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21.3.2019 A8-0204/291

Predlog spremembe 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 2,8 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 A8-0204/292

Predlog spremembe 292
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 2,8 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 A8-0204/293

Predlog spremembe 293
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 ukiniti omejitev števila kabotaž, ki 
sledijo mednarodnemu prevozu.
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21.3.2019 A8-0204/294

Predlog spremembe 294
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 
člena 3(1)(c), mora podjetje med 
poslovnim letom biti stalno sposobno 
izpolniti svoje finančne obveznosti. 
Podjetje mora na podlagi letnih 
računovodskih izkazov, ki jih je potrdil 
revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, 
dokazati, da ima vsako leto na voljo 
kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če 
se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 
5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno 
vozilo. 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 3,5 tone, morajo na podlagi letnih 
računovodskih izkazov, ki jih je potrdil 
revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, 
dokazati, da imajo vsako leto na voljo 
kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če 
se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 
900 EUR za vsako dodatno uporabljeno 
vozilo.;

Za izpolnitev pogoja iz člena 3(1)(c) mora 
biti podjetje kadar koli med poslovnim 
letom sposobno izpolniti svoje finančne 
obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih 
računovodskih izkazov, ki jih je potrdil 
revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, 
dokazati, da ima vsako leto na voljo 
kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če 
se uporablja samo eno vozilo, ter najmanj 
5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno 
vozilo z največjo dovoljeno maso 
naloženega vozila, ki vključno z maso 
priklopnikov presega 3,5 tone, in 
900 EUR za vsako dodatno uporabljeno 
vozilo z največjo dovoljeno maso 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, od 2,8 do 3,5 tone. Podjetja, 
ki opravljajo dejavnost cestnega 
prevoznika v tovornem prometu izključno 
z motornimi vozili z največjo dovoljeno 
maso naloženega vozila od 2,8 do 3,5 tone, 
vključno z maso priklopnikov, morajo na 
podlagi letnih računovodskih izkazov, ki 
jih je potrdil revizor ali ustrezno 
pooblaščena oseba, dokazati, da imajo 
vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati 
vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno 
vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako 
dodatno uporabljeno vozilo.
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21.3.2019 A8-0204/295

Predlog spremembe 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice vsako leto 
pripravijo poročilo o uporabi motornih 
vozil, katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali 
kombinacij vozil, katerih največja 
dovoljena masa naloženih vozil ne 
presega 3,5 tone, na svojem ozemlju in ga 
pošljejo Komisiji do 30. junija leta po 
koncu obdobja poročanja. To poročilo 
vključuje:

3. Države članice vsaki dve leti 
pripravijo poročilo o uporabi motornih 
vozil z največjo dovoljeno maso 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, od 2,8 do 3,5 tone, ki se 
uporabljajo za mednarodni prevoz in 
katerih podjetje ima sedež na njihovem 
ozemlju, ter ga pošljejo Komisiji do 
30. junija leta po koncu obdobja poročanja. 
To poročilo vključuje:
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21.3.2019 A8-0204/296

Predlog spremembe 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v imenu skupine ECR

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 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) število dovoljenj, izdanih 
prevoznikom, 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 3,5 tone;

(a) število dovoljenj, izdanih 
prevoznikom, ki opravljajo dejavnost 
cestnega prevoznika v tovornem prometu 
izključno z motornimi vozili, katerih 
največja dovoljena masa naloženega 
vozila, vključno z maso priklopnikov, je 
med 2,8 in 3,5 tone in ki se uporabljajo za 
mednarodni prevoz;
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