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21.3.2019 A8-0204/110

Predlog spremembe 110
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zdaj se, razen če ni drugače 
določeno z nacionalno zakonodajo, pravila 
za začetek opravljanja dejavnosti cestnega 
prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki 
opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v 
tovornem prometu izključno z motornimi 
vozili, katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s 
kombinacijami vozil, katerih največja 
dovoljena masa naloženih vozil ne 
presega navedene omejitve. Število takih 
podjetij, ki so dejavna v domačem in 
mednarodnem prometu, se povečuje. 
Posledično se je več držav članic odločilo, 
da bodo pravila o pogojih za začetek 
opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika 
iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala 
tudi za navedena podjetja. Da bi se s 
skupnimi pravili zagotovila minimalna 
raven profesionalizacije sektorja, ki 
uporablja vozila, katerih največja 
dovoljena masa naloženega vozila ne 
presega 3,5 tone, in da bi se tako zbližali 
konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, 
bi bilo treba to določbo črtati, zahteve v 
zvezi z dejanskim in stalnim sedežem ter 
ustreznim finančnim položajem pa bi 
morale postati obvezne.

(2) Zdaj se, razen če ni drugače 
določeno z nacionalno zakonodajo, pravila 
za začetek opravljanja dejavnosti cestnega 
prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki 
opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v 
tovornem prometu izključno z motornimi 
vozili, katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, ne presega 3,5 tone. Število 
takih podjetij se povečuje. Posledično se je 
več držav članic odločilo, da bodo pravila 
o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti 
cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) 
št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena 
podjetja. Da bi preprečili morebitne vrzeli 
in da bi se s skupnimi pravili zagotovila 
minimalna raven profesionalizacije 
sektorja, ki uporablja motorna vozila, 
katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, je od 2,4 do 3,5 tone in ki se 
uporabljajo za mednarodni prevoz, in da 
bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med 
vsemi prevozniki, bi se morale zahteve za 
opravljanje dejavnosti cestnega 
prevoznika enako uporabljati, hkrati pa bi 
bilo treba preprečiti nesorazmerno 
upravno breme. Ker ta uredba velja le za 
podjetja, ki prevažajo blago za najem ali 
plačilo, podjetja, ki opravljajo prevoze za 
lastne potrebe, niso zajeta v to določbo.
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21.3.2019 A8-0204/111

Predlog spremembe 111
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija je v oceni učinka ocenila, 
da bi prihranki za podjetja v obdobju 
2020–2035 znašali od 2,7 do 5,2 milijarde 
EUR.
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21.3.2019 A8-0204/112

Predlog spremembe 112
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti je treba, da so cestni 
prevozniki s sedežem v določeni državi 
članici tam dejansko in stalno prisotni ter 
od tam tudi poslujejo. Zato je treba tudi 
glede na izkušnje pojasniti določbe v zvezi 
z obstojem dejanskega in stalnega sedeža.

(4) Za preprečevanje pojava tako 
imenovanih slamnatih družb ter 
zagotavljanje poštene konkurence in 
enakih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu so potrebna jasnejša 
merila, intenzivnejše spremljanje in 
izvrševanje ter boljše sodelovanje med 
državami članicami. Cestni prevozniki s 
sedežem v določeni državi članici bi tam 
morali biti dejansko in stalno prisotni ter 
od tam tudi resnično opravljati prevozne 
in druge bistvene dejavnosti. Zato je treba 
tudi glede na izkušnje pojasniti in poostriti 
določbe v zvezi z obstojem dejanskega in 
stalnega sedeža, hkrati pa preprečiti 
nesorazmerno upravno breme.
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21.3.2019 A8-0204/113

Predlog spremembe 113
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ker lahko hude kršitve pravil Unije 
o napotitvi delavcev in prava, ki se 
uporablja za pogodbene obveznosti, 
bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza 
blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih 
bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo 
na oceno dobrega ugleda.

(7) Ker lahko hude kršitve pravil Unije 
o napotitvi delavcev in kabotaži ter prava, 
ki se uporablja za pogodbene obveznosti, 
bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza 
blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih 
bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo 
na oceno dobrega ugleda.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Predlog spremembe 114
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Podjetja, ki opravljajo dejavnost 
cestnega prevoznika v tovornem prometu 
izključno z motornimi vozili, katerih 
največja dovoljena masa naloženega vozila 
ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami 
vozil, katerih največja dovoljena masa 
naloženih vozil ne presega navedene 
omejitve, bi morala izkazovati minimalen 
finančni položaj za zagotovitev, da imajo 
sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje 
dejavnosti. Ker pa imajo zadevne 
dejavnosti običajno omejen obseg, bi 
morale biti s tem povezane zahteve manj 
stroge od tistih, ki se uporabljajo za 
prevoznike, ki uporabljajo vozila ali 
kombinacije vozil nad navedeno 
omejitvijo.

(10) Podjetja, ki opravljajo dejavnost 
cestnega prevoznika v tovornem prometu 
izključno z motornimi vozili, katerih 
največja dovoljena masa naloženega vozila 
je od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso 
priklopnikov, in ki izvajajo mednarodne 
prevoze, bi morala izkazovati minimalen 
finančni položaj za zagotovitev, da imajo 
sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje 
dejavnosti. Ker pa imajo dejavnosti, ki se 
opravljajo s takšnimi vozili, običajno 
omejen obseg, bi morale biti s tem 
povezane zahteve manj stroge od tistih, ki 
se uporabljajo za prevoznike, ki 
uporabljajo vozila ali kombinacije vozil 
nad navedeno omejitvijo.
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21.3.2019 A8-0204/115

Predlog spremembe 115
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Informacije o prevoznikih iz 
nacionalnih elektronskih registrov bi 
morale biti čim popolnejše, da lahko imajo 
nacionalni organi, pristojni za izvrševanje 
zadevnih pravil, zadosten pregled nad 
preiskovanimi prevozniki. Zlasti 
informacije o registrskih številkah vozil, ki 
jih imajo prevozniki na voljo, številu 
njihovih zaposlenih, njihovi stopnji 
tveganja in osnovnih finančnih podatkih 
bi morale omogočiti boljše nacionalno in 
čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 
1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Zato bi 
bilo treba pravila o nacionalnem 
elektronskem registru ustrezno spremeniti.

(11) Informacije o prevoznikih iz 
nacionalnih elektronskih registrov bi 
morale biti popolne in posodobljene, da 
lahko imajo nacionalni organi, pristojni za 
izvrševanje zadevnih pravil, zadosten 
pregled nad preiskovanimi prevozniki. 
Zlasti informacije o registrskih številkah 
vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, 
številu njihovih zaposlenih in njihovi 
stopnji tveganja bi morale omogočiti boljše 
nacionalno in čezmejno izvrševanje določb 
uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) 
št. 1072/2009, pa tudi druge ustrezne 
zakonodaje Unije. Da bi uradnim osebam, 
tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, 
zagotovili jasen in popoln pregled 
prevoznikov, ki jih pregledujejo, bi ti 
morali imeti tudi neposreden in takojšen 
dostop do vseh ustreznih informacij. Zato 
bi morali biti nacionalni elektronski 
registri resnično interoperabilni, podatki, 
ki jih vsebujejo, pa bi morali biti 
neposredno in takoj dostopni vsem 
imenovanim uradnim osebam vseh držav 
članic. Zato bi bilo treba pravila o 
nacionalnem elektronskem registru 
ustrezno spremeniti.
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21.3.2019 A8-0204/116

Predlog spremembe 116
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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.
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21.3.2019 A8-0204/117

Predlog spremembe 117
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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) Kabotaža bi morala biti s 
posebnimi omejitvami dovoljena v državi 
gostiteljici, da bi preprečevali vožnje brez 
tovora. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Predlog spremembe 118
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da se kabotaže ne bi izvajale 
sistematično, kar bi lahko vodilo v stalno 
ali neprekinjeno dejavnost, ki bi izkrivila 
nacionalni trg, bi bilo treba zmanjšati 
obdobje, ki je za kabotažo na voljo znotraj 
ene države članice gostiteljice. Poleg tega 
prevozniki nekaj časa in dokler ne bi 
opravili novega mednarodnega prevoza iz 
države članice, v kateri ima podjetje sedež, 
ne bi smeli opravljati novih kabotaž v isti 
državi članici. Ta določba ne posega v 
dejavnosti mednarodnega prevoza.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Predlog spremembe 119
Karima Delli
v imenu Odbora za promet in turizem

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 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pojasniti bi bilo treba sredstva, s 
katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo 
skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi 
sredstvi bi morala biti priznana uporaba in 
pošiljanje elektronskih prometnih 
informacij, kar bi moralo poenostaviti 
predložitev ustreznih dokazov in njihovo 
obravnavo s strani pristojnih organov. 
Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala 
zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. 
Glede na vse pogostejšo uporabo 
učinkovite elektronske izmenjave 
informacij v prometu in logistiki je treba 
zagotoviti usklajenost v regulativnih 
okvirih in določbah, namenjenih 
poenostavitvi upravnih postopkov.

(15) Uspešno in učinkovito izvrševanje 
pravil je prvi pogoj za pošteno 
konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja 
digitalizacija orodij za izvrševanje je 
bistvena za sprostitev zmogljivosti 
izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega 
upravnega bremena za mednarodne 
prevoznike, zlasti za mala in srednja 
podjetja, zagotovitev bolj ciljne 
usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike 
in zaznavanje goljufivega ravnanja. Da 
prometnih dokumentov ne bi več tiskali 
na papirju, bi morala v skladu s 
Konvencijo o pogodbi za mednarodni 
cestni prevoz blaga (eCMR) postati 
uporaba elektronskih dokumentov, zlasti 
elektronskega tovornega lista, v 
prihodnosti pravilo. Pojasniti bi bilo treba 
sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki 
dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. 
Med takimi sredstvi bi morala biti priznana 
uporaba in pošiljanje elektronskih 
prometnih informacij, kar bi moralo 
poenostaviti predložitev ustreznih dokazov 
in njihovo obravnavo s strani pristojnih 
organov. Oblika, uporabljena v ta namen, 
bi morala zagotavljati zanesljivost in 
verodostojnost. Glede na vse pogostejšo 
uporabo učinkovite elektronske izmenjave 
informacij v prometu in logistiki je treba 
zagotoviti usklajenost v regulativnih 
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okvirih in določbah, namenjenih 
poenostavitvi upravnih postopkov.
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