med državami 
članicami za čim večje zmanjšanje 
nepotrebnih upravnih bremen ter 
spodbujanjem izmenjave informacij in 
dobrih praks učinkovito odpravili 
pomanjkljivosti pri njenem izvajanju, 
uporabi in izvrševanju pravil.

Or. el

Obrazložitev

Nadzor mora biti učinkovit, hkrati pa je treba čim bolj zmanjšati nepotrebna upravna 
bremena. Države članice morajo plodno sodelovati, da bi zagotovile dobro izvajanje direktive 
in njeno polno spoštovanje.

Predlog spremembe 48
Marian Harkin

Predlog Direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zato je Direktivo št. 2002/15/ES 
primerno posodobiti, saj bi s pojasnitvijo 
njenega področja uporabe, večjim 
upravnim sodelovanjem med državami 
članicami ter spodbujanjem izmenjave 
informacij in dobrih praks odpravili 
pomanjkljivosti pri njenem izvajanju, 
uporabi in izvrševanju pravil.

(12) Zato je Direktivo št. 2002/15/ES 
primerno posodobiti, saj bi s pojasnitvijo 
njenega področja uporabe, večjim 
upravnim sodelovanjem med državami 
članicami ter spodbujanjem izmenjave 
informacij in najboljših praks odpravili 
pomanjkljivosti pri njenem izvajanju, 
uporabi in izvrševanju pravil.

Or. en
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Predlog spremembe 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Predlog Direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za boljšo izmenjavo podatkov bi bilo 
treba razviti evropski sistem za izmenjavo 
informacij. S tem bi ustvarili možnost, da 
bi se v prihodnje cestni pregledi v zvezi z 
delovnim časom opravljali tudi v drugi 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Predlog Direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Za dodatno izboljšanje varnosti v 
cestnem prometu je treba preučiti, ali bi se 
morala socialna zakonodaja, zlasti 
Uredba (ES) št. 561/2006, uporabljati za 
vse situacije v cestnem prevozu, tudi za 
vozila pod 3,5 tonami, rabljenimi v 
poslovne namene.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje varnosti bi morali v področje uporabe Direktive (ES) 561/2006 o času vožnje, 
odmoru in počitku vključiti tudi vozila pod 3,5 t, ki bi morala biti po možnosti vključena tudi v 
Direktivo 2002/15/ES.
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Predlog spremembe 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Predlog Direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Da samozaposlenim voznikom ne bi 
nalagali nepotrebnega upravnega 
bremena, se zdi primerno omejiti njihovo 
dolžnost evidentiranja na evidentiranje s 
tahografom.

Or. en

Predlog spremembe 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Predlog Direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija bi morala biti 
pooblaščena, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme delegirane akte v zvezi z 
pogostnostjo ter pogoji in načini 
spremljanja in kontrol delovnega časa.

Or. en

Predlog spremembe 53
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 1

(-1) Člen 1 se spremeni:
Namen te direktive je vzpostaviti 
minimalne predpise o urejanju delovnega 
časa za izboljšanje zdravja in varnosti 
strokovnih delavcev, ki opravljajo 
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spremljevalne dejavnosti v cestnem 
prometu, zlasti v zvezi z odmori, počitkom 
in časom pripravljenosti, brez poseganja v 
njihove plače, povečati varnost v cestnem 
prometu in uskladiti konkurenčne pogoje.

Or. pt

Predlog spremembe 54
Marian Harkin

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
kot je opredeljeno v členu 3(d) te direktive 
in zaposleno v podjetjih s sedežem v 
državi članici, ki opravlja dejavnosti v 
cestnem prometu v smislu Uredbe (ES) št. 
561/2006 ali sicer Sporazuma AETR. Ta 
direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje v 
podjetjih s sedežem v državi članici, ki 
opravlja dejavnosti v cestnem prometu v 
smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 ali sicer 
Sporazuma AETR.

Or. en

Predlog spremembe 55
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
kot je opredeljeno v členu 3(d) te direktive
in zaposleno v podjetjih s sedežem v državi 

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
zaposleno v podjetjih s sedežem v državi 
članici, ki opravlja dejavnosti v cestnem 
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članici, ki opravlja dejavnosti v cestnem 
prometu v smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali sicer Sporazuma AETR.

prometu v smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali sicer Sporazuma AETR.

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Predložena direktiva se uporablja tudi za 
samozaposlene voznike, kot so opredeljeni 
v členu 3(e). Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
najkasneje v roku treh let od 23. marca 
2009. V tem poročilu se raziščejo učinki 
vključitve samozaposlenih voznikov v 
področje uporabe te direktive na varnost v 
cestnem prometu, konkurenčne pogoje, 
poklicno strukturo in socialne vidike. 
Upoštevajo se pogoji v vsaki državi 
članici, ki se nanašajo na strukturo 
prevoznih dejavnosti in na delovne pogoje 
v dejavnostih cestnega prevoza. Komisija 
na podlagi tega poročila predloži predlog, 
katerega cilj je lahko po potrebi 
— bodisi določitev načinov in pogojev 
vključitve samozaposlenih voznikov v 
področje uporabe te direktive glede 
nekaterih samozaposlenih voznikov, ki ne 
opravljajo dejavnosti v cestnem prometu v 
drugih državah članicah in za katere 
veljajo lokalne omejitve iz objektivnih 
razlogov, kakor so obrobna lokacija, 
velike notranje razdalje in zlasti 
konkurenčno okolje,
— bodisi, da se samozaposleni vozniki ne 
vključijo v področje uporabe te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali je 
voznik samozaposlen ali ne. Uredba št. 561/2006 ne zadostuje. Uredba ureja najdaljši čas 
vožnje, prekinitve vožnje in minimalni čas počitka, ne pa najdaljšega delovnega časa. Če se 
uredi samo navidezno samozaposlene, bo to stalno povzročalo težave pri razmejevanju med 
dejansko in navidezno samozaposlenimi ter odpiralo možnosti za izigravanje predpisov.
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Predlog spremembe 56
Liisa Jaakonsaari

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
kot je opredeljeno v členu 3(d) te direktive 
in zaposleno v podjetjih s sedežem v državi 
članici, ki opravlja dejavnosti v cestnem 
prometu v smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali sicer Sporazuma AETR.

1. Ta direktiva se uporablja za vozno 
osebje, kot je opredeljeno v členu 3(d) te 
direktive in zaposleno v podjetjih s 
sedežem v državi članici, ki opravlja 
dejavnosti v cestnem prometu v smislu 
Uredbe (ES) št. 561/2006 ali sicer 
Sporazuma AETR.

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).
Za namene te direktive je vsaka oseba, ki 
opravlja spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu, vozna oseba iz člena 
3(d), razen če ugotovi, da zanjo ne veljajo 
nobeni kazalniki iz točk i, ii, iii, iv in v 
drugega pododstavka člena 3(d).

Or. en

Predlog spremembe 57
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
kot je opredeljeno v členu 3(d) te direktive 
in zaposleno v podjetjih s sedežem v državi 
članici, ki opravlja dejavnosti v cestnem 
prometu v smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali sicer Sporazuma AETR.

1. Ta direktiva se uporablja za vozno 
osebje, zaposleno v podjetjih s sedežem v 
državi članici, ki opravlja dejavnosti v 
cestnem prometu v smislu Uredbe (EGS) 
št. 3820/85 ali sicer Sporazuma AETR.
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Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Ta direktiva se uporablja tudi za 
samozaposlene voznike.

Or. pt

Predlog spremembe 58
Licia Ronzulli

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
kot je opredeljeno v členu 3(d) te direktive 
in zaposleno v podjetjih s sedežem v državi 
članici, ki opravlja dejavnosti v cestnem 
prometu v smislu Uredbe (ES) št. 561/2006 
ali sicer Sporazuma AETR.

1. Ta direktiva se uporablja za vozno 
osebje, kot je opredeljeno v členu 3(d) te 
direktive in zaposleno v podjetjih s 
sedežem v državi članici, ki opravlja 
dejavnosti v cestnem prometu v smislu 
Uredbe (ES) št. 561/2006 ali sicer 
Sporazuma AETR; uporablja se tudi za 
samozaposlene voznike, kot je opredeljeno 
v členu 3(e) te direktive.

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Or. it

Obrazložitev

Delovni čas mora veljati za vse osebe, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem 
prometu, ne glede na njihov status zaposlene ali samozaposlene osebe.

Predlog spremembe 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D ter 
Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"1. Direktiva se uporablja za vozno 
osebje, kot je opredeljeno v členu 3(d) te 
direktive in zaposleno v podjetjih s 
sedežem v državi članici, ki opravlja 
dejavnosti v cestnem prometu v smislu 
Uredbe (ES) št. 561/2006 ali sicer 
Sporazuma AETR.

1. Ta direktiva se uporablja za vozno 
osebje, zaposleno v podjetjih s sedežem v 
državi članici, ki opravlja dejavnosti v 
cestnem prometu v smislu Uredbe (EGS) 
št. 561/2006 ali sicer Sporazuma AETR.

Ta direktiva se uporablja tudi za vozne 
delavce, kot so opredeljeni v drugem 
stavku člena 3(d).

Ta direktiva se od 23. marca 2009
uporablja za samozaposlene voznike.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Komisije iz leta 2007 (KOM(2007)266 končno) zagovarja vključitev samozaposlenih 
in v poglavju 3.2 navaja vse argumente v prid vključitvi samozaposlenih voznikov: 
samozaposleni imajo predolg delovni čas, v katerem opravijo precejšnje fizično delo, kar 
prispeva k utrujenosti in je samoumevno povezano z varnostjo v cestnem prometu.

Predlog spremembe 60
Thomas Mann

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva ne velja za samozaposlene 
voznike.

Or. de

Obrazložitev

Samozaposleni delajo na lastno odgovornost in tveganje ter si sami določajo svojo dejavnost 
in razporejajo delovni čas. Preveč predpisov načeloma ogroža takšen način dela. Da bi 
zagotovili varnost v cestnem prometu, je EU že sprejela predpise o času vožnje in počitku 
(uredba ES 561/2006), ki veljajo za vse voznike v EU, tako samozaposlene kot zaposlene, in 
natančno določajo ureditve delovnega časa.  
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Predlog spremembe 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D ter 
Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka (b)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 –  odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) V odstavkih 2 in 3 se sklic na 
‚Direktivo 93/104/ES‘ nadomesti s 
sklicem na ‚Direktivo 2003/88/ES‘.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Komisije iz leta 2007 (KOM(2007)266 končno) zagovarja vključitev samozaposlenih 
in v poglavju 3.2 navaja vse argumente v prid vključitvi samozaposlenih voznikov: 
samozaposleni imajo predolg delovni čas, v katerem opravijo precejšnje fizično delo, kar 
prispeva k utrujenosti in je samoumevno povezano z varnostjo v cestnem prometu.

Predlog spremembe 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D ter 
Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 1 – podtočka (c)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) V odstavku 4 se sklic na ‚Uredbo 
(EGS) št. 3820/85/ES‘ nadomesti s 
sklicem na ‚Uredbo (ES) št. 
561/2006/ES‘.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročilo Komisije iz leta 2007 (KOM(2007)266 končno) zagovarja vključitev samozaposlenih 
in v poglavju 3.2 navaja vse argumente v prid vključitvi samozaposlenih voznikov: 
samozaposleni imajo predolg delovni čas, v katerem opravijo precejšnje fizično delo, kar 
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prispeva k utrujenosti in je samoumevno povezano z varnostjo v cestnem prometu.

Predlog spremembe 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi stavek točke (a)2 se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je obnoviti prvotno besedilo in uporabiti isto opredelitev delovnega časa za 
samozaposlene voznike, razen za upravno delo, ki ga je težko nadzorovati.

Predlog spremembe 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) prvi stavek točke (a)2 se črta. a) prvi stavek točke (a)2 se spremeni:
„v primeru samozaposlenih voznikov se 
uporablja ista opredelitev za čas od 
začetka do konca dela – vključno z 
določenim obdobjem delovnega časa, 
izračunanega za točke iii, iv in v skupaj –, 
v katerem je samozaposleni voznik na 
svojem delovnem mestu na razpolago 
stranki in opravlja druge naloge ali 
dejavnosti, razen splošnega upravnega 
dela, ki ni neposredno povezano s 
konkretno prevozno nalogo v teku.“

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme za samozaposlene voznike, si lahko ti izračunajo določeno 
obdobje delovnega časa za dejavnosti iz točk iii, iv in v. Točke iii – pomoč potnikom pri 
vstopanju in izstopanju iz avtobusov, ki se lahko preverja z digitalnim tahografom – zato ne bi 
smeli vključiti v določeno obdobje delovnega časa.

Predlog spremembe 65
Ilda Figueiredo 

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi stavek točke (a)2 se črta. (a) Na konec točke (b) se doda naslednji 
odstavek:
„Ta čas se mora upoštevati pri plači.“

Or. pt

Predlog spremembe 66
Licia Ronzulli 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – podtočka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) prvi stavek točke (a)2 
se črta.

a) prvi stavek točke (a)2 se spremeni: „v 
primeru samozaposlenih voznikov se 
uporablja ista opredelitev za čas od 
začetka do konca dela, vključno z 
določenim obdobjem delovnega časa, 
izračunanega za točko 1 (iii), (iv) in (v) 
tega člena, v katerem je samozaposleni 
voznik na svojem delovnem mestu, na 
razpolago stranki in opravlja svoje naloge 
ali dejavnosti, razen splošnega upravnega 
dela, ki ni neposredno povezano s 
prevozom, ki se pravkar opravlja“;
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Or. it

Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme za samozaposlene voznike, je predviden izračun  določenega 
obdobja delovnega časa za dejavnosti iz točk iii, iv in v.

Predlog spremembe 67
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi stavek točke (a)2 se črta. črtano

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali je 
voznik samozaposlen ali ne. Uredba št. 561/2006 ne zadostuje. Uredba ureja najdaljši čas 
vožnje, prekinitve vožnje in minimalni čas počitka, ne pa najdaljšega delovnega časa. Če se 
uredi samo navidezno samozaposlene, bo to stalno povzročalo težave pri razmejevanju med 
dejansko in navidezno samozaposlenimi ter odpiralo možnosti za izigravanje predpisov.

Predlog spremembe 68
Marian Harkin 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ‚izvajalsko podjetje‛ pomeni vsako 
fizično ali pravno osebo, za katero dela 
voznik, pod nadzorom in v skladu z 
navodili te osebe;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (b) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) V točki (d) se doda naslednji stavek: črtano
„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar:

i) ne morejo svobodno organizirati 
zadevnih delovnih dejavnosti;
ii) njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;
iii) ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali je 
voznik samozaposlen ali ne. Uredba št. 561/2006 ne zadostuje. Uredba ureja najdaljši čas 
vožnje, prekinitve vožnje in minimalni čas počitka, ne pa najdaljšega delovnega časa. Če se 
uredi samo navidezno samozaposlene, bo to stalno povzročalo težave pri razmejevanju med 
dejansko in navidezno samozaposlenimi ter odpiralo možnosti za izigravanje predpisov.

Predlog spremembe 70
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka b 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) V točki (d) se doda naslednji stavek: (b) točka (h) se nadomesti z naslednjim:
„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar:

„(h) „‚nočni čas‘ pomeni vsak v 
nacionalni zakonodaji določen čas med 
20.00 in 7.00 uro;“

i ne morejo svobodno organizirati 
zadevnih delovnih dejavnosti;
ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;
iii ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

Or. pt

Predlog spremembe 71
Veronica Lope Fontagné

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (b)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) V točki (d) se doda naslednji stavek: (b) V točki (d) se doda naslednji stavek:
„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar:

„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki, čeprav formalno na delodajalca 
niso vezane s pogodbo o zaposlitvi ali 
kakršnim koli drugim delovnopravnim 
odvisnim razmerjem, so z njim dejansko v 
delovnem razmerju, kot ga opredeljuje 
zakonodaja držav članic.

i ne morejo svobodno organizirati 
zadevnih delovnih dejavnosti;
ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;
iii ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
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prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

Or. es

Obrazložitev

Čeprav se strinjamo s predlogom, da je za upoštevanje nočnega dela treba opraviti vsaj dve 
uri v nočnem času, je sprememba, ki jo predlaga Evropska komisija nejasna in lahko povzroči 
težave pri tolmačenju in izvajanju, ker vsebuje izraz „noč“, ki ni opredeljen. Opredelitev 
nočnega dela bi se morala namesto na „noč“ nanašati na „nočni čas“, kakor je opredeljen v 
členu 3(h) direktive, za katerega ni predlagana sprememba.

Predlog spremembe 72
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka b 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V točki (d) se doda naslednji stavek: (2) V točki (d) se doda naslednji stavek:
„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar:

„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar:

i ne morejo svobodno organizirati zadevnih 
delovnih dejavnosti;

i ne morejo svobodno organizirati zadevnih 
delovnih dejavnosti in/ali

ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;

ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička in/ali

iii ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

iii ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

Or. el
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Obrazložitev
Takšno besedilo iz opredelitve ne izključuje nobenega primera in bolje zaobjema vprašanje 
navidezne zaposlitve.

Predlog spremembe 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas in Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari in Olle 
Ludvigsson

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (b) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar: 

„pojem ‚vozni delavec‘ vključuje tudi vse 
osebe, ki na delodajalca niso vezane s 
pogodbo o zaposlitvi ali kakršnim koli 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem, vendar zanje velja eden od 
naslednjih kazalnikov:

i. ne morejo svobodno organizirati 
zadevnih delovnih dejavnosti;

i. so podizvajalci izvajalskega podjetja: ne 
morejo svobodno organizirati svojega 
delovnega mesta in časa ter zadevnih 
delovnih dejavnosti ali morajo pri 
opravljanju dela upoštevati ukaze in 
navodila druge stranke;

ii. njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;

ii. njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička ter so ekonomsko, finančno in 
socialno odvisni od dela, opravljenega za 
in s strani podjetja, ki pripada nekomu 
drugemu; prejemajo naslednje: redno 
izplačilo plače, ki je njihov edini ali glavni 
vir dohodka; plačilo v naravi, kot je 
hrana, bivališče ali prevoz; priznavanje 
ugodnosti, kot so tedenski počitek ali letni 
dopust; izplačilo potnih stroškov, 
povezanih z opravljanjem dela, s strani 
delodajalca;

iii. ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki.“

iii. ne morejo svobodno imeti poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja med samozaposlenimi 
vozniki;
iiia. njihovo delo je zelo podobno 
prejšnjemu delu, ki so ga opravljali za 
istega izvajalca;
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iiib. njihovo delo vključuje zagotavljanje 
orodij, materiala in opreme s strani 
delodajalca;
iiic. ne razpolagajo z vozilom, ki bi ga 
imeli v lasti ali najemu;
Pri utemeljevanju avtentičnosti statusa 
samozaposlene osebe breme dokazovanja 
v vsakem primeru nosi samozaposleni 
delavec.“

Or. en

Obrazložitev

Če naj bi bila opredelitev lažne samozaposlene osebe učinkovita, jo je treba podkrepiti in 
onemogočiti vsakršen poskus izogibanja zakonodaji, za lažne samozaposlene osebe pa mora 
biti odvračilna.

Predlog spremembe 74
Stephen Hughes in Alejandro Cercas

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (c) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Točka (e) se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker je namen tega akta vključiti samozaposlene v določbe o delovnem času, je pomembno 
obdržati opredelitev pojma samozaposleni.

Predlog spremembe 75
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka c 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) Točka (e) se črta. črtano

Or. pt

Predlog spremembe 76
Stephen Hughes in Alejandro Cercas

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (c) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Točka (e) se črta. (c) točka (e) se nadomesti z naslednjim: 
‚samozaposleni voznik‛ pomeni vsakogar:
i. katerega glavna poklicna dejavnost je 
cestni prevoz potnikov ali blaga za najem 
in plačilo v skladu z zakonodajo Unije na 
podlagi licence Skupnosti ali drugega 
poklicnega pooblastila za izvajanje tega 
prevoza (sklicevanje na licenco Skupnosti 
ali drugega poklicnega pooblastila se torej 
ohrani);
ii. ki sme delati zase in ni vezan na 
delodajalca s pogodbo o zaposlitvi ali 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem;
iii. ki ni podizvajalec izvajalskega 
podjetja: lahko svobodno organizira svoje 
delovno mesto in čas ter zadevne delovne 
dejavnosti ali mu pri opravljanju dela ni 
treba upoštevati ukazov in navodil druge 
stranke;
iv. katerega dohodek ni odvisen 
neposredno od dobička ter je ekonomsko, 
finančno in socialno neodvisen od dela, 
opravljenega za in s strani podjetja, ki 
pripada nekomu drugemu; ki ne prejema 
ničesar od navedenega: rednega izplačila 
plače, ki je njegov edini ali glavni vir 
dohodka; plačila v naravi, kot je hrana, 
bivališče ali prevoz; priznavanja 
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ugodnosti, kot so tedenski počitek ali letni 
dopust; izplačila potnih stroškov, 
povezanih z opravljanjem dela, s strani 
delodajalca;
v. ki lahko ima svobodno več poslovnih 
odnosov z več strankami, posamično ali 
prek sodelovanja z drugimi 
samozaposlenimi vozniki;
vi. katerega delo se razlikuje od prejšnjega 
dela, ki ga je opravljal za istega izvajalca.
Pri utemeljevanju avtentičnosti statusa 
samozaposlene osebe breme dokazovanja 
v vsakem primeru nosi samozaposleni 
delavec.“

Or. en

Predlog spremembe 77
Edit Bauer

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (c) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Točka (e) se črta. (c) točka (e) se nadomesti z naslednjim:
"(e) ‚samozaposleni voznik‛ pomeni 
vsakogar:

i. katerega glavna poklicna dejavnost je 
cestni prevoz potnikov ali blaga za najem 
ali plačilo v smislu zakonodaje Unije na 
podlagi licence Skupnosti ali kakega 
drugega posebnega poklicnega pooblastila 
za izvajanje tega prevoza; 
ii. ki sme delati zase in ni vezan na 
delodajalca s pogodbo o zaposlitvi ali 
drugim delovnopravnim odvisnim 
razmerjem; 
iii. ki ni podizvajalec izvajalskega 
podjetja; 
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iv. ki lahko svobodno organizira ustrezne 
poklicne dejavnosti brez neposrednega 
nadzora stranke;
v. katerega dohodek je neposredno 
odvisen od dobička;

vi. ki od drugega podjetja ali pogodbene 
strani ni deležen pravic iz zaposlitve, na 
primer rednega izplačila plače, plačila v 
naravi ali priznanih pravic kot tedenski 
počitek in plačani letni dopust, in 
vii. ki lahko ima svobodna poslovna 
razmerja z več strankami, posamično ali v 
sodelovanju s samozaposlenimi vozniki.
Za namene te direktive veljajo za voznike, 
ki teh meril ne izpolnjujejo, enake 
obveznosti in pravice, kot jih za vozno 
osebje predvideva ta direktiva.“

Or. en

Predlog spremembe 78
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka (c) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Točka (e) se črta. črtano

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali je 
voznik samozaposlen ali ne. Uredba št. 561/2006 ne zadostuje. Uredba ureja najdaljši čas 
vožnje, prekinitve vožnje in minimalni čas počitka, ne pa najdaljšega delovnega časa. Če se 
uredi samo navidezno samozaposlene, bo to stalno povzročalo težave pri razmejevanju med 
dejansko in navidezno samozaposlenimi ter odpiralo možnosti za izigravanje predpisov.
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Predlog spremembe 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier 

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka d 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Točka (f) se nadomesti z naslednjim: črtano
"f) „(f) ‚oseba, ki opravlja spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu‘ pomeni 
vsako vozno osebo, ki opravlja take 
dejavnosti;“

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva bi se morala uporabljati tudi za samozaposlene voznike.

Predlog spremembe 80
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka d 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Točka (f) se nadomesti z naslednjim: črtano
„(f) ‚oseba, ki opravlja spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu‘ pomeni 
vsako vozno osebo, ki opravlja take 
dejavnosti;“

Or. pt
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Predlog spremembe 81
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka d 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „oseba, ki opravlja spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu‘ pomeni 
vsako vozno osebo, ki opravlja take 
dejavnosti;“

(f) „oseba, ki opravlja spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu" pomeni 
vsako vozno osebo ali samozaposlenega 
voznika, ki opravlja take dejavnosti;“

Or. de

Obrazložitev

Za varnost na cestah in varovanje zdravja voznikov je treba samozaposlene voznike vključiti v 
direktivo 2002/15. Za prometno varnost in druge udeležence v prometu ni pomembno, ali je 
voznik samozaposlen ali ne. Uredba št. 561/2006 ne zadostuje. Uredba ureja najdaljši čas 
vožnje, prekinitve vožnje in minimalni čas počitka, ne pa najdaljšega delovnega časa. Če se 
uredi samo navidezno samozaposlene, bo to stalno povzročalo težave pri razmejevanju med 
dejansko in navidezno samozaposlenimi ter odpiralo možnosti za izigravanje predpisov.

Predlog spremembe 82
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: črtano
„(i)  ‚nočno delo‘ pomeni delo, ki obsega 
vsaj dve uri dela, opravljenega v nočnem 
času.“

Or. pt
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Predlog spremembe 83
Thomas Mann

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) „nočno delo“ pomeni delo, ki obsega 
vsaj dve uri dela, opravljenega v nočnem 
času.

i) „nočno delo“ pomeni delo, ki se opravlja
v nočnem času in obsega vsaj eno uro
dela.

Or. de

Obrazložitev

Nočno delo pomeni v cestnem prevozu posebno obremenitev za vozno osebje. Predlog 
Evropske komisije pomeni, da se kot nočno delo opredeli samo delo, ki je daljše od dveh ur, in 
se zato temu ustrezno plača. Izenačevanje z dveurno ureditvijo najkrajšega delovnega časa v 
drugih sektorjih s socialnega vidika ni sorazmerno.

Predlog spremembe 84
Evelyn Regner

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: črtano
„i) „nočno delo“ pomeni delo, ki obsega 
vsaj dve uri dela, opravljenega v nočnem 
času.“

Or. de

Obrazložitev

Namen direktive 2002/15/ES je z minimalnimi zahtevami glede organizacije delovnega časa 
zagotoviti varnost in zdravje voznikov ter povečati varnost. Kratko obdobje najmanj štirih ur, 
ki so ga opredelile države članice kot nočni čas, je bilo že do sedaj sporno in gre za 
kompromis, dosežen s pogajanji. Z vidika namena ureditve je nesprejemljivo, da se položaj 
voznega osebja še poslabša tako, da se nočno delo opredeli kot katero koli delo, ki traja več 
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kot dve uri, namesto kot katero koli delo, ki se opravlja v tem štiriurnem obdobju v nočnem 
času, kot je veljalo doslej.

Predlog spremembe 85
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: črtano
"i)  „(i) ‚nočno delo‘ pomeni delo, ki 
obsega vsaj dve uri dela, opravljenega v 
nočnem času.“

Or. el

Obrazložitev

Zamenjava prvotne opredelitve nočnega dela bi lahko spodbudila delavce h kršenju direktive, 
da bi si zagotovili dovolj delovnih ur v nočnem času in tako prejeli plačo za nočno delo, ki je 
višja kot za delo podnevi. To bi lahko postavilo pod vprašaj pravilno izvajanje direktive, pa 
tudi varnost v cestnem prometu.  

Predlog spremembe 86
Liisa Jaakonsaari

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: (e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim:
"(i) „(i) ‚nočno delo‘ pomeni delo, ki 
obsega vsaj dve uri dela, opravljenega v 
nočnem času.“

„(i) ‚nočno delo‛ pomeni delo, ki obsega 
vsaj eno uro dela, opravljenega v nočnem 
času.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije, katerega namen je povečati prilagodljivost, bistveno zmanjšuje raven 
varnosti delavca, ko gre za nočno delo. S tem predlogom spremembe se ohrani ustrezna 
prilagodljivost, delavci pa so ustrezno zaščiteni.

Predlog spremembe 87
Sylvana Rapti

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – podtočka e 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: (e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: 
„(i) „(i) ‚nočno delo‘ pomeni delo, ki 
obsega vsaj dve uri dela, opravljenega v 
nočnem času.“

„(i) „(i) ‚nočno delo‘ pomeni delo, 
opravljeno v nočnem času.“

Or. el

Obrazložitev

Zahtevati vsaj dve uri dela v nočnem času zmanjšuje varstvo delavcev iz člena 7(1) glede na 
besedilo direktive, ki je veljalo doslej. 

Predlog spremembe 88
Veronica Lope Fontagné

Predlog Direktive
Č1en – točka 2 – podtočka e
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim: (e) Točka (i) se nadomesti z naslednjim:
„(i) ‚nočno delo‘ pomeni delo, ki obsega 
vsaj dve uri dela, opravljenega v nočnem 
času.“

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es
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Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny in Elisabeth Morin-Chartier

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a) V člen 4 se doda naslednja točka (ba):
določeno obdobje delovnega časa iz člena 
3(a)(2) je ena ura na teden.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme za samozaposlene voznike, lahko ti izračunajo določeno 
obdobje delovnega časa za dejavnosti iz točk iii, iv in v. To obdobje je določeno na povprečno 
eno uro na teden.

Predlog spremembe 90
Raffaele Baldassarre

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Členu 4 se doda naslednja točka b (a):
„določeno obdobje delovnega časa iz 
člena 3(a)(2) je tri ure na teden“.

Or. it

Obrazložitev

V izračunu določenega obdobja delovnega časa morajo biti upoštevane tudi dejavnosti, 
predvidene v točki 1 (iii), (iv) in (v) člena 3 (a), kot je določeno v točki 2 istega člena. 
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Dejavnosti natovarjanja in raztovarjanja, čas razpoložljivosti ter čiščenje in vzdrževanje vozil 
so namreč zelo zahtevne dejavnosti in lahko vplivajo na varnost prometa in na socialno 
varnost delavca. V skladu z Direktivo ostanejo izvzete dejavnosti upravne narave.

Predlog spremembe 91
Licia Ronzulli

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Členu 4 se doda naslednja točka b (a):
„določeno obdobje delovnega časa iz 
člena 3(a)(2) je tri ure na teden“.

Or. it

Obrazložitev

V izračunu določenega obdobja delovnega časa morajo biti upoštevane tudi dejavnosti, 
predvidene v točki 1 (iii), (iv) in (v) člena 3 (a), kot je določeno v točki 2 istega člena. 
Dejavnosti natovarjanja in raztovarjanja, čas razpoložljivosti ter čiščenje in vzdrževanje vozil 
so namreč zelo zahtevne dejavnosti in lahko vplivajo na varnost prometa in na socialno 
varnost delavca. V skladu z Direktivo ostanejo izvzete dejavnosti upravne narave.

Predlog spremembe 92
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2002/15/ES
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 5(1) se sklic „Uredba (EGS) št. 
3820/85“ nadomesti s sklicem „Uredba 
(ES) št. 561/2006“.

(a) V členu 5(1) se sklic „Uredba (EGS) št. 
3820/85“ nadomesti s sklicem „Uredba 
(ES) št. 561/2006“. 

(b) Doda se naslednja alinea:
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„Ta čas se mora upoštevati pri plači.“

Or. pt

Predlog spremembe 93
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2002/15/ES
Člen 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 6 se sklic „Uredbe (EGS) št. 
3820/85“ nadomesti s sklicem „Uredba 
(ES) št. 561/2006“.

(a) V členu 6 se sklic „Uredbe (EGS) št. 
3820/85“ nadomesti s sklicem „Uredba 
(ES) št. 561/2006“.

(b) Doda se naslednja alinea:
„Ta čas se mora upoštevati pri plači.“

Or. pt

Predlog spremembe 94
Saïd El Khadraoui in Stephen Hughes

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 9 – točka (b) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Člen 9 (b) se spremeni: 
(b) brez poseganja v člen 2(1) se delovni 
čas voznih oseb evidentira. Evidence se 
hranijo najmanj dve leti po koncu 
zadevnega obdobja. Delodajalci so 
odgovorni za evidentiranje delovnega časa 
voznega osebja. Delodajalci zagotovijo 
vozni osebi na njegovo zahtevo kopije 
evidenc opravljenih delovnih ur.

Or. en



PE431.178v02-00 48/60 AM\805249SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe zajema samo zaposlene. Ti morajo evidentirati vse dejavnosti, ki jih ureja 
ta direktiva. 

Predlog spremembe 95
Stephen Hughes

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 9 – točka b a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Člen 9 se doda naslednja točka (c):
(c) delovni čas samozaposlenih voznikov 
se evidentira v skladu z določbami Uredbe 
(EGS) št. 3821/85. Evidence se hranijo 
najmanj dve leti po koncu zadevnega 
obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti voznika, povezane z natovarjanjem, raztovarjanjem in pomočjo potnikom pri 
vstopanju in izstopanju iz vozila, se že evidentirajo v tahografom kot „drugo delo“ v Uredbi 
(EGS) 3821/85 kot je bila spremenjena, ki prav tako zahteva shranjevanje teh evidenc za 365 
dni. Za namene izvrševanja te direktive in preverjanja delovnega časa samozaposlenih 
voznikov zato ni potrebno, da se od samozaposlenih voznikov zahteva evidentirnje in 
hranjenje delovnih ur na ločen list. To bi povzročilo nepotrebno upravno breme.

Predlog spremembe 96
Martin Kastler

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega spremljanja, s čimer zagotovijo 
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kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih 
inšpektorjev in sprejmejo ustrezne ukrepe.

pravilno in dosledno izvajanje pravil iz te 
direktive.

Or. de

Obrazložitev

Popolnoma zadostuje, če se države članice pozove, naj pravilno izvajajo direktivo. Če države 
članice to storijo, bi morale v smislu načela subsidiarnosti biti sposobne same regulirati.

Predlog spremembe 97
Edit Bauer

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih 
inšpektorjev in sprejmejo ustrezne ukrepe.

1. Države članice uvedejo ustrezne in 
nediskriminatorne kontrole, s čimer 
zagotovijo pravilno in dosledno izvajanje 
pravil iz te direktive. Zagotovijo, da imajo 
nacionalni organi, ki so odgovorni za 
izvrševanje Direktive, usposobljeno osebje
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 98
Thomas Mann

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 

1. Države članice uvedejo ustrezne, 
nediskriminatorne kontrole, s čimer 
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kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

zagotovijo pravilno in dosledno izvajanje 
pravil iz te direktive. Zagotovijo, da imajo 
nacionalni organi, ki so odgovorni za 
izvrševanje Direktive, inšpektorje in 
sprejmejo ustrezne ukrepe. Če se kontrole 
še naprej osredotočajo na voznike in 
vozila iz držav, ki so v praksi pogosto 
kršila predpise te direktive, ne gre za 
diskriminacijo.

Or. de

Obrazložitev

Če praksa kaže, da vozniki iz določenih držav pogosteje kršijo predpise te direktive, mora 
policiji še naprej biti dovoljeno, da voznike in vozila iz teh držav pogosteje kontrolira, da bi 
zagotovila varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe 99
Liisa Jaakonsaari

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Razen tega, če se pravila o urah vožnje in 
počitka iz Uredbe (ES) št. 561/2006 kršijo 
v takšni meri, da so kršena tudi pravila o 
delovnem času, države članice 
nadzorujejo in izvršujejo pravila o 
delovnem času. Zagotovijo tudi, da imajo 
nacionalni organi, ki so odgovorni za 
izvrševanje Direktive, zadostno število 
kvalificiranih inšpektorjev in sprejmejo 
ustrezne ukrepe.

Or. en
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Obrazložitev

Zaenkrat ni nobene povezave med izvrševanjem časa vožnje in počitka ter izvrševanjem 
delovnega časa, čeprav sta logično povezana. Razen običajnega sistema spremljanja 
delovnega časa je treba delovni čas vedno spremljati in izvrševati, če relativno dolga 
prekoračitev časa vožnje in počitka samodejno pomeni tudi kršitev pravil o delovnem času.

Predlog spremembe 100
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

(1) Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilen in 
dosleden prenos ter izvajanje pravil iz te 
direktive. Zagotovijo, da imajo nacionalni 
organi, ki so odgovorni za izvrševanje 
Direktive, zadostno število kvalificiranih 
inšpektorjev in sprejmejo ustrezne ukrepe.
Direktiva 2002/15/ES že določa 
minimalne predpise, saj njen prenos in 
izvajanje ne smeta povzročiti manjše ravni 
varnosti delavcev ali manjše skladnosti z 
ugodnejšimi pogoji v posameznih državah 
članicah, zapisane v splošni zakonodaji o 
zaposlovanju ali v kolektivnih pogodbah.

Or. pt

Predlog spremembe 101
Licia Ronzulli

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

(1a) Samozaposleni voznik prenese 
podatke s svoje tahografske kartice ali 
zbere tahografske vložke vsaj na tri tedne 
in jih shrani v prostorih svojega podjetja.
(1b) Zabeleženi podatki in vložki se 
hranijo najmanj eno leto po zadnji 
uporabi.

Or. it

Obrazložitev

Izenačenje pravil za zaposlene in samozaposlene je pogoj, da se zagotovi enakost in 
omogočijo natančni pregledi na sedežu samozaposlenih v skladu z uredbami EGS 3821/85 in 
1360/2002.

Predlog spremembe 102
Marian Harkin

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

1. Države članice uvedejo sistem 
ustreznega in rednega spremljanja in 
kontrol, skupaj s sodelovanjem več 
agencij, s čimer zagotovijo pravilno in 
dosledno izvajanje pravil iz te direktive. 
Zagotovijo, da imajo nacionalni organi, ki 
so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih inšpektorjev 
in sprejmejo ustrezne ukrepe.
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Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje več agencij, na primer ministrstva za delo, prometa in davke, bi zagotovilo, da bi 
se hitro odkrilo vsako lažno imenovanje samozaposlenih voznikov. 

Predlog spremembe 103
Stephen Hughes in Saïd El Khadraoui

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6 – točka 1 a (novo) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a (novo) – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme delegirane akte v 
zvezi s pogostnostjo ter pogoji in načini 
spremljanja in kontrol iz člena 1.

Or. en

Obrazložitev

Po analogiji s kontrolami voznega časa in časa počitka bi moral obstajati tudi okvir 
Skupnosti, ki bi določal, kako in kako pogosto je treba izvajati kontrole delovnega časa. 
Delegirani akt v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije je za to primeren 
instrument.

Predlog spremembe 104
Stephen Hughes in Saïd El Khadraoui

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji sporočijo
podrobnosti o sprejetih ukrepih za 
spremljanje in nadzor.

2. Države članice pripravijo statistične 
podatke o nadzoru iz odstavka 1 in o njih 
vsaki dve leti poročajo Komisiji.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice bi morale voditi statistiko o spremljanju in kontrolah, omenjenih v prejšnjem 
odstavku člena 11, in o njej obveščati Komisijo.

Predlog spremembe 105
Ilda Figueiredo

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi prevoznim podjetjem in 
voznim delavcem zagotovijo dostop do 
informacij, pomoč in svetovanje v zvezi s 
pravili o delovnem času in organizaciji 
dela.

3. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi prevoznim podjetjem in 
voznim delavcem zagotovijo dostop do 
informacij, pomoč in svetovanje v zvezi s 
pravili o delovnem času in organizaciji 
dela. Države članice si prizadevajo za boj 
proti navidezni samozaposlitvi in za 
preprečevanje uporabe negotovih oblik 
pogodb o zaposlitvi v primeru dela za 
nedoločen čas.

Or. pt

Predlog spremembe 106
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi prevoznim podjetjem in 
voznim delavcem zagotovijo dostop do 
informacij, pomoč in svetovanje v zvezi s 
pravili o delovnem času in organizaciji 
dela.

(3) Države članice v tesnem sodelovanju s 
socialnimi partnerji sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi prevoznim podjetjem in 
voznim delavcem zagotovijo dostop do 
informacij, pomoč in svetovanje v zvezi s 
pravili o delovnem času in organizaciji 
dela.
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Or. el
Obrazložitev

Prispevek socialnih partnerjev je zelo pomemben za zagotovitev učinkovitega postopka 
obveščanja, ki bo delodajalce in delavce spodbudil, da bodo spoštovali direktivo in jo 
pravilno izvajali.

Predlog spremembe 107
Marian Harkin

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) večje upravno sodelovanje med 
njihovimi pristojnimi organi, in sicer tako, 
da se uvedejo učinkoviti sistemi izmenjave 
informacij, izboljša dostop do informacij in 
spodbuja izmenjava informacij in dobrih
praks pri izvrševanju pravil o delovnem 
času;

(a) okrepitev upravnega sodelovanja med 
njihovimi pristojnimi organi, in sicer z 
uvedbo učinkovitega sistema za izmenjavo 
informacij, izboljšanjem dostopa do 
informacij ter spodbujanjem izmenjave 
informacij in najboljših praksah pri 
izvrševanju pravil o delovnem času;

Or. en

Predlog spremembe 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck in Birgit Sippel

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Doda se člen 11b:
Člen 11b
Kršitve

Neupoštevanje opredelitev iz člena 3(d) in 
3(e) te uredbe se šteje za „najhujšo 
kršitev“ in zanje zato veljajo vse določbe iz 
Uredbe (ES) št. 1071/2009 glede na vrsto 
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kršitve; 
Neupoštevanje opredelitev iz člena 3(d) in 
3(e) te uredbe podjetij, pošiljateljev, 
špediterjev, organizatorjev potovanj, 
glavnih izvajalcev, podizvajalcev in 
agencij za zaposlovanje vozikov se prav 
tako šteje za „najhujšo kršitev“ in zanje 
veljajo vse določbe iz Uredbe (ES) št. 
1071/2009 glede na vrsto kršitve;

Or. en

Obrazložitev

Določbe Uredbe (ES) št. 1071/2009 o najhujših kršitvah določajo, da bo najhujša kršitev 
kaznovana z izgubo dobrega ugleda (Uvodna izjava 9, 24; Člen 6/2/b); trajnim ali začasnim 
odvzemom dovoljenja delovanja (beri člen 13/3 v povezavi s členom 3); in bo registrirana v 
nacionalnem elektronskem registru držav članic (čezmejno poizvedovanje v registrih za 
najhujše kršitve) (člen 16/2/e; Člen 16/1/druga alineja).

Predlog spremembe 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas in Birgit Sippel

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6 b (novo) 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Vstavi se naslednji člen 12a: 
Člen 12a

Odgovornost prevoznih podjetij
1. Prevozno podjetje voznikom, ki so v 
njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne 
sme izplačevati nikakršnih plačil, niti v 
obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so 
povezana s prevoženimi razdaljami in/ali
količino prevoženega blaga, če so ta 
plačila take vrste, da ogrožajo varnost v 
cestnem prometu in/ali spodbuja kršitve te 
direktive.
2. Podjetja, pošiljatelji, špediterji, 
organizatorji potovanj, glavni izvajalci, 
podizvajalci in agencije za zaposlovanje 
voznikov zagotovijo, da pogodbeno 
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dogovorjeni načrti časa prevoza 
upoštevajo to direktivo in da delo izvajajo 
dejansko samozaposleni vozniki. 

Or. en

Obrazložitev

Stranke bodo najverjetneje vedele, ali delajo za lažnega/dejanskega samozaposlenega 
voznika, zato bo načelo soodgovornosti povzročilo, da bo stranka odgovorna za delo pri 
lažnemu samozaposlenemu vozniku. S tem se bodo med prevoznimi podjetji preprečile 
spodbude, da spreminjajo voznike iz zaposlenih v samozaposlene in tako zmanjšal pojav 
lažnega samozaposlovanja med vozniki ter zagotovila delitev odgovornosti med voznikom in 
pošiljateljem, namesto da nosi vso odgovornost voznik (splošno znano je, da morajo v 
številnih primerih zaposleni vozniki postati samozaposleni).

Predlog spremembe 110
Stephen Hughes in Saïd El Khadraoui

Predlog Direktive
Člen 1 – točka (6 c) (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Vstavi se naslednji člen 12b
Člen 12b

Izvrševanje prenosa pooblastil
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 11(1a) se Komisiji podeli za 
obdobje šestih let po začetku veljavnosti te 
direktive. Komisija najkasneje šest 
mesecev pred iztekom šestletnega obdobja 
pripravi poročilo v zvezi s podeljenim 
pooblastilom, skupaj z zakonodajnim 
predlogom, kjer je to ustrezno, da se 
podaljša trajanje prenosa pooblastil.
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 12c in 12d.

Or. en
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Predlog spremembe 111
Stephen Hughes in Saïd El Khadraoui

Predlog Direktive
Člen 1 – točka (6 d) (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 c (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) Vstavi se naslednji člen 12c:
Člen 12c

Preklic prenosa pooblastila
1. Prenos pooblastila iz člena 11(1a) 
lahko prekliče Evropski parlament ali 
Svet.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek za odločanje, ali naj se prenos 
pooblastila prekliče, si prizadeva, da o tem 
obvesti drugo institucijo in Komisijo, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
se lahko preklicala.
3. Sklep o preklicu vsebuje razloge za 
preklic in z njim je prenos pooblastil, 
navedenih v tem sklepu, končan. Veljati 
začne takoj ali na poznejši datum, 
naveden v tem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost delegiranih aktov, ki so že v 
veljavi. To skupno stališče se objavi v 
Uradnem
listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 112
Stephen Hughes in Saïd El Khadraoui

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 6 e (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 d (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6e) Vstavi se naslednji člen 12d:
Člen 12d

Ugovori zoper delegirane akte
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se ta rok podaljša za en mesec.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu in začne veljati na tam 
navedeni datum.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. en

Predlog spremembe 113
Stephen Hughes in Alejandro Cercas

Predlog Direktive
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek 2 a:
"2a. Komisija določi metodo in vsebino za 
poročanje držav članic glede zaposlitvenih 
trendov v sektorju, vpliva na pravično 
konkurenco, zdravja in varnosti pri delu 
ter varnosti v cestnem prometu; na 
podlagi teh poročil Komisija posreduje 
redna poročila Evropskemu parlamentu 
in Svetu. države članice in Komisja o tem 
poročajo vsaki dve leti;
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Komisija ravno tako poroča (dve leti po 
začetku veljave te direktive) Evropskemu 
parlamentu in Svetu o sprejetih ukrepih 
glede pogostosti in načinih spremljanja in 
kontrolah delovnega časa“.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovit in obsežen sistem poročanja bo zagotovil boljše izvajanje te direktive.


