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SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0204/297

Predlog spremembe 297
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 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število vozil, katerih največja 
dovoljena masa naloženega vozila ne 
presega 3,5 tone in ki so v državi članici 
registrirana v vsakem koledarskem letu;

(b) število motornih vozil, katerih 
dovoljena masa naloženega vozila, 
vključno z maso priklopnikov, je med 2,8 
in 3,5 tone, ki se uporabljajo v 
mednarodnem prevozu in ki so v državi 
članici registrirana v vsakem koledarskem 
letu;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/298

Predlog spremembe 298
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 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupno število vozil, katerih 
največja dovoljena masa naloženega vozila 
ne presega 3,5 tone in ki so v državi 
članici registrirana na dan 31. decembra 
vsakega leta;

(c) skupno število motornih vozil, 
katerih dovoljena masa naloženega vozila, 
vključno z maso priklopnikov, je med 2,8 
in 3,5 tone, ki se uporabljajo v 
mednarodnem prevozu in ki so v državi 
članici registrirana na dan 31. decembra 
vsakega leta;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/299

Predlog spremembe 299
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 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ocenjeni delež 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, v celotni dejavnosti vseh 
vozil, registriranih v državi članici, v 
cestnem prometu, razčlenjen glede na 
domači promet, mednarodni promet in 
kabotažo.

(d) ocenjeni delež motornih vozil, 
katerih največja dovoljena masa 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, je med 2,8 in 3,5 tone ali 
manj kot 2,8 tone, v celotni dejavnosti 
vseh vozil, registriranih v državi članici, v 
cestnem prometu, razčlenjen glede na 
domači promet, mednarodni promet in 
kabotažo.

Or. en



AM\1180747SL.docx PE621.710v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0204/300

Predlog spremembe 300
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 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija na podlagi informacij, ki 
jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih 
dokazov do 31. decembra 2024 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o gibanju skupnega števila 
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, ki se uporabljajo v 
domačem in mednarodnem cestnem 
prometu. Na podlagi tega poročila ponovno 
preuči, ali je treba predlagati dodatne 
ukrepe.

4. Komisija na podlagi informacij, ki 
jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih 
dokazov do 31. decembra 2024 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o gibanju skupnega števila 
motornih vozil, katerih dovoljena masa 
naloženega vozila, vključno z maso 
priklopnikov, je med 2,8 in 3,5 tone in ki 
se uporabljajo v cestnem prometu. Na 
podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je 
treba predlagati dodatne ukrepe.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/301

Predlog spremembe 301
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 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1071/2009
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 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 10 dneh od zadnjega razkladanja v 
državi članici gostiteljici v okviru 
dohodnega mednarodnega prevoza.

Or. en


