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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Direktiva 2002/15/ES ureja delovni čas oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v 
cestnem prometu. V glavnem se nanaša na vozne delavce, ki so zaposleni v podjetjih, od 23. 
marca 2009 pa velja tudi za samozaposlene voznike, ki so samostojni podjetniki.  Poleg 
določb o času vožnje in počitka za voznike iz Uredbe št. 561/1006 (prej št. 3820/85) so v 
direktivi navedene tudi določbe, ki se nanašajo na delovni čas.

Ločevanje med voznimi delavci in samozaposlenimi vozniki je v praksi povzročilo težave 
zaradi „lažnih“ samozaposlenih voznikov. Gre za osebe, ki so uradno registrirane kot 
samozaposleni podjetniki, v resnici pa delajo za samo eno drugo podjetje.

Za rešitev tega problema Komisija predlaga, da bi tudi „lažne“ samozaposlene voznike zajeli 
v opredelitvi voznega delavca, in sicer kot osebe: 
– ki ne morejo svobodno organizirati svojega dela,
– katerih dohodek ni odvisen neposredno od dobička,
– ki ne morejo delati za več strank.
Zaključek Komisije je, da v področje uporabe direktive ni treba vključiti resnično 
samozaposlenih voznikov.

Kot drugo, Komisija predlaga drugačno opredelitev pojma nočno delo. V skladu z Direktivo 
št. 2002/15 nočni čas pomeni vsaj štiriurno obdobje, kakor je opredeljeno v nacionalni 
zakonodaji, med polnočjo in sedmo uro zjutraj. Nočno delo je zdaj opredeljeno kot vsako 
delo, opravljeno v tem obdobju, ki je lahko poljubno kratko ali dolgo. Komisija zdaj predlaga, 
da bi bilo delo opredeljeno kot nočno samo, ko dejansko opravljanje dela traja vsaj dve uri v 
tem obdobju. 

Kot tretje, Komisija predlaga nov člen o izvrševanju. Pri tem je treba upoštevati, da pravila o 
delovnem času izvršujejo pristojni inšpektorati v državi, kjer ima podjetje sedež, in da to ne 
poteka kot del cestnih pregledov, ki se lahko opravljajo tudi v drugih državah članicah.

Stališče in predlogi sprememb pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo, da so „lažni“ samozaposleni vozniki problem in bi 
jih bilo treba obravnavati kot delavce, katerih delovni čas je omejen. Zaradi tega tudi podpira 
jasnejšo opredelitev delavcev, ki bi vključevala „lažne“ samozaposlene delavce.  Poleg tega 
meni, da bi morali biti tudi samozaposleni delavci zajeti v področju uporabe te direktive, 
vendar bi bilo treba pri njeni uporabi in izvrševanju upoštevati posebnosti te kategorije 
delavcev.

Problem je v tem, da se delovni čas ne ocenjuje in nadzira za vse enako, delo pa vpliva na 
utrujenost voznika ne glede na to, ali gre za zaposleno ali samozaposleno osebo. Težavo bi 
temeljiteje rešili tako, da bi oblikovali in uveljavili pravila o delovnem času za vse, ki so 
poklicno odgovorni za upravljanje tovornih vozil na javnih cestah.
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Dejavnosti samozaposlenih oseb, poleg časa vožnje in časa počitka, ki sta jasno prepoznana 
kot delo, bi morali nadzirati pristojni inšpektorati. Najbolj očitni dejavnosti sta natovarjanje in 
raztovarjanje. Poleg tega pripravljavec mnenja predlaga, da bi delovnemu času pod nadzorom 
dodali določeno obdobje, v katerem bi bile zajete druge dejavnosti, ki so neposredno 
povezane s posamezno vožnjo.

Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj preuči, kako bi čim bolj zmanjšali upravno breme, 
povezano z izvajanjem te direktive, vključno z uporabo različnih aplikacij inteligentnih 
transportnih sistemov (aplikacij ITS).

Z vidika izvrševanja bi bilo treba izboljšati in poenostaviti izmenjavo informacij med 
državami članicami. Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj preuči, v kolikšni meri 
aplikacije ITS ustrezajo temu namenu in ali bi lahko na koncu privedle do evropskega sistema 
za izmenjavo informacij. Za primerjavo lahko vzamemo informacijski sistem notranjega trga 
(IMI), ki se uporablja za izvajanje in izvrševanje zakonodaje v zvezi z notranjim trgom. S tem 
bi ustvarili možnost, da bi bili v prihodnje cestni pregledi v zvezi z delovnim časom 
opravljeni tudi v drugi državi članici.

Pripravljavec mnenja ugotavlja tudi, da je treba določiti konkretne cilje za izvrševanje pravil o 
delovnem času. Države članice bi morale pripraviti sistem vsakoletnih ustreznih rednih 
kontrol, ki bi jih opravile na reprezentativnem vzorcu vseh oseb, ki opravljajo spremljevalne 
dejavnosti v cestnem prometu, po analogiji s kontrolami vožnje in časa počitka. Poleg tega 
pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba rezultate teh organiziranih kontrol zbrati v obliki 
statističnih podatkov, ki bi jih države članice vsaki dve leti poslale Komisiji.

Pripravljavec mnenja se zavzema tudi, da bi Komisija preučila, ali bi se morala socialna 
zakonodaja uporabljati za vse situacije v cestnem prevozu, tj. vključno z vozili pod 3,5 
tonami, uporabljenimi v poslovne namene.  Vendar meni, da to ni vprašanje, ki bi ga bilo 
treba rešiti v okviru te direktive.

Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo o spremembi pojma nočno delo, predlaga pa tudi, 
da bi spremenili opredelitev nočnega časa. Z opredelitvijo nočnega časa kot celotnega 
obdobja med polnočjo in šesto uro zjutraj bi odpravili razhajanja med državami članicami in 
zagotovili ustrezen nočni počitek.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

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.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Delovni čas bi moral veljati tudi za samozaposlene osebe, zato bi morale biti zajete v 
področju uporabe te direktive.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za čim večje zmanjšanje upravnega 
bremena v zvezi s to direktivo je zaželena 
uporaba različnih aplikacij ITS. 

Or. nl

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Za dodatno izboljšanje varnosti v 
cestnem prometu je treba preučiti, ali bi se 
morala socialna zakonodaja dolgoročno 
uporabljati za vse situacije v cestnem 
prevozu, tj. vključno z vozili pod 3,5 
tonami, uporabljenimi v poslovne 
namene.

Or. nl

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
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 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
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, 
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 ter za 
samozaposlene voznike, kot je opredeljeno 
v členu 3(e).

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

Or. nl

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – točka a
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka a – pododstavek 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 svoje naloge ali 
dejavnosti, razen splošnega upravnega 
dela, ki ni neposredno povezano s 
konkretno prevozno nalogo v teku.

Or. nl
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Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme za samozaposlene voznike, lahko izračunajo določeno 
obdobje delovnega časa za dejavnosti iz točk iii, iv in v.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 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: 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 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 ali

ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička;

ii njihov dohodek ni odvisen neposredno 
od dobička 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. nl

Obrazložitev

S tem je odpravljena dvoumnost in je pojasnjeno, da je vozni delavec vsaka oseba, za katero 
velja katera koli od navedenih omejitev. 
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 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 spremeni:

‚samozaposleni voznik‘ pomeni vsako 
osebo, katere glavna poklicna dejavnost je 
cestni prevoz potnikov ali blaga za najem 
ali plačilo na podlagi licence Skupnosti 
ali kakega drugega posebnega poklicnega 
pooblastila za izvajanje navedenega 
prevoza v smislu zakonodaje Skupnosti, ki 
sme delati zase in ni vezana na 
delodajalca s pogodbo o zaposlitvi ali 
kakršnim koli drugim odvisnim 
razmerjem, ni podizvajalec izvajalskega 
podjetja, lahko svobodno organizira svoje 
delovno mesto, čas in ustrezne delovne 
dejavnosti, ter ji pri opravljanju dela ni 
treba upoštevati ukazov in navodil druge 
stranke, osebo, katere dohodek je 
neposredno odvisen od ustvarjenega 
dobička in ki je ekonomsko in socialno 
neodvisna od dela, opravljenega za 
podjetje in v podjetju nekoga drugega; ki 
ne prejema ničesar od navedenega: redno 
izplačilo plače; plačilo v naravi, kot je 
hrana, bivališče ali prevoz; priznavanje 
ugodnosti, kot je letni dopust; in ki lahko 
posamično ali prek sodelovanja s 
samozaposlenimi vozniki svobodno vstopa 
v poslovne odnose z več strankami.

Or. xm

Obrazložitev

Ta direktiva bi se morala uporabljati za samozaposlene voznike, opredelitev tega pojma pa bi 
bilo treba primerno poostriti.
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Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Ta direktiva bi se morala uporabljati tudi za samozaposlene voznike.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – točka d a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) točka (h) se spremeni:
„h) ‚nočni čas‘ pomeni obdobje med 00.00 
in 06.00;“

Or. nl

Obrazložitev

Predlog državam članicam omogoča, da nočni čas, ki je sestavljen iz minimalnega sklopa 
štirih ur, v praksi zmanjšajo na dve uri, saj Komisija zdaj nočno delo opredeljuje kot obdobje 
vsaj dveh ur v nočnem času. To bi pomenilo, da bi ostalo premalo časa za nočni spanec. 
Težavo odpravimo, če nočni čas opredelimo kot neprekinjeno obdobje šestih ur. Poleg tega bi 
s predlogom spremembe odpravili sedanjo zmedo glede nočnega časa med državami 
članicami.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 4 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 
(c):
določeno obdobje delovnega časa iz člena 
3(a)(2) je ena ura na teden.

Or. nl

Obrazložitev

Da bi zmanjšali upravno breme za samozaposlene voznike, lahko 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 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 6 
Direktiva 2002/15/ES
Člen 11 a – 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 z pogostnostjo ter pogoji in načini 
spremljanja in kontrol iz člena 1.

Or. xm

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 primeren 
instrument za to.
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Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. nl

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 9 (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9) Doda se člen 12a: 
Člen 12a
Izvajanje pooblastila
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 z podeljenim 
pooblastilom.
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati obvesti 
Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 12b in 12c.
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Or. xm

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 10 (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10) Vstavi se naslednji člen 12b:
Člen 12b
Preklic 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, prenos katerih pooblastil bi 
lahko bil preklican.
3. V sklepu o preklicu so navedeni razlogi 
za preklic in je ustavljen prenos 
pooblastil, ki so v njem opredeljena. 
Učinkovati začne takoj ali na poznejši, 
tam naveden datum. Ne vpliva na 
veljavnost delegiranih aktov, ki so že v 
veljavi. Objavi se v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. xm

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 11 (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11) Vstavi se naslednji člen 12c:
Člen 12c
Nasprotovanje delegiranim aktom
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se lahko to obdobje 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 sprejetemu delegiranemu aktu, 
ta ne začne veljati. Institucija, ki 
nasprotuje, navede razloge za 
nasprotovanje delegiranemu aktu.

Or. xm

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 12 (novo)
Direktiva 2002/15/ES
Člen 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vstavi se naslednji člen 12d:
Člen 12d
Komisija dve leti po začetku veljavnosti te 
direktive pripravi poročilo in, kadar se to 
zahteva, zakonodajne predloge o 
naslednjih temah, povezanih z delovnim 
časom voznih oseb:
1. zmanjšanje upravnih bremen pri 
izvajanju te direktive in uporaba 
inteligentnih prevoznih sistemov,
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2. razvoj evropskega sistema za izmenjavo 
informacij za podatke, ki se nanašajo na 
delovni čas,
3. podaljšanje uporabe socialne 
zakonodaje, vključno z delovnim časom 
in obdobjem počitka za vozila pod 3,5 
tonami, uporabljenimi v poslovne 
namene. 

Or. nl


