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PR_COD_1rej

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu 
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0650),

– ob upoštevanju člena 251(2) ter člena 71 in člena 137(2) Pogodbe o ES, na podlagi katerih 
je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0354/2008),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
promet in turizem (A7 0000/2009),

1. zavrača predlog Komisije;

2. poziva Komisijo, naj predlog umakne in skupaj s Parlamentom sprejme ustrezne ukrepe, 
da bi vložila nov predlog

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

(i) 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

Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002, ki je začela 
veljati 23. marca 2005, je pomenila pomemben napredek pri izboljšanju varovanja zdravja in 
varnosti voznega osebja v cestnoprometnem sektorju. Ta direktiva je lex specialis Direktive 
2003/88/ES o delovnem času in dopolnjuje uredbo (ES) št. 561/2006 (UL E 102, 11.4.2006), 
ki določa skupna pravila o času vožnje in dolžini odmorov za voznike. 

Komisija je v skladu z Direktivo 2002/15/ES, zlasti z določbo, da bi se od 23. marca 2009 
uporabljala za samozaposlene voznike, Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo 
(KOM(2007)266 končno) o možnih posledicah vključitve oziroma izvzetja samozaposlenih 
voznikov iz področja uporabe te direktive.
V tem poročilu so obravnavane tudi posledice izvajanja določb te direktive o nočnem delu. 
Poleg tega je obravnavan tudi splošnejši vpliv izvajanja te direktive na cestnoprometno 
varnost, konkurenčni pogoji, struktura poklica in socialni vidiki.

Ugotovitve so naslednje:

(a) Ni bilo temeljnega razloga za vključitev samozaposlenih voznikov v področje direktive. 
(b) Razlika med samozaposlenimi vozniki in voznim osebjem je bila nejasna, zaradi česar je 
bila večja možnost pojava „lažnih“ samozaposlenih voznikov, ki – da bi se izognili področju 
uporabe direktive – niso vezani na delodajalca s pogodbo, ne morejo pa imeti poslovnih 
stikov z več strankami.
(c) Komisija je sklenila, da določb v zvezi z nočnim delom ni treba spremeniti ali jih dodatno 
uskladiti. Spremeniti je treba zgolj opredelitev nočnega dela (člen 3(i) Direktive 2002/15/ES), 
saj bi glede na njeno sedanje besedilo zajemala tudi zelo kratek čas – le nekaj minut –
nočnega dela.
Komisija meni, da je ta predlog z ekonomskega in socialnega vidika nesorazmeren ter 
nepotreben.

(IΙ) Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu (KOM(2008)650).

Po posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi in oceni učinka, da bi se izognili upravnim 
obremenitvam ter obenem spodbujali uresničevanje ciljev prometne politike, se je izkazalo, da 
je obravnavani predlog spremembe Direktive 2002/15/ES najboljša politična možnost. Po 
mnenju Komisije ostaja splošni cilj direktive – varovanje zdravja in varnosti delavcev v 
cestnem prometu – nespremenjen, izkrivljanje konkurence ter upravni in ekonomski stroški za 
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države članice pa so manjši.

Predlogi:

(a) Pojasnitev področja uporabe

– Izključi se resnično samozaposleno vozno osebje (črtanje člena 3(e)). 
– Direktiva velja za vse vozno osebje in tiste delavce, ki ne morejo sami urejati svojih 
poklicnih dejavnosti, tj. za lažne samozaposlene voznike (člena 2(1) in 3(d)).
– Črta se opredelitev delovnega časa za samozaposlene voznike, doda pa se natančnejša 
opredelitev voznega osebja. 

(b) Nočno delo (člen 3(i))

– Predlaga se opredelitev nočnega dela, za katero Komisija navaja, da velja v praksi: ponovno 
se uvede dve uri kot minimalno trajanje nočnega dela.

(c) Izvajanje

– Člen 11(a) (novo) uvaja skupna načela za zagotavljanje boljše preglednosti in učinkovitosti 
izvrševanja v državah članicah.
– Poziva se k tesnejšemu sodelovanju med izvršnimi organi držav članic.
– Predlaga se tudi podpora Komisije za spodbujanje dialoga med pristojnimi organi. 

ΙΙΙ. Stališče Evropskega parlamenta

– Poleg ukrepov za strukturno posodobitev poročevalka priznava, da obstaja nevarnost pojava 
lažnih samozaposlenih voznikov zaradi različnega tolmačenja Direktive 2002/15/ES. 
– Poročevalka odnose med lažnimi samozaposlenimi delavci in strankami opredeljuje za 
poslovne.
– Združuje opredelitev nočnega dela in nadomestilo za skupno število delovnih ur ter ne 
podpira opredelitve dveh ur kot minimalnega časa nočnega dela v skladu s členom 7(1), ki 
določa, da vozniki, ki opravljajo nočno delo, ne smejo delati več kot deset od 24 ur. 
– Meni, da vzpostavitev sistemov izmenjave informacij ni v skladu s cilji te direktive.
– Poziva k lažjemu in boljšemu dostopu do informacij o socialni zakonodaji na področju 
cestnega prometa.


