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18.10.2018 A8-0202/142 

Predlog spremembe  142 

Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Komisija je v svojem sporočilu o 

evropski strategiji za mobilnost z nizkimi 

emisijami14 napovedala, da bo predlagala 

pregled direktive o cestnih pristojbinah za 

tovorna vozila, da bi omogočila 

zaračunavanje pristojbin tudi na podlagi 

razlik v emisijah ogljikovega dioksida ter 

razširila nekatera načela navedene 

direktive na avtobuse, osebne avtomobile 

in kombinirana vozila. 

(2) Komisija je v svojem sporočilu o 

evropski strategiji za mobilnost z nizkimi 

emisijami14 napovedala, da bo predlagala 

pregled direktive o cestnih pristojbinah za 

tovorna vozila, da bi omogočila 

zaračunavanje pristojbin tudi na podlagi 

razlik v emisijah ogljikovega dioksida. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Predlog spremembe  143 

Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Vsa težka vozila precej vplivajo na 

cestno infrastrukturo in prispevajo k 

onesnaženosti zraka, lahka vozila pa so 

vzrok večine negativnih vplivov na okolje 

in družbenih učinkov cestnega prometa, 

ki so povezani z emisijami in zastoji. 

Zaradi enakega obravnavanja in poštene 

konkurence bi bilo treba zagotoviti, da se 

vozila, ki do zdaj niso bila zajeta v okviru 

iz Direktive 1999/62/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta15 v zvezi s cestninami 

in uporabninami, vključijo v ta okvir. 

Področje uporabe navedene direktive bi 

bilo zato treba razširiti na težka vozila, ki 

niso namenjena prevozu blaga, in na 

lahka vozila, vključno z osebnimi 

avtomobili. 

črtano 

_________________  

15 Direktiva 1999/62/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 

o cestnih pristojbinah za uporabo 

določene infrastrukture za težka tovorna 

vozila (UL L 187, 20.7.1999, str. 42). 

 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Predlog spremembe  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Časovno omejene uporabnine po 

naravi ne izražajo natančno dejansko 

nastalih stroškov in iz podobnih razlogov 

niso učinkovite pri spodbujanju čistejših 

in učinkovitejših prevozov ali 

zmanjševanju zastojev. Zato bi jih bilo 

treba postopno nadomestiti s 

pristojbinami na podlagi prevožene 

razdalje, ki so pravičnejše, uspešnejše in 

učinkovitejše. 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Predlog spremembe  145 

Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Lahka vozila ustvarijo dve tretjini 

negativnih vplivov cestnega prometa na 

okolje in zdravje. Zato je pomembno, da 

se uporaba najčistejših vozil z 

najučinkovitejšo porabo goriva spodbudi z 

razlikovanjem cestnih pristojbin na 

podlagi faktorjev skladnosti, opredeljenih 

v Uredbi Komisije (EU) 2016/42718, 

Uredbi Komisije (EU) 2016/64619 in 

Uredbi Komisije (EU) 2017/xxx20. 

črtano 

_________________  

18 Uredba Komisije (EU) št. 2016/427 z 

dne 10. marca 2016 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz 

lahkih potniških in gospodarskih vozil 

(Euro 6) (UL L 82, 31.3.2016, str. 1–98). 

 

19 Uredba Komisije (EU) št. 2016/646 z 

dne 20. aprila 2016 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz 

lahkih potniških in gospodarskih vozil 

(Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1–22). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Predlog spremembe  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zastoji v cestnem prometu, h 

katerim vsa motorna vozila prispevajo v 

različnih deležih, obsegajo strošek v višini 

približno 1 % BDP. Velik del tega stroška 

se lahko pripiše medmestnim zastojem. 

Zato bi bilo treba omogočiti posebno 

pristojbino za zastoje, pri čemer se mora 

ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da 

bi bila zadevna pristojbina učinkovita in 

sorazmerna, bi jo bilo treba izračunati na 

podlagi mejnih stroškov, povezanih z 

zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, 

čas in kategorijo vozila. Da bi se čim bolj 

povečal pozitiven učinek pristojbin za 

zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke 

dodeliti projektom, ki odpravljajo vire 

težave. 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Predlog spremembe  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zastoji v cestnem prometu, h 

katerim vsa motorna vozila prispevajo v 

različnih deležih, obsegajo strošek v višini 

približno 1 % BDP. Velik del tega stroška 

se lahko pripiše medmestnim zastojem. 

Zato bi bilo treba omogočiti posebno 

pristojbino za zastoje, pri čemer se mora 

ta uporabljati za vse kategorije vozil. Da 

bi bila zadevna pristojbina učinkovita in 

sorazmerna, bi jo bilo treba izračunati na 

podlagi mejnih stroškov, povezanih z 

zastoji, in razlikovati glede na lokacijo, 

čas in kategorijo vozila. Da bi se čim bolj 

povečal pozitiven učinek pristojbin za 

zastoje, bi bilo treba ustrezne prihodke 

dodeliti projektom, ki odpravljajo vire 

težave. 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Predlog spremembe  148 

Georg Mayer 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) S cestnimi pristojbinami se lahko 

izkoristijo sredstva, ki prispevajo k 

financiranju vzdrževanja in razvoja 

visokokakovostne prometne infrastrukture. 

Zato je treba države članice spodbuditi k 

ustrezni uporabi prihodkov od cestnih 

pristojbin in v ta namen zahtevati, da 

ustrezno poročajo o uporabi takih 

prihodkov. To bi moralo zlasti pripomoči k 

opredelitvi morebitnih finančnih vrzeli in 

povečanju javne podpore zaračunavanju 

cestnih pristojbin. 

(19) S cestnimi pristojbinami se lahko 

izkoristijo sredstva, ki prispevajo k 

financiranju vzdrževanja in razvoja 

visokokakovostne prometne infrastrukture. 

Zato naj bi države članice ustrezno 

uporabile prihodke od cestnih pristojbin in 

v ta namen ustrezno poročale o uporabi teh 

prihodkov. Prihodek od cestnine je treba 

nameniti vzdrževanju prometne 

infrastrukture. To bi moralo zlasti 

pripomoči k opredelitvi morebitnih 

finančnih vrzeli in povečanju javne 

podpore zaračunavanju cestnih pristojbin. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Predlog spremembe  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Ker cilja te direktive, namreč 

zagotavljanja, da se nacionalne sheme 

zaračunavanja pristojbin, ki se 

uporabljajo za vsa vozila razen za težka 

tovorna vozila, uporabljajo v celovitem 

okviru, ki zagotavlja enako obravnavanje 

v vsej Uniji, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

čezmejne narave cestnega prometa in 

težav, ki naj bi jih obravnavala ta 

direktiva, lažje dosežejo na ravni Unije, 

lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 

o Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

črtano 

Or. en 

 

 


