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PR_COD_1am

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
(COM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 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) in členov 71 in 137(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0354/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Posledice začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ 
(KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) ter 91 in 153(3Pogodbe o delovanju EU, 

– 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. sprejme stališče iz prve obravnave, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Evropski parlament se zaveda obstoja 
lažnega samozaposlovanja na trgu dela, 
kar negativno vpliva na konkurenčne 
razmere v vsej Uniji, ne glede na 
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gospodarski sektor. Zato meni, da je treba 
ta pojav ustrezno obravnavati na 
ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Parlament predlaga, naj Komisija in 
države članice preučijo možnost 
izmenjave in pregleda najboljših praks 
držav članic za prepoznavanje in 
odpravljanje lažnega samozaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Samozaposleni vozniki v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1071/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 
2009 o skupnih pravilih glede pogojev za 
opravljanje dejavnosti cestnega 
prevoznika in o razveljavitvi Direktive 
Sveta 96/26/EC1, morajo za opravljanje 
svoje dejavnosti izpolnjevati vrsto zahtev.
1UL L 300, 14. 11. 2009, str. 51.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pri prenosu Direktive št. 2002/15/ES, 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, 
več študijah in oceni učinka se je izkazalo, 
da se pravila o delovnem času težko 
izvajajo enotno, da je skladnost z 
določbami majhna in da je izvrševanje v 
državah članicah pomanjkljivo.

(5) Pri prenosu Direktive št. 2002/15/ES, 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, 
več študijah in oceni učinka se je izkazalo, 
da se pravila o delovnem času težko 
izvajajo enotno, da je skladnost z 
določbami majhna in da je izvrševanje v 
nekaterih državah članicah pomanjkljivo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
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 
izvzeti iz področja uporabe Direktive 
2002/15/ES. Kljub temu pa se s tem ne 
sme posegati v pravico držav članic, da za 
te voznike uporabijo določbe iz te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vsi vozniki, vozno osebje in 
samozaposleni vozniki so zajeti v 
Uredbi št. (ES) 561/2006 o usklajevanju 
določene socialne zakonodaje v zvezi s 
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cestnim prometom1. 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.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Da bi povečali varnost na cesti in 
zaradi strukturnih sprememb v tovornem 
prometu, je treba razmisliti o razširitvi 
Uredbe (ES) št. 561/2006 na voznike vozil, 
lažjih od 3,5 t.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
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, če se redno in 
učinkovito nadzoruje ter če se kršitve 
kaznujejo.

Or. en

                                               
1 UL L 102, 11.4.2006, str. 1.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
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 bi morali prispevek socialnih 
partnerjev k spremljanju skladnosti in 
izvrševanju.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka 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. Direktiva se uporablja za vozno osebje, 
ki dela 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).

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – 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. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 - točka c
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – 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 Skupnosti 
na podlagi licence Skupnosti ali kakega 
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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, 
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. 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 13

Predlog direktive – akt o spremembi
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 

(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 
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so odgovorni za izvrševanje Direktive, 
zadostno število kvalificiranih 
inšpektorjev in sprejmejo ustrezne ukrepe.

izvrševanje Direktive, usposobljeno osebje
in sprejmejo ustrezne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
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 Komisiji sporočijo 
podrobnosti o sprejetih ukrepih za 
spremljanje in nadzor v skladu z 
določbami iz člena 13.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
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) večje upravno sodelovanje med 
njihovimi pristojnimi organi, in sicer tako, 
da se uvedejo učinkoviti ukrepi za 
izmenjavo informacij, izboljša dostop do 
informacij in spodbuja uporaba dobrih 
praks pri izvrševanju pravil o delovnem 
času;

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

(i) Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta 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, ki 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 njem so obravnavane posledice izvajanja določb te direktive o nočnem delu, pa tudi 
splošnejši vpliv izvajanja te direktive na cestnoprometno varnost, konkurenčne pogoje, 
strukturo poklica in socialne vidike.

Ugotovitve so:

(a) Ni bilo odločilnega razloga za vključitev samozaposlenih voznikov v področje direktive. 
(b) Razlika med samozaposlenimi vozniki in voznim osebjem je bila nejasna, kar je povečalo 
možnost pojava „lažnih“ samozaposlenih voznikov, ki – da bi se izognili področju uporabe 
direktive – ne bi bili vezani na delodajalca s pogodbo, ne bi pa mogli imeti poslovnih razmerij 
z več strankami.
(c) Komisija je ugotovila, da določb o nočnem delu 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 nepotrebnim 
upravnim obremenitvam ter obenem spodbudili 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 države članice pa so manjši.

Predlogi:

(a) Pojasnitev področja uporabe
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– Izključi se resnično samozaposleno vozno osebje (črtanje člena 3(e)). 
– Direktiva se uporablja 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) Uporaba

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

ΙΙΙ. Stališče Evropskega parlamenta

– Poročevalka poleg strukturnih ukrepov za posodobitev ugotavlja nevarnost, da je pojav 
lažno samozaposlenih delavcev splošna težava na trgu delovne sile, zato ga je treba primerno 
obravnavati. 
– Prepričana je, da za urejanje delovnega časa samozaposlenih delavcev ni precedensa in da bi 
lahko imele zakonodajne težnje v tej smeri daljnosežne posledice.
– Meni, da vzpostavljanje sistemov za izmenjavo informacij ne bi bilo sorazmerno s cilji te 
direktive.
– Poziva k lažjemu in boljšemu dostopu do informacij o socialni zakonodaji na področju 
cestnega prometa.


