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27.6.2018 A8-0204/100 

Predlog spremembe  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

v imenu skupine S&D 

 

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 na poti nazaj v 

državo članico, kjer imajo sedež, 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 v 

skladu z veljavno prevozno pogodbo. 

 V obdobju iz prvega pododstavka lahko 

cestni prevozniki opravljajo kabotaže v 

državi članici, če njihovo bivanje tam po 

vstopu na ozemlje te države ne presega 48 

ur. 

 2a. Po preteku petdnevnega obdobja iz 

prvega pododstavka odstavka 2 cestni 

prevoznik ne sme z istim vozilom ali – v 

primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila opravljati 

kabotaže v isti državi članici gostiteljici, 

dokler ne poteče 72 ur od vrnitve tega 

motornega vozila v državo članico, v 

kateri ima prevoznik sedež, in dokler to 



 

AM\1157477SL.docx  PE621.710v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

motorno vozilo ni opravilo novega 

mednarodnega prevoza iz države članice, 

v kateri ima prevoznik sedež. 

 2b. Če vozilo ni opremljeno s pametnim 

tahografom, lahko države članice 

zahtevajo jasne dokaze o spoštovanju 

določb iz odstavkov 2 in 2a.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/101 

Predlog spremembe  101 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso 

v imenu skupine S&D 

 

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 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Glede na pomen poštene 

konkurence na trgu bi bilo treba kršitve 

pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje, 

upoštevati pri oceni dobrega ugleda 

upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. 

Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti 

pooblastilo Komisije, da opredeli težo 

zadevnih kršitev. 

(8) Glede na pomen poštene 

konkurence na trgu bi bilo treba kršitve 

pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje, 

upoštevati pri oceni dobrega ugleda 

upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. 

Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti 

pooblastilo Komisije, da opredeli težo 

zadevnih kršitev. 

8a. Da se zagotovi učinkovito izvajanje 

pravil o možnosti opravljanja dejavnosti 

cestnega prevoznika in dostopu do trga 

mednarodnega cestnega prevoza blaga, bi 

morala biti evropska agencija za kopenski 

promet odgovorna za nadzor nad pravili 

in njihovo izvrševanje. Ta bi morala 

državam članicam zagotavljati tudi 

operativno in pravno podporo za 

uveljavljanje socialne zakonodaje in 

izvedbo inšpekcij v vsej Evropi. Evropska 

agencija za kopenski promet bi morala 

biti pristojna za spremljanje evropskega 

registra podjetij cestnega prevoza. 

Or. en 

 

 


