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28.6.2018 A8-0204/95 

Predlog spremembe  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Trenutno lahko države članice za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika določijo še druge zahteve poleg 

tistih iz Uredbe (ES) št. 1071/2009. Ta 

možnost se ni izkazala za nujno potrebno 

in je povzročila razlike v zvezi z začetkom 

opravljanja takih dejavnosti. Zato bi jo 

bilo treba odpraviti. 

(3) Trenutno lahko države članice za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika določijo še druge zahteve poleg 

tistih iz Uredbe (ES) št. 1071/2009. 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Predlog spremembe  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Pravila o domačem prevozu, ki ga 

cestni prevozniki nerezidenti začasno 

opravljajo v državi članici gostiteljici (v 

nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala 

biti jasna, enostavna in preprosta za 

izvrševanje, hkrati pa bi širše ohranjala že 

doseženo stopnjo liberalizacije. 

(13) Pravila o domačem prevozu, ki ga 

cestni prevozniki nerezidenti začasno 

opravljajo v državi članici gostiteljici (v 

nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala 

biti jasna, enostavna in preprosta za 

izvrševanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ravno sedanja stopnja liberalizacije je ustvarila pogoje za socialni damping in nelojalno konkurenco v 

sektorju cestnega prevoza. Da bi ukrepali proti izkoriščanju pri plačah in odpravili propadanje podjetij 

za cestni prevoz v državah z visokimi plačami in ugodnimi socialnimi pogoji, je treba to napako popraviti 

in je ne ohranjati. 
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28.6.2018 A8-0204/97 

Predlog spremembe  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) V ta namen ter za olajšanje 

pregledov in odpravo negotovosti bi bilo 

treba črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na 

voljo za te kabotaže. 

(14) V ta namen ter za olajšanje 

pregledov in odpravo negotovosti bi bilo 

treba kabotaže, ki sledijo mednarodnemu 

prevozu, omejiti na 2 dni. Med obveznim 

povratkom v državo izvora in naslednjim 

novim naročilom bi morala biti obvezna 

7-dnevna čakalna doba. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kabotaža je glavno sredstvo za izvajanje socialnega dampinga in nelojalne konkurence v sektorju 

cestnega prevoza. Za odpravo tega stanja je treba kabotažo čim bolj omejiti, in sicer s ponovno določbo, 

da tovornjaki ne smejo voziti brez tovora. 
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28.6.2018 A8-0204/98 

Predlog spremembe  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) v členu 3 se črta odstavek 2; črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi posebnosti notranjega trga posamezne države članice, kjer ponudba pogosto presega 

povpraševanje in kjer večina podjetij deluje znotraj državnih meja, je treba dopustiti možnost, da se še 

naprej predpisujejo dodatne nacionalne zahteve, vendar morajo biti sorazmerne in nediskriminatorne. 

Predlog spremembe je nujno povezan s specifičnim predlogom spremembe, po katerem se črta drugi 

stavek uvodne izjave 3 zakonodajnega predloga. 
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28.6.2018 A8-0204/99 

Predlog spremembe  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 

države članice ali tretje države v državo 

članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim 

prevoznikom iz odstavka 1 dovoli 

opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici ali sosednjih državah članicah. 

Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se 

izvrši v petih dneh od zadnjega razkladanja 

v državi članici gostiteljici v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza.“; 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 

države članice ali tretje države v državo 

članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim 

prevoznikom iz odstavka 1 dovoli 

opravljanje kabotažnega prevoza z istim 

vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z 

motornim vozilom tega istega vozila v 

državi članici gostiteljici ali sosednjih 

državah članicah. Zadnje razkladanje v 

okviru kabotaže se izvrši v dveh dneh od 

zadnjega razkladanja v državi članici 

gostiteljici v okviru dohodnega 

mednarodnega prevoza, pri čemer je med 

obveznim povratkom v kraj izvora in 

naslednjim novim naročilom obvezna 7-

dnevna čakalna doba.“; 

Or. en 

(Uredba (ES) št. 1072/2009) 

Obrazložitev 

Kabotaža je glavno sredstvo za izvajanje socialnega dampinga in nelojalne konkurence v sektorju 

cestnega prevoza. Za odpravo tega stanja je treba kabotažo čim bolj omejiti, in sicer s ponovno določbo, 

da tovornjaki ne smejo voziti brez tovora. 

 


