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17.10.2018 A8-0202/160 

Predlog spremembe  160 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Države članice od [datuma začetka 

veljavnosti te direktive] ne uvajajo 

uporabnin za lahka vozila. Uporabnine, ki 

so bile uvedene pred navedenim 

datumom, se lahko odpravijo do 

31. decembra 2027. 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Predlog spremembe  161 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če se uporabnine zaračunavajo za 

osebna vozila, se uporaba infrastrukture 

zagotovi vsaj za naslednja obdobja: 

10 dni, en mesec ali dva meseca ali oboje 

in eno leto. Dvomesečna stopnja ne sme 

biti višja od 30 % letne stopnje, mesečna 

stopnja ne sme biti višja od 18 % letne 

stopnje in desetdnevna stopnja ne sme biti 

višja od 8 % letne stopnje. 

črtano 

 

Države članice lahko uporabo 

infrastrukture zagotovijo tudi za druga 

časovna obdobja. V takih primerih 

uporabijo stopnje v skladu z načelom 

enakega obravnavanja med uporabniki, 

pri tem pa upoštevajo vse ustrezne 

dejavnike, zlasti letno stopnjo in stopnje, 

uporabljene za druga obdobja iz prvega 

pododstavka, uveljavljene vzorce uporabe 

in upravne stroške. 

 

Kar zadeva sheme uporabnin, sprejetih 

pred 31. majem 2017, lahko države 

članice v skladu z načelom enakega 

obravnavanja ohranijo stopnje, ki 

presegajo stopnje iz prvega pododstavka 

in so veljale pred navedenim datumom, in 

ustrezno višje stopnje za druga obdobja 

uporabe. Vendar upoštevajo omejitve iz 

prvega in drugega pododstavka takoj, ko 
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začnejo veljati bistveno spremenjene 

ureditve cestninjenja ali zaračunavanja 

pristojbin in najpozneje od 

1. januarja 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Predlog spremembe  162 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kar zadeva minibuse in 

kombinirana vozila, države članice 

upoštevajo odstavek 2 ali odstavek 3. 

Vendar države članice uporabnine za 

minibuse in kombinirana vozila, ki so 

višje kot za osebna vozila, določijo 

najpozneje od 1. januarja 2024.; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Predlog spremembe  163 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 d a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) vstavi se naslednji člen 7da: črtano 

„  

1. Države članice lahko v skladu z 

zahtevami iz Priloge V uvedejo pristojbino 

za zastoje na katerem koli odseku svojega 

cestnega omrežja, na katerem nastajajo 

zastoji. Pristojbina za zastoje se lahko 

zaračunava le na tistih cestnih odsekih, 

na katerih so zastoji redni, in le v 

obdobjih, ko so zastoji običajni. 

 

2. Države članice opredelijo cestne 

odseke in časovna obdobja iz odstavka 1 

na podlagi objektivnih meril glede na 

raven izpostavljenosti cest ter njihove 

okolice zastojem, kot so povprečne 

zamude ali dolžina kolon. 

 

3. Pristojbina za zastoje, ki se uvede 

na katerem koli odseku cestnega omrežja, 

se nediskriminatorno zaračunava vsem 

kategorijam vozil, v skladu s standardnimi 

ekvivalenčnimi faktorji iz Priloge V. 

 

4. Pristojbina za zastoje izraža 

stroške, ki jih vozilo povzroča drugim 

uporabnikom cest in posredno družbi, 

vendar za nobeno vrsto ceste ne presegajo 

najvišjih ravni iz Priloge VI. 
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5. Države članice vzpostavijo 

ustrezne mehanizme za spremljanje 

učinka pristojbin za zastoje in preverjanje 

njihove stopnje. Stopnjo pristojbin 

preverjajo redno, vsaj vsaka tri leta, s 

čimer zagotovijo, da niso višje od stroškov 

zastojev, ki jih ima navedena država 

članica in nastanejo na tistih cestnih 

odsekih, na katerih se zaračunava 

pristojbina za zastoje.; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Predlog spremembe  164 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 f – odstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. V primeru novih čezmejnih 

projektov se lahko pribitki dodajo le, če se 

strinjajo vse države članice, vključene v 

tak projekt. 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Predlog spremembe  165 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 g a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) vstavi se naslednji člen 7ga:  črtano 

„Člen 7ga  

1. Kar zadeva lahka vozila, lahko 

države članice do 31. decembra 2021 

razlikujejo cestnine in uporabnine glede 

na okoljsko učinkovitost vozila. 

 

2. Države članice po 1. januarju 2022 

razlikujejo cestnine in v primeru 

uporabnin vsaj letne pristojbine glede na 

emisije CO2 in onesnaževal iz vozil v 

skladu s pravili iz Priloge VII. 

 

3. Kadar voznik ali prevoznik, če je to 

primerno, ob pregledu ne more predložiti 

dokumentov vozila, ki so potrebni za 

ugotovitev njegovih ravni emisij (izjavo o 

skladnosti) v skladu z Uredbo 

Komisije (EU) .../...******, lahko države 

članice zaračunajo najvišjo cestnino ali 

letno uporabnino, ki se lahko zaračuna. 

 

4. Komisiji se dodeli pooblastilo za 

sprejetje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9e o spremembi Priloge VII, da se 

načini iz zadevne priloge prilagodijo 

tehničnemu napredku. 

 

_____________ 

****** Uredba Komisije (EU) 2017/xxx z 

dne xxx o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 

715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta 
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o homologaciji motornih vozil glede na 

emisije iz lahkih potniških in 

gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 

dostopu do informacij o popravilu in 

vzdrževanju vozil, spremembi Direktive 

2007/46/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 

in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 (UL 

L xxx) in Direktive 2007/46/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 

septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za 

odobritev motornih in priklopnih vozil ter 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 

(Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, 

str. 1).“; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Predlog spremembe  166 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka c 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 j – odstavek 4 – prvi stavek 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

„Če je to ekonomsko izvedljivo, države 

članice pristojbine za zunanje stroške in 

pristojbine za zastoje zaračunavajo in 

pobirajo v okviru elektronskega sistema, 

ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(1) 

Direktive 2004/52/ES.“; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Predlog spremembe  167 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 3: črtano 

„3. Prihodek, ustvarjen s pristojbinami za 

zastoje ali enakovredna finančna vrednost 

teh prihodkov se uporabi za reševanje 

težav z zastoji, zlasti: 

 

(a) s podpiranjem skupne prometne 

infrastrukture in storitev; 

 

(b) z odpravo ozkih grl na vseevropskem 

prometnem omrežju; 

 

(c) z razvojem drugih oblik infrastrukture 

za uporabnike prevoznih storitev.“; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Predlog spremembe  168 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) skupnem prihodku iz pristojbin za 

zastoje;  

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Predlog spremembe  169 

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 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 11 – odstavek 2 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vrednotenju stopnje zastojev na 

omrežju, na katerem se plačuje cestnina, 

med prometno konico, na podlagi 

dejanskega opazovanja prometa, ki se 

izvede na reprezentativnem številu cestnih 

odsekov zadevnega omrežja, na katerih so 

zastoji, in o spremembi glede na zadnje 

poročilo. 

črtano 

Or. en 


