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Predlog spremembe  25 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Ker je predsednik Evropske 

komisije Jean-Claude Juncker v svojem 

govoru o stanju v Uniji 2017 omenil 

predvideno ustanovitev Evropskega 

organa za delo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Georgi Pirinski 

 

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 

črtano 
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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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Razen če ni drugače določeno z 

nacionalno zakonodajo, se pravila za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika zdaj 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) Razen če ni drugače določeno z 

nacionalno zakonodajo, se pravila za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika zdaj 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. 
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Or. nl 

 

Predlog spremembe  28 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Razen če ni drugače določeno z 

nacionalno zakonodajo, se pravila za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika zdaj 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) Razen če ni drugače določeno z 

nacionalno zakonodajo, se pravila za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika zdaj 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 se povečuje, še zlasti 

na domačem prevoznem trgu, zaradi 

uporabe lahkih gospodarskih vozil v 

mestih in na krajših razdaljah. Za 

podjetja, ki opravljajo dejavnost 

mednarodnega prevoza, je kljub temu 

ustrezno, da zahteve v zvezi z dejanskim in 

stalnim sedežem ter ustreznim finančnim 

položajem postanejo obvezne. Na ta način 

je mogoče zagotoviti bolj pošteno 

konkurenco na notranjem trgu, ne da bi 

prevoznim podjetjem, zlasti MSP, naložili 

nepotrebno upravno in finančno breme. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  29 

Mara Bizzotto 
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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. 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 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. Da bi se s skupnimi 

pravili zagotovila profesionalizacija 

sektorja, je treba na sorazmeren in 

nediskriminatoren način vse zahteve za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika razširiti tudi na podjetja, ki 

dejavnost opravljajo 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. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 

(2) Zdaj se, razen če ni drugače 

določeno z nacionalno zakonodajo, pravila 

za začetek opravljanja dejavnosti cestnega 
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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. 

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 zagotovili lojalno in pošteno 

konkurenco med vsemi prevozniki tega 

sektorja, bi bilo treba to določbo črtati, 

zahteve v zvezi z dejanskim in stalnim 

sedežem ter ustreznim finančnim 

položajem pa bi morale postati obvezne za 

vsa vozila, ki se uporabljajo za 

mednarodni cestni prevoz in kabotažo, ne 

glede na maso. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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 

(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 
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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. 

naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s 

kombinacijami vozil, katerih največja 

dovoljena masa naloženih vozil ne presega 

navedene omejitve. 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 se s skupnimi pravili zagotovila 

minimalna raven profesionalizacije 

sektorja, ki za mednarodni prevoz 

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 zahteve za opravljanje 

dejavnosti cestnega prevoznika enako 

uporabljati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Georges Bach 

 

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 

(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 
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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. 

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 morale zahteve 

za dostop do poklica postati obvezne za 

prevoznike, ki delujejo v sektorju 

mednarodnega prevoza in uporabljajo 

vozila, katerih največja dovoljena masa 

naloženega vozila znaša od 2,4 do 

3,5 tone. 

Or. en 

Obrazložitev 

Lahka gospodarska vozila v mednarodnem prometu, katerih masa naloženega vozila znaša 

od 2,4 do 3,5 tone, so vključena na področje uporabe, da bi se zagotovili enaki konkurenčni 

pogoji za težka in lahka gospodarska vozila. Zato bi se morale uporabljati vse štiri zahteve za 

opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. 

 

Predlog spremembe  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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 
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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. 

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 za 

podjetja, ki opravljajo mednarodni prevoz. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 

(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 

pojasnilo področje uporabe Uredbe in 

preprečile vrzeli, zagotovila minimalna 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Mara Bizzotto 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) V zvezi z zahtevo glede finančnega 

položaja podjetij, 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, je treba pri 

zneskih poleg števila vozil upoštevati tudi 

načelo sorazmernosti glede na velikost 

podjetja. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Komisija je v oceni učinka ocenila, 
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da bi prihranki za podjetja v 

obdobju 2020–2035 znašali od 2,7 do 

5,2 milijarde EUR. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Jeroen Lenaers 

 

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. nl 

 

Predlog spremembe  38 

Helga Stevens 

 

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) Države članice lahko za začetek 

opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika 

določijo še druge zahteve poleg tistih iz 

Uredbe (ES) št. 1071/2009. 

Or. nl 
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Predlog spremembe  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) Države članice lahko za začetek 

opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika 

določijo še druge zahteve poleg tistih iz 

Uredbe (ES) št. 1071/2009. Ta možnost je 

potrebna zaradi zagotavljanja enakih 

konkurenčnih pogojev in skupnih 

standardov v vseh državah članicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Mara Bizzotto 

 

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. Države 

članice morajo imeti možnost, da še 

naprej uvajajo dodatne, sorazmerne in 

nediskriminatorne zahteve, ki upoštevajo 

posebnosti njihovega notranjega trga. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  41 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Čeprav dejavnost cestnega 

prometa v EU neposredno zagotavlja 5 

milijonov delovnih mest in ustvari skoraj 

2 % BDP Unije, v EU primanjkuje 

poklicnih voznikov. Da bi mladim olajšali 

dostop do poklica in zadržali trenutne 

delavce, zlasti v primeru MSP, je treba 

ustaviti pritisk na zniževanje pogojev dela 

v panogi, ki je posledica mednarodne 

konkurence na področju stroškov dela, in 

v čim večji meri zagotoviti enako plačilo 

za enako delo v mednarodnem cestnem 

prevozu. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  42 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Ocena uredb (ES) št. 1071/2009 in 

št. 1072/2009 je pokazala, da je državnim 

organom in prevoznim podjetjem 

naloženo nepotrebno upravno in 

regulativno breme. Za konkurenčen in 

učinkovit prometni sektor sta potrebna 

obrazložitev pravil in nadaljnja upravna 

poenostavitev v skladu s cilji programa 

ustreznosti in uspešnosti predpisov. V ta 

namen je treba obenem nadalje podpirati 

in izkoriščati tehnološki razvoj. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  43 

Mara Bizzotto 
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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) Veljavna socialna zakonodaja EU 

v cestnoprometnem sektorju je privedla do 

socialnega dampinga, nenadzorovanih 

selitev in vsesplošnega širjenja 

nedovoljenih praks, ki so v sektorju 

povzročile nelojalno konkurenco, na 

primer nezakonito kabotažo in pojav 

slamnatih podjetij; države članice morajo 

zato imeti možnost, da zagotovijo, da so 
cestni prevozniki s sedežem na njihovem 

ozemlju tam dejansko in stalno prisotni ter 

od tam tudi poslujejo. Zato je treba 

pojasniti določbe v zvezi z obstojem 

dejanskega in stalnega sedeža, poostriti 

nadzor in preprečiti nepoštene prakse, ki 

tako v Italiji kot v Evropi ogrožajo celoten 

sektor. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) Zagotoviti je treba, da so cestni 

prevozniki s sedežem v določeni državi 

članici tam dejansko in stalno prisotni ter 

od tam tudi poslujejo, vključno s 

postopkom neposrednega izdajanja 

računov svojim strankam, ali pa bi morala 

v primeru sistema odvisnih družb račune 

sorazmerno izdajati matična družba. Zato 

je treba tudi glede na izkušnje pojasniti 

določbe v zvezi z obstojem dejanskega in 

stalnega sedeža, pa tudi o sistemu 

neposrednega izdajanja računov pri 

upravičencu vzpostavljenega sistema, da 

se zagotovi sorazmerno preusmerjanje 
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dobička ter preprečijo izdajanje 

nezadostnih računov v državi članici, ki 

zagotavlja storitev, in prenizka plačila 

zaposlenim v tej državi članici. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 in okrepiti 

določbe iz člena 5 Uredbe (ES) 

št. 1071/2009 v zvezi z obstojem 

dejanskega in stalnega sedeža ter tako 

preprečiti ustanavljanje tako imenovanih 

slamnatih podjetij. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  46 

Helga Stevens 

 

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) 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, 

saj nezakonito delovanje tako imenovanih 

slamnatih podjetij še naprej obstaja in se 
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celo širi. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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, 

tako pa onemogočiti delovanje tako 

imenovanih slamnatih podjetij. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) 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, 

tako pa onemogočiti delovanje tako 

imenovanih slamnatih podjetij. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) 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. 

Zato bi bilo treba ustrezne določbe v tej 

uredbi uskladiti z določbami v drugih 

zakonodajnih aktih, ki se nanašajo na 

dejanski in stalni sedež, kot je člen 4 

Direktive 2014/67/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Obstoj slamnatih podjetij in 

navidezno samozaposlovanje v prometnem 

sektorju ovirata nemoteno delovanje 

notranjega trga, hkrati pa slabita delovne 

pogoje delavcev na njem. Tej nezakoniti 

praksi, ki kljub majhnemu obsegu škoduje 

ugledu sektorja, se je treba odločno 

zoperstaviti, saj nezakonito zmanjšuje 

stroške dela in ovira pravilno izvajanje 

delovnih standardov. Opozoriti pa je 

treba, da razlike med plačami, ki izhajajo 

iz gospodarskih in socialnih razlik med 

državami članicami, ne pomenijo kršitve 

zakonov, nelojalne konkurence, 

izkrivljanja trga ali socialnega dampinga. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Obstoj slamnatih podjetij in 

navidezno samozaposlovanje v prometnem 

sektorju ovirata nemoteno delovanje 

notranjega trga, hkrati pa slabita delovne 

pogoje delavcev na njem. Tej nezakoniti 

praksi, ki kljub majhnemu obsegu škoduje 

ugledu sektorja, se je treba odločno 

zoperstaviti, saj nezakonito zmanjšuje 

stroške dela in ovira pravilno izvajanje 

delovnih standardov. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  52 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Svoboda ustanavljanja je temelj 

notranjega trga. Nezakonita praksa 

slamnatih podjetij ogroža tako delovanje 

kot dolgoročno preživetje notranjega trga. 

Ocena je pokazala na očitno potrebo po 

jasnejših zahtevah glede sedeža, 

okrepljenem nadzoru in izvrševanju ter 

boljšem sodelovanju med državami 

članicami. EU se mora boriti proti 

goljufijam in nelojalni konkurenci, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje. 

Or. nl 
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Predlog spremembe  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Obstoj slamnatih podjetij in 

navidezno samozaposlovanje v prometnem 

sektorju ovirata nemoteno delovanje 

notranjega trga, hkrati pa slabita delovne 

pogoje delavcev na njem. Tej nezakoniti 

praksi, ki kljub majhnemu obsegu škoduje 

ugledu sektorja, se je treba odločno 

zoperstaviti, saj nezakonito zmanjšuje 

stroške dela in ovira pravilno izvajanje 

delovnih standardov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Za ustrezno delovanje evropskega 

trga cestnega prevoza blaga se je treba 

boriti proti slamnatim podjetjem. V zvezi s 

tem je potrebno odločno ukrepanje, da bi 

se ta praksa končala, vključno z 

okrepljenim sodelovanjem, skupnimi 

kontrolami, določitvijo ciljev in izmenjavo 

dobre prakse med državami članicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Sektor cestnega prometa se 

trenutno spopada s pomanjkanjem 

poklicnih voznikov, zlasti mladih in žensk. 

Nujno je treba sprejeti dodatne ukrepe, ki 

bodo mladim in ženskam olajšali dostop 

do trga in povečali njegovo privlačnost ter 

hkrati zadržali trenutno zaposlene v tem 

sektorju. Zato je treba zmanjšati 

zaposlovanje na goljufiv način in 

prekarno zaposlovanje s prizadevanji za 

boj proti zlorabi pogodb za določen čas in 

statusa pripravništva, ki se uporablja 

namesto rednih pogodb o zaposlitvi, ter 

lažnim samozaposlitvam. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Ker lahko hude kršitve nacionalnih 

davčnih pravil bistveno vplivajo na pogoje 

za pošteno konkurenco na trgu cestnega 

prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med 

dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega 

ugleda. 

(6) Ker lahko hude kršitve nacionalnih 

davčnih pravil bistveno vplivajo na pogoje 

za pošteno konkurenco na trgu cestnega 

prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med 

dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega 

ugleda, in bi morale biti tudi predmet 

sorazmernih odvračilnih kazni. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 



 

PE616.759v01-00 22/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

 

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. 

črtano 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

 

Predlog spremembe  59 

Robert Rochefort 

 

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 

(7) Ker lahko hude kršitve pravil Unije 

o napotitvi delavcev in kabotaži ter prava, 
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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. 

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. fr 

 

Predlog spremembe  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Predlog spremembe  61 

Helga Stevens 

 

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. nl 
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Predlog spremembe  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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 

 

Predlog spremembe  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Pravila Unije o napotitvi delavcev 

so zasnovana za delavce, ki so za določen 

čas fizično napoteni v državo članico, ki 

ni država, v kateri običajno delajo. Zaradi 

mobilnosti delavcev v sektorju cestnega 

prometa je treba povečati prožnost 

upravnih postopkov, ki jih morajo ta 

podjetja upoštevati. Zato je treba ta 

podjetja izključiti iz ocene dobrega 

ugleda. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 
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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 in 

zadevne delavce, upoštevati pri oceni 

dobrega ugleda upravljavcev prevoza in 

prevoznih podjetij. Zato bi bilo treba 

ustrezno pojasniti pooblastilo Komisije, da 

opredeli težo zadevnih kršitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Georgi Pirinski 

 

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. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 

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. 

Or. en 

Obrazložitev 

Naraščajoča uporaba lahkih tovornih vozil v mednarodnem prometu ne upravičuje take 

posebne obravnave, če naj bi se dosegel cilj boljšega nadzora. 

 

Predlog spremembe  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(10) Podjetja, ki opravljajo dejavnost 

cestnega prevoznika v tovornem prometu 

izključno z motornimi vozili, katerih 
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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. 

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 zadosten, 

minimalen finančni položaj za zagotovitev, 

da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno 

izvajanje dejavnosti ter da lahko izpolnijo 

svoje obveznosti v zvezi s plačami in 

prispevki za socialno varnost za zaposlene 

v sektorju. 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Robert Rochefort 

 

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) Da bi preprečili izkrivljanje 

konkurence in upoštevali razvoj 

dejavnosti mednarodnega prevoza 

podjetij, 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 

zanje morale veljati podobne zahteve, kot 

se uporabljajo za prevoznike, ki 

uporabljajo vozila ali kombinacije vozil 

nad navedeno omejitvijo. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  69 

Jeroen Lenaers 

 

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 

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, in ne bi smele čezmerno 

bremeniti majhnih podjetij ali 

samozaposlenih oseb. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 

(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 
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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. 

naloženih vozil ne presega navedene 

omejitve, bi morala izkazovati minimalen 

finančni položaj za zagotovitev, da imajo 

sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje 

dejavnosti. Pravila, ki se uporabljajo za 

začetek opravljanja dejavnosti cestnega 

prevoznika v tovornem prometu 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, so 

določena v Uredbi (ES) št. 1071/2009. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 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, in številu 

njihovih zaposlenih 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. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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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 se 

morale redno posodabljati, 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. Poleg 

tega bi morali biti nacionalni elektronski 

registri interoperabilni, podatki, ki jih 

vsebujejo, pa bi morali biti neposredno 

dostopni izvršilnim uradnikom vseh držav 

članic, ki izvajajo cestne preglede. Zato bi 

bilo treba pravila o nacionalnem 

elektronskem registru ustrezno spremeniti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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 
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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. 

morale omogočiti boljše nacionalno in 

čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) 

št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Poleg 

tega bi morali biti nacionalni elektronski 

registri interoperabilni, podatki, ki jih 

vsebujejo, pa bi morali biti neposredno 

dostopni uradnikom vseh držav članic, ki 

izvajajo cestne preglede. Zato bi bilo treba 

pravila o nacionalnem elektronskem 

registru ustrezno spremeniti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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, hkrati pa bi ohranjala že 

doseženo stopnjo liberalizacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Helga Stevens 

 

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 

(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 
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doseženo stopnjo liberalizacije. doseženo stopnjo liberalizacije. Kabotaže 

so skladne s ciljem okoljske učinkovitosti; 

z izogibanjem praznim vožnjam je mogoče 

znižati porabo goriva in emisije 

toplogrednih plinov. A kabotaže se ne sme 

zlorabljati, da bi se obšla veljavna delovna 

in socialna zakonodaja države članice 

gostiteljice. To ne spodkopava le enakih 

konkurenčnih pogojev, temveč tudi 

pravice delavcev in varnost na cesti. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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), da bi 

preprečili vožnjo brez tovora, bi morala 

biti jasna, enostavna za uporabo za 

prevoznike in preprosta za izvrševanje, da 

bi zagotovili pravice voznikov in 

spodbujali pošteno konkurenco med 

podjetji, ne da bi pri tem posegali v 

temeljno načelo prostega pretoka storitev 

na notranjem trgu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 
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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, pravična in preprosta 

za izvrševanje, kar naj bi zagotovilo enake 

konkurenčne pogoje za prevoznike, hkrati 

pa bi se ohranile prednosti in celovitost 

notranjega trga Unije. Zato je nujno, da 

se na začetku kabotaže uporabljajo 

pravila EU o napotitvi delavcev in pravo, 

ki se uporablja za pogodbene obveznosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Predlog spremembe  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Pravila o domačem prevozu, ki ga (13) Pravila o domačem prevozu, ki ga 
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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. 

cestni prevozniki nerezidenti začasno 

opravljajo v državi članici gostiteljici (v 

nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala 

biti jasna, enostavna in preprosta za 

izvrševanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Georges Bach 

 

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, pravična in preprosta 

za izvrševanje, hkrati pa bi morala 

omogočati enake konkurenčne pogoje za 

vse prevoznike brez dodatne liberalizacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 ter podpirati pošteno 

konkurenco. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, hkrati pa bi se z njimi širše 

nadaljevala liberalizacija. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Za zagotavljanje začasnega 

značaja kabotaž in preprečitev 

morebitnega izkrivljanja trga zaradi tako 

imenovanih slamnatih podjetij ali 

nomadskih voznikov je treba zagotoviti, da 

je cilj kabotaž vrnitev v državo, v kateri 

ima podjetje sedež. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  84 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 
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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. 

črtano 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 in 

nevarnosti sistematične kabotaže bi bilo 

treba ohraniti omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na 

voljo za te kabotaže. Možnost za kabotažo 
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bi bilo treba omejiti na en prevoz v treh 

dneh, kar bi zadostovalo za preprečevanje 

voženj brez tovora v mednarodnem 

prevozu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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) Da bi zmanjšali okoljsko 

obremenitev in preprečili vožnjo brez 

tovora, bi bilo treba dovoliti kabotaže, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu v državo 

članico, v kateri ima prevoznik sedež, ali 

iz nje. Za olajšanje pregledov in odpravo 

negotovosti bi bilo treba črtati omejitev 

števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu 

prevozu, hkrati pa bi bilo treba skrajšati 

čas, ki je v navedeni državi članici na 

voljo za te kabotaže. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba število dni, ki so na voljo za te 

kabotaže, sorazmerno regulirati, da se 

preprečijo vožnje brez tovora in nepoštene 
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konkurenčne prakse. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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, zagotavljanje bolj enakih 

konkurenčnih pogojev ter odpravo 

negotovosti in nelojalne konkurence bi 

bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba močno zmanjšati število dni, 

ki so na voljo za te kabotaže. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu. 

Or. pl 

Obrazložitev 

V skladu s predpostavkami belih knjig EU se bodo storitve kabotaže postopoma liberalizirale. 
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Zato se predlaga, da se ohrani 7 dni časa za izvajanje kabotaž, in sicer brez določitve 

največjega števila kabotaž, saj je to težko preverjati. 

 

Predlog spremembe  91 

Helga Stevens 

 

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 črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na 

voljo za te kabotaže, v skladu z dejanskim 

ciljem kabotaže. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  92 

Robert Rochefort 

 

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 ter ob 

upoštevanju dejstva, da kabotaža ni 

običajen način delovanja cestnega 

prevoza, bi bilo treba ohraniti omejitev 

števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu 

prevozu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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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 je torej 

kabotaža, kot je bila opredeljena včasih, 

ko je bila izvzeta iz prava države članice 

gostiteljice, prepovedana. Vse kabotaže bi 

se morale plačati po veljavnih pravilih 

države, v kateri je kabotaža opravljena. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  94 

Mara Bizzotto 

 

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) Odločno bi bilo treba nasprotovati 

vsem oblikam liberalizacije kabotaže, ki bi 

zaradi nelojalne in nenadzorovane 

konkurence privedla do nadaljnje 

destabilizacije sektorja, ogrožanja 

prometne varnosti in izgube dobička. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  95 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Uvodna izjava 17 Uredbe (ES) št. 

1072/2009 izrecno določa, da se za 

prevozna podjetja, ki opravljajo kabotažo, 

uporablja direktiva o napotitvi delavcev v 

okviru zagotavljanja storitev. Glede na to, 
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da kabotaža pomeni neposredno udeležbo 

na trgu prevoza države članice gostiteljice, 

je le tako mogoče doseči enake 

konkurenčne pogoje. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Kabotaža je prepovedana za 

tovornjake, registrirane v tujini. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14b) Učinkovito izvajanje in izvrševanje 

te uredbe je ovirano, če prevozniki 

uporabljajo drugo zakonodajo Unije, da 

se izognejo pravilom o kabotaži, kar je v 

nasprotju z namero zakonodajalca. Zato 

bi bilo treba Direktivo Sveta 92/106/EGS1a 

(direktiva o kombiniranem prevozu) 

spremeniti tako, da se prevozniki ne bodo 

mogli sklicevati nanjo, da bi se izognili 

pravilom o kabotaži iz te uredbe. 

 __________________ 

 1a Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 

7. decembra 1992 o določitvi skupnih 

pravil za nekatere vrste kombiniranega 

prevoza blaga med državami članicami 

(UL L 368, 17.12.1992, str. 38). 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 pogoj za pošteno konkurenco na 

notranjem trgu in za zagotavljanje, da so 

pravice delavcev zaščitene. Nadaljnja 

digitalizacija izvrševanja je nadvse 

pomembna, da se sprosti zmogljivost 

izvrševanja, zmanjša nepotrebno upravno 

breme in zagotovi bolj ciljna usmerjenost 

na tvegane prevoznike. Kmalu je treba 

posodobiti pametne tahografe in 

elektronske prevozne dokumente ter jih 

uporabljati. 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Nadaljnja digitalizacija orodij za 

izvrševanje je pogoj za pravilno delovanje 

notranjega trga, zmanjšanje nepotrebnega 

upravnega bremena ter uspešno in 

učinkovito izvrševanje pravil v sektorju 

cestnega prevoza. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Prevozna podjetja so naslovniki 

pravil o mednarodnem prevozu in se kot 

taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih 

storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s 

strani podjetij, ki prevozne storitve 

prevzemajo od prevoznikov v cestnem 

prometu, bi morale države članice določiti 

tudi sankcije za pošiljatelje in špediterje, če 

zavestno naročijo prevozne storitve, ki 

vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) 

št. 1072/2009. 

(16) Prevozna podjetja so naslovniki 

pravil o mednarodnem prevozu in se kot 

taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih 

storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s 

strani podjetij, ki prevozne storitve 

prevzemajo od prevoznikov v cestnem 

prometu, bi morale države članice določiti 

tudi sankcije za pošiljatelje in špediterje, 

pa tudi druge izvajalce, če zavestno 

naročijo prevozne storitve, ki vključujejo 

kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izredno pomembno je, da ta določba zajema vse, ki zavestno naročijo prevozne storitve, ki 

vključujejo kršitve. 

 

Predlog spremembe  101 

Georgi Pirinski 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Ker ta uredba prinaša določeno 

uskladitev na nekaterih področjih, ki doslej 

z zakonodajo Unije še niso bila usklajena, 

zlasti v zvezi s prevozom z lahkimi 

gospodarskimi vozili in praksami 

izvrševanja, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči njenih ciljev, tj. 

zbližanja pogojev konkurence in 

izboljšanja izvrševanja, temveč se lahko ta 

cilja zaradi svoje narave v povezavi s 

čezmejno naravo cestnega prevoza bolje 

dosežeta na ravni Unije. Unija lahko zato 

sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

uredba ne presega tistega, kar je potrebno 

za uresničitev navedenih ciljev. 

(17) Ker ta uredba prinaša določeno 

uskladitev na nekaterih področjih, ki doslej 

z zakonodajo Unije še niso bila usklajena, 

države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči njenih ciljev, tj. zbližanja pogojev 

konkurence in izboljšanja izvrševanja, 

temveč se lahko ta cilja zaradi svoje narave 

v povezavi s čezmejno naravo cestnega 

prevoza bolje dosežeta na ravni Unije. 

Unija lahko zato sprejme ukrepe v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 

o Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

uredba ne presega tistega, kar je potrebno 

za uresničitev navedenih ciljev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. V odstavku 1 člena 1 se doda 

naslednji pododstavek: 

  

 „Ta uredba se uporablja tudi za dohodni 

ali odhodni cestni prevoz blaga kot prvi 

in/ali zadnji del kombiniranega prevoza iz 

Direktive Sveta 92/106/EGS.“ 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072) 

 

Predlog spremembe  103 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i. točka (a) se črta; črtano 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  104 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) točka (a) se črta; črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i. točka (a) se črta; i. točka (a) se nadomesti z 

naslednjim: 
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 „podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega 

prevoznika v tovornem prometu izključno 

z motornimi vozili ali s kombinacijami 

vozil, katerih največja dovoljena masa 

naloženih vozil ne presega 3,5 tone, in 

opravljajo izključno domače prevoze. 

Vendar lahko države članice to mejo 

znižajo za vse ali samo za nekatere vrste 

cestnih prevozov.“; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) točka (a) se črta; (i) točka (a) se nadomesti z 

naslednjim: 

 „(a) podjetja, ki opravljajo dejavnost 

cestnega prevoznika v tovornem prometu 

izključno z motornimi vozili ali 

s kombinacijami vozil, katerih največja 

dovoljena masa naloženih vozil ne 

presega 3,5 tone, in ki opravljajo 

dejavnost izključno v domačem 

prometu.“; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 4 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) točka (a) se črta; (i) točka (a) se nadomesti z 

naslednjim: 

 „(a) podjetja, ki opravljajo dejavnost 

cestnega prevoznika v tovornem prometu 

izključno z motornimi vozili ali s 

kombinacijami vozil, katerih največja 

dovoljena masa naloženih vozil ne 

presega 3,5 tone;“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Na področje uporabe uredbe bi bilo treba vključiti lažja vozila. 

 

Predlog spremembe  108 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka -a – točka i a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) (a) podjetja, ki opravljajo 

dejavnost cestnega prevoznika v tovornem 

prometu izključno z motornimi vozili ali s 

kombinacijami vozil, katerih največja 

dovoljena masa naloženih vozil ne 

presega 2,4 tone; 

 (aa) podjetja, ki opravljajo dejavnost 

cestnega prevoznika v tovornem prometu 

izključno z motornimi vozili ali s 

kombinacijami vozil, katerih največja 

dovoljena masa naloženih vozil ne 

presega 3,5 tone, in ki opravljajo 

dejavnost izključno v domačem prometu; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Lahka gospodarska vozila v mednarodnem prometu, katerih masa naloženega vozila znaša 

od 2,4 do 3,5 tone, so vključena na področje uporabe, da bi se zagotovili enaki konkurenčni 

pogoji za težka in lahka gospodarska vozila. 

 

Predlog spremembe  109 

Robert Rochefort 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se 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 3,5 tone. 

 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

  

Or. fr 

Obrazložitev 

Zaradi vse večje uporabe lahkih gospodarskih vozil za mednarodni prevoz in da bi zagotovili 

pošteno konkurenco med težkimi in lahkimi gospodarskimi vozili, je nujna razširitev pravil za 
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začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika na podjetja, ki opravljajo dejavnost 

cestnega prevoznika v tovornem prometu z lahkimi gospodarskimi vozili, katerih največja 

dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone. 

 

Predlog spremembe  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se 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 3,5 tone. 

 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

  

Or. it 

 

Predlog spremembe  111 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 
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Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b. doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1), točki (b) in (d) ter členi 4, 6, 

8, 9, 14, 19 in 21 se 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 3,5 tone; 

 

Vendar lahko države članice:  

a. zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

b. mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

  

Or. nl 

 

Predlog spremembe  112 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se ne uporabljajo za podjetja, 
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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. 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Lahka gospodarska vozila v mednarodnem prometu, katerih masa naloženega vozila znaša 

od 2,4 do 3,5 tone, so vključena na področje uporabe, da bi se zagotovili enaki konkurenčni 

pogoji za težka in lahka gospodarska vozila. Zato bi se morale uporabljati vse štiri zahteve za 

opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. 

 

Predlog spremembe  113 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 

19 in 21 se 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 
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vozil, katerih največja dovoljena masa 

naloženih vozil ne presega 3,5 tone. 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

  

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se 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 3,5 tone. 

 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 
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prevozov.“; 

  

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi takih izjem imajo vozila z manj kot 3,5 tone nepošteno konkurenčno prednost. 

 

Predlog spremembe  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se 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 3,5 tone. 

 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

  

Or. en 
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Predlog spremembe  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) doda se naslednji odstavek 6: črtano 

  

  

„6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 

14, 19 in 21 se 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 3,5 tone. 

 

Vendar lahko države članice:  

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov.“; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 

19 in 21 se 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 

3,5 tone. 

Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 

19 in 21 se uporabljajo tudi za podjetja, ki 

opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v 

tovornem prometu 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. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Vsi pogoji iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 o opravljanju dejavnosti cestnega prevoznika v 

tovornem prometu se morajo dosledno uporabljati, vključno z motornimi vozili, katerih 

največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacijami vozil, 

katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone. 

 

Predlog spremembe  118 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 

19 in 21 se 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 

3,5 tone. 

Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 

19 in 21 se uporabljajo tudi 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 

3,5 tone. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  119 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 1 – odstavek 6 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar lahko države članice: črtano 

(a) zahtevajo, da ta podjetja izvajajo 

nekatere ali vse določbe iz prvega 

pododstavka; 

 

(b) mejo iz prvega pododstavka znižajo 

za vse ali samo za nekatere vrste cestnih 

prevozov. 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  120 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. nl 

 

Predlog spremembe  121 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) v členu 3 se črta odstavek 2; črtano 
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Or. nl 

 

Predlog spremembe  122 

Mara Bizzotto 

 

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. it 

 

Predlog spremembe  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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. it 

 

Predlog spremembe  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en 
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Obrazložitev 

Za izvrševanje pravil v cestnem prevozu je izredno pomembno, da lahko države članice 

uvedejo potrebne zahteve. 

 

Predlog spremembe  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 3(2) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) v členu 3 se črta odstavek 2; (2) v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

  

 „2. Države članice se lahko odločijo 

predpisati dodatne sorazmerne in 

nediskriminatorne zahteve za podjetja, če 

želijo pridobiti dovoljenje za opravljanje 

dejavnosti cestnega prevoza.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih ter kateri 

koli drug dokument, do katerega mora 

(a) ima ustrezne prostore, skladne z 

dejavnostmi podjetja, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o kabotaži, pravili o napotitvi 
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imeti dostop pristojni organ, da preveri 

izpolnjevanje pogojev iz te uredbe; 

delavcev in času vožnje in počitkih ter 

kateri koli drug dokument, do katerega 

mora imeti dostop pristojni organ, da 

preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe, 

ali zagotavlja dostop do te dokumentacije 

v pisni ali elektronski obliki; 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi bil boj proti slamnatim podjetjem učinkovit, se je treba osredotočiti na konkretno 

dejavnost vozil v državi sedeža. 

 

Predlog spremembe  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih ter kateri 

koli drug dokument, do katerega mora 

imeti dostop pristojni organ, da preveri 

izpolnjevanje pogojev iz te uredbe; 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih ter kateri 

koli drug dokument, do katerega mora 

imeti dostop pristojni organ, da preveri 

izpolnjevanje pogojev iz te uredbe; države 

članice lahko zahtevajo, da imajo cestni 

prevozniki s sedežem na njihovem ozemlju 

v svojih prostorih kadar koli na voljo tudi 

druge dokumente; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 



 

PE616.759v01-00 60/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih ter kateri 

koli drug dokument, do katerega mora 

imeti dostop pristojni organ, da preveri 

izpolnjevanje pogojev iz te uredbe; 

(a) ima prostore, ki ustrezajo 

dejavnostim podjetja in v katerih v papirni 

in/ali elektronski obliki hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o napotitvah, času vožnje in 

počitkih ter kateri koli drug dokument, do 

katerega mora imeti kadar koli dostop 

pristojni organ, da preveri izpolnjevanje 

pogojev iz te uredbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih ter kateri 

koli drug dokument, do katerega mora 

imeti dostop pristojni organ, da preveri 

izpolnjevanje pogojev iz te uredbe; 

(a) ima prostore, v katerih hrani svojo 

temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti 

vse komercialne pogodbe, računovodske 

dokumente, kadrovsko dokumentacijo, 

pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s 

podatki o času vožnje in počitkih, kabotaži 

in napotitvi ter kateri koli drug dokument, 

do katerega mora imeti dostop pristojni 

organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz 

te uredbe; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) doda se naslednja točka: 

 (aa) ima parkirna mesta, ki ustrezajo 

velikosti njegovega voznega parka; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) izvaja precejšen del prevoza z 

uporabo vozil iz točke (b) v državi članici 

sedeža; 

Or. en 

Obrazložitev 

Zahteve glede dejanskega sedeža morajo biti veliko bolj jasne in natančne, da bi se učinkovito 

zoperstavili t. i. slamnatim podjetjem. 

 

Predlog spremembe  132 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) opravlja znaten del svoje 

dejavnosti v državi članici sedeža; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) upravlja prevoz, ki se opravlja z 

vozili iz točke (b), z ustrezno tehnično 

opremo, ki se nahaja v tej državi članici; 

(d) učinkovito in redno upravlja 

precejšen del prevoza, ki se opravlja z 

uporabo vozil iz točke (b) v državi članici 

sedeža, ter zagotovi parkirna mesta, ki so 

sorazmerna velikosti voznega parka, in 
ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v 

tej državi članici; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) upravlja prevoz, ki se opravlja z 

vozili iz točke (b), z ustrezno tehnično 

opremo, ki se nahaja v tej državi članici; 

(d) upravlja prevoz, ki se opravlja z 

vozili iz točke (b), s parkirnimi mesti, ki 

so sorazmerna velikosti voznega parka, in 
z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v 

tej državi članici; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) upravlja prevoz, ki se opravlja z 

vozili iz točke (b), z ustrezno tehnično 

opremo, ki se nahaja v tej državi članici; 

(d) ima operativni center v tej državi 

članici z dovolj parkirnimi mesti, da jih 

lahko vozila iz točke (b) redno 

uporabljajo, in ustrezno tehnično opremo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) ima premoženje in zaposluje osebje 

v sorazmerju z obsegom poslovanja 

sedeža. 

(e) ima premoženje in zaposluje osebje 

v sorazmerju z obsegom dejavnosti 

podjetja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka e 



 

PE616.759v01-00 64/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) ima premoženje in zaposluje 

osebje v sorazmerju z obsegom poslovanja 

sedeža. 

(e) imajo potrebna sredstva za 

izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 

 „(f) ima jasno povezavo med 

dejavnostmi prevoza, ki jih izvaja z 

uporabo vozil iz točke (b), in državo 

članico, v kateri ima sedež;“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d b (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) doda se naslednja točka (g): 

 „(g) podjetje ima v vsaki državi članici, 

kjer redno posluje, predstavnika, ki lahko 

omogoči dostop do vse ustrezne 

dokumentacije za pregled izpolnjevanja 

pogojev iz te uredbe.“; 

Or. fr 



 

AM\1144073SL.docx 65/141 PE616.759v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  140 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 

 „(f) ima operativni center v tej državi 

članici, skupaj s potrebno opremo, zlasti 

dovolj parkirnimi mesti, da jih lahko 

njegova vozila redno uporabljajo.“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 

 „(f) izvaja precejšen del prevoza v 

državi članici sedeža, z uporabo vozil iz 

točke (b).“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 

 „(f) ima operativni center v tej državi 

članici, skupaj s potrebno opremo, zlasti 

dovolj parkirnimi mesti, da jih lahko 

redno uporabljajo vozila iz točke (b).“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta sprememba, ki jo je predlagala Evropska federacija delavcev v prometu, je iz prvotnega 

predloga uredbe o dostopu do opravljanja dejavnosti (COM(2007)0263 final/2), ki ga je 

podala Komisija. 

 

Predlog spremembe  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 

 „(f) ima jasno povezavo med 

dejavnostmi prevoza, ki jih izvaja z 

uporabo vozil iz točke (b), in državo 

članico, v kateri ima sedež.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) doda se naslednja točka (f): 
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 „(f) neposredno izda račun 

upravičencu storitev, ki jih zagotavlja, v 

primeru sistema odvisnih družb pa bi 

morala račune sorazmerno izdajati 

matična družba;“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – odstavek 2 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) doda se naslednji odstavek 2: 

 „Ocena dejanskega in stalnega sedeža 

podjetja je vedno individualna in splošna, 

pri njej pa se upoštevajo vsi ustrezni 

elementi.“ 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(xi) napotitve delavcev; črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(xi) napotitve delavcev; (xi) socialnega in delovnega prava; 

Or. pl 

Obrazložitev 

Še vedno ni jasno, kako naj bi se pravila o napotitvi delavcev uporabljala v mednarodnem 

prevozu, zato ugled podjetja ne bi smel biti vezan na upoštevanje teh pravil. Kršitev teh pravil 

ni nujno namerna, temveč je lahko posledica pravne nejasnosti. 

 

Predlog spremembe  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka x i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xia) kabotaže; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 – točka b – točka x i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xia) kabotaže; 
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Or. nl 

 

Predlog spremembe  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – točka b – točka x i i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – točka b – točka x i i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Za podjetja v cestnem prevozu, pri katerih se ugotovi kršenje pravil o napotitvi delavcev, bi 

morala biti posledica izguba dobrega imena podjetja in morebitna izguba licence Skupnosti. 

 

Predlog spremembe  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

1071/2009 

Člen 6 – točka b – točka x i i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  154 

Robert Rochefort 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  155 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka i i i (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek a – točka x i i a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xiia) kabotaže. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene točke (b) tretjega pododstavka 

odstavka 1, če so bile upravljavcu prevoza 

ali prevoznemu podjetju v eni ali več 

državah članicah izrečene obsodba za hudo 

kaznivo ravnanje ali kazni za najhujše 

kršitve pravil Unije, opredeljene v 

Prilogi IV, pristojni organ države članice 

sedeža primerno in pravočasno začne ter 

zaključi upravni postopek, po potrebi 

skupaj s pregledom na kraju samem v 

prostorih zadevnega podjetja. 

Za namene točke (b) tretjega pododstavka 

odstavka 1, če so bile upravljavcu prevoza 

ali prevoznemu podjetju v eni ali več 

državah članicah izrečene obsodba za 

kaznivo ravnanje ali kazni za kršitve pravil 

Unije, opredeljene v Prilogi IV, pristojni 

organ države članice sedeža primerno in 

pravočasno začne ter zaključi upravni 

postopek, po potrebi skupaj s pregledom na 

kraju samem v prostorih zadevnega 

podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb; 
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in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno s slabšanjem delovnih 

pogoje delavcev v prometu; in 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno s slabšanjem delovnih 

pogoje delavcev v prometu; in 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno s slabšanjem delovnih 

pogojev delavcev v prometu, kot tudi 

neizpolnjevanje ali nezadovoljivo 

spoštovanje veljavnega delovnega prava 

Unije; in 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno s slabšanjem delovnih 

pogoje delavcev v prometu; in 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

ter tveganje za zdravje in varnost delavca 

zaradi nespoštovanja delovne zakonodaje; 

in 
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Or. pl 

Obrazložitev 

Tveganje za izkrivljanje trga se ne more šteti za enako resno kot tveganja za zdravje. 

Osredotočiti se je treba na najresnejša tveganja, zato je treba vključiti tveganje za zdravje in 

varnost delavca. 

 

Predlog spremembe  160 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno s slabšanjem delovnih 

pogoje delavcev v prometu; in 

(b) opredeli stopnjo teže kršitev glede 

na možnost, da te povzročijo resno 

nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb 

in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega 

prevoza, vključno z izogibanjem veljavni 

delovni in socialni zakonodaji; in 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v odstavku 1 se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

črtano 

  

„Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje med 

poslovnim letom biti stalno sposobno 

izpolniti svoje finančne obveznosti. 
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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.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje biti med 

poslovnim letom 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 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje biti med 

poslovnim letom 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, katerega 

največja dovoljena masa naloženega vozila 
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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. 

presega 3,5 tone. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje biti med 

poslovnim letom 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, 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje biti med 

poslovnim letom 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, 
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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. 

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. Poleg tega podjetja dokažejo, da 

imajo na voljo znesek, ki je sorazmeren z 

enomesečno plačo na mobilnega delavca 

na ravni države, v kateri običajno 

opravljajo svojo dejavnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 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 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena 3(1)(c), mora podjetje kadar koli 

med poslovnim letom biti 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: 
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dodatno uporabljeno vozilo. 

 (a) 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; in 

 (b) znesek v višini dveh plač na 

mobilnega delavca na ravni države, v 

kateri ali iz katere običajno opravlja svojo 

dejavnost. 

 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. 

Or. en 

Obrazložitev 

S to uredbo se mora od izvajalcev zahtevati, da imajo sklad socialnega jamstva, ki je 

sorazmeren s številom voznikov, zaposlenih v državi članici sedeža. S tem bi se zagotovilo, da 

lahko cestni prevozniki vedno izpolnijo svoje obveznosti v zvezi s plačami in socialnimi 

prispevki, in bi se lahko prenehale sedanje prakse, ko cestni prevozniki razglasijo stečaj in 

zaprejo odvisne družbe, pri čemer delavcem dolgujejo neizplačane plače, državam članicam 

pa socialne prispevke. 

 

Predlog spremembe  165 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena3(1)(c), mora podjetje kadar koli med 

poslovnim letom biti 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 

9000 EUR, če se uporablja samo eno 

vozilo, in najmanj 5000 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 1800 EUR, če 

se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 

900 EUR za vsako dodatno uporabljeno 

vozilo. 

Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz 

člena3(1)(c), mora podjetje kadar koli med 

poslovnim letom biti 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 

9000 EUR, če se uporablja samo eno 

vozilo, in najmanj 5000 EUR za vsako 

dodatno uporabljeno vozilo, katerega masa 

presega 3,5 tone, ali 1000 EUR za vsako 

dodatno vozilo, katerega največja 

dovoljena masa naloženega vozila ne 

presega 3,5 tone. 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 1800 EUR, če 

se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 

900 EUR za vsako dodatno uporabljeno 

vozilo. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Z odstopanjem od odstavka 1, če ni 

potrjenih letnih računovodskih izkazov, 

(2) Z odstopanjem od odstavka 1, če ni 

potrjenih letnih računovodskih izkazov, 
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pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže 

svoje finančno stanje s potrdilom, na 

primer z bančno garancijo, dokumentom, 

ki ga finančna institucija v zvezi z 

dostopom do posojila izda na ime podjetja, 

ali drugim zavezujočim dokumentom, ki 

dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, 

določene v prvem pododstavku odstavka 1. 

pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže 

svoje finančno stanje s potrdilom, na 

primer z bančno garancijo, zavarovalno 

polico, dokumentom, ki ga finančna 

institucija v zvezi z dostopom do posojila 

izda na ime podjetja, ali drugim 

zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da 

ima podjetje na voljo zneske, določene v 

prvem pododstavku odstavka 1. 

Or. hu 

Predlog spremembe  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (6a) Člen 8(5) se spremeni: 

Države članice lahko spodbujajo redno 

usposabljanje na strokovnih področjih iz 

Priloge I vsakih 10 let, da zagotovijo, da so 

upravljavci prevoza seznanjeni z razvojem 

v sektorju. 

„Države članice lahko spodbujajo redno 

usposabljanje na strokovnih področjih iz 

Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da 

so oseba ali osebe iz člena 8(1) ustrezno 

seznanjene z razvojem v sektorju.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Predlog spremembe  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) drugi pododstavek člena 12(2) se 

črta; 

(8) v členu 12(2) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim; 
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 „Države članice izvajajo preglede vsaj 

vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še 

vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 

3.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) drugi pododstavek člena 12(2) se 

črta; 

(8) v členu 12 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

 „Države članice izvajajo preglede vsaj 

vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še 

vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 

3.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Države članice izvajajo preglede 

vsaj vsaka tri leta, da preverijo, ali 

podjetja še vedno izpolnjujejo vse zahteve 

iz člena 3. 

Or. en 
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Predlog spremembe  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (8a) v členu 12(2) se prvi pododstavek 

spremeni:  

2. Do 31. decembra 2014 države 

članice izvajajo preglede vsaj vsakih pet 

let, da preverijo, ali podjetja še vedno 

izpolnjujejo vse zahteve iz člena 3. 

„2. Države članice izvajajo preglede 

vsaj vsaki dve leti, da preverijo, ali podjetja 

še vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 

3.“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  172 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) odstavek 1 se spremeni: 

 „1. Za izvajanje te uredbe, 

zlasti členov 11 do 14 in člena 26, vsaka 

država članica vodi nacionalni elektronski 

register podjetij cestnega prevoza, ki jim je 

pristojni organ, ki ga je imenovala, izdal 

dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

cestnega prevoznika. Obdelava podatkov 

iz tega registra se izvaja pod nadzorom 

nacionalnega organa, imenovanega v ta 

namen. Ustrezni podatki v nacionalnem 

elektronskem registru so v realnem času 

dostopni vsem pristojnim organom 



 

PE616.759v01-00 82/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

zadevne države članice.“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) vstavi se naslednji odstavek: 

 „1a. Da bi se povečala učinkovitost 

čezmejnega izvrševanja in usmerjenih 

pregledov, so podatki iz nacionalnih 

elektronskih registrov dostopni v realnem 

času vsem pristojnim inšpekcijskim 

organom iz vseh držav članic. 

 Evropski organ za delo je odgovoren za 

spremljanje in dostop do podatkov v 

nacionalnih elektronskih registrih.“; 

Or. en 

Obrazložitev 

Dostop pristojnih inšpekcijskih organov do podatkov iz nacionalnih elektronskih registrov v 

realnem času je potreben za boljše izvrševanje. Priprava črnega seznama, kakršen obstaja v 

sektorju letalstva, bi pomagala preprečiti delovanje v mednarodnem prevozu podjetjem, ki ne 

spoštujejo te zakonodaje. Te postavke bi morale spadati pod Evropski organ za delo, ki naj bi 

bil, kot je Jean-Claude Juncker navedel v svojem govoru o stanju v Uniji 2017, ustanovljen do 

konca leta 2018. 

 

Predlog spremembe  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) dodajo se naslednje točke (g), (h), 

(i) in (j): 

(i) dodajo se naslednje točke (g), (h), 

(i), (j) in (k): 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i) dodajo se naslednje točke (g), (h), 

(i) in (j): 

i) dodata se točki (g) in (h): 

Or. es 

 

Predlog spremembe  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) naslednje podatke o vsakem 

zaposlenem, vključno z mobilnim 

osebjem: ime, državljanstvo, država 

članica stalnega prebivališča, država 

članica, v kateri je bila registrirana 

pogodba o zaposlitvi, država članica, v 

kateri se plačujejo prispevki za socialno 

varnost, in številka socialnega 

zavarovanja ali nacionalna številka 

zavarovanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka g b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gb) skupna sredstva, obveznosti, 

kapital in prihodke od prodaje v preteklih 

dveh letih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka g c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gc) stopnjo tveganja podjetja v skladu 

s členom 9 Direktive 2006/22/ES; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka h 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) število zaposlenih; (h) število zaposlenih, njihova imena, 

državljanstvo, državo stalnega 

prebivališča, državo članico, v kateri se 

plačujejo prispevki za socialno varnost, in 

številko socialnega zavarovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) število zaposlenih; (h) število zaposlenih, ki so delali v 

podjetju v zadnjem koledarskem letu; 

Or. pl 

Obrazložitev 

Z dodanim referenčnim obdobjem se poveča pravna varnost določbe. 

 

Predlog spremembe  181 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) naslednje podatke o vsakem 

zaposlenem, vključno z mobilnim 

osebjem: ime, državljanstvo, država 

članica stalnega prebivališča, država 

članica, v kateri je bila registrirana 
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pogodba o zaposlitvi, država članica, v 

kateri se plačujejo prispevki za socialno 

varnost, in številka socialnega 

zavarovanja ali nacionalna številka 

zavarovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i) skupna sredstva, obveznosti, 

kapital in prihodke od prodaje v zadnjih 

dveh letih; 

črtano 

Or. es 

 

Predlog spremembe  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) naslednje podatke o voznikih 

podjetja: ime, državljanstvo, država 

stalnega prebivališča, država članica 

registracije pogodbe o zaposlitvi, država 

članica, v kateri se plačujejo prispevki za 

socialno varnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) skupna sredstva, obveznosti, 

kapital in prihodke od prodaje v zadnjih 

dveh letih; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) skupna sredstva, obveznosti, 

kapital in prihodke od prodaje v zadnjih 

dveh letih; 

(i) kopijo letnega finančnega poročila 

ali drugih dokumentov, ki dokazujejo 

finančno zmogljivost, omenjeno v 

členu 7(2). 

Or. pl 

Obrazložitev 

Zdi se, da zahteva po posredovanju vseh podatkov, ki jih predlaga Komisija, ni povsem 

upravičena. Ni jasno, kako bi zagotovitev teh informacij izboljšala uveljavljanje pravil o 

pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Namesto tega bi bilo 

bolje vključiti informacije o dokumentih, ki lahko dejansko pokažejo finančno zmogljivost 

podjetja. 

 

Predlog spremembe  186 

Verónica Lope Fontagné 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka j 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

j) stopnjo tveganja podjetja v skladu 

s členom 9 Direktive 2006/22/ES. 

črtano 

Or. es 

 

Predlog spremembe  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) doda se naslednja točka (ca): 

  

 „(ca) imena in vse ustrezne informacije 

podjetij cestnega prevoza, ki so jih prej 

upravljali upravljavci prevoza;“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice se lahko odločijo, da bodo 

informacije iz točk (e) do (j) prvega 

pododstavka hranile v ločenih registrih. V 

tem primeru so ustrezni podatki na voljo 

Države članice se lahko odločijo, da bodo 

informacije iz točk (e) do (j) prvega 

pododstavka hranile v ločenih registrih. V 

tem primeru so ustrezni podatki 
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na zahtevo ali neposredno dostopni vsem 

pristojnim organom zadevne države 

članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v 

petih delovnih dneh po prejemu zahteve. 

Podatki iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka so na voljo javnosti v skladu z 

ustreznimi določbami o varstvu podatkov. 

neposredno dostopni vsem pristojnim 

organom zadevne države članice. 

Zahtevani podatki se zagotovijo v petih 

delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki 

iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na 

voljo javnosti v skladu z ustreznimi 

določbami o varstvu podatkov. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i i 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice se lahko odločijo, da bodo 

informacije iz točk (e) do (j) prvega 

pododstavka hranile v ločenih registrih. V 

tem primeru so ustrezni podatki na voljo na 

zahtevo ali neposredno dostopni vsem 

pristojnim organom zadevne države 

članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v 

petih delovnih dneh po prejemu zahteve. 

Podatki iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka so na voljo javnosti v skladu z 

ustreznimi določbami o varstvu podatkov. 

Države članice se lahko odločijo, da bodo 

informacije iz točk (e) do (h) prvega 

pododstavka hranile v ločenih registrih. V 

tem primeru so ustrezni podatki na voljo na 

zahtevo ali neposredno dostopni vsem 

pristojnim organom zadevne države 

članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v 

petih delovnih dneh po prejemu zahteve. 

Podatki iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka so na voljo javnosti v skladu z 

ustreznimi določbami o varstvu podatkov. 

Or. es 

 

Predlog spremembe  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) Doda se odstavek -1: 
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 „Za učinkovitejše čezmejno izvrševanje so 

podatki v nacionalnih elektronskih 

registrih popolnoma in v realnem času 

dostopni pristojnim organom iz vseh držav 

članic.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) v členu 16(2) se točka (c) 

spremeni: 

(c) imena upravljavcev prevoza, 

imenovanih za izpolnitev zahteve po 

dobrem ugledu in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika; 

„(c) imena upravljavcev prevoza, 

imenovanih za izpolnitev zahteve po 

dobrem ugledu in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika; imena podjetij 

cestnega prevoza, ki so jih prej upravljali 

upravljavci prevoza;“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a b (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ab) v členu 16(2) se točka (c) 
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spremeni: 

(c) imena upravljavcev prevoza, 

imenovanih za izpolnitev zahteve po 

dobrem ugledu in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika; 

„(c) imena upravljavcev prevoza, 

imenovanih za izpolnitev zahtev iz člena 3 

v zvezi z dobrim ugledom in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika;“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 5 se nadomesti z 

naslednjim: 

5. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države 

članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

zagotovitev, da so nacionalni elektronski 

registri medsebojno povezani in na voljo 

po vsej Skupnosti prek nacionalnih 

kontaktnih točk, kakor so opredeljene v 

členu 18. Dostopnost prek nacionalnih 

kontaktnih točk in medsebojna povezanost 

se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer 

tako, da se pristojnemu organu katere koli 

države članice omogoči iskanje podatkov 

v nacionalnem elektronskem registru 

katere koli druge države članice. 

„5. Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni 

elektronski registri medsebojno povezani, 

interoperabilni in na voljo po vsej Uniji 

ter povezani s portalom iz Uredbe (EU) št. 

165/2014, da se neposredni dostop do 

podatkov iz odstavka 2 zagotovi vsem 

pristojnim in nadzornim organom vseh 

držav članic.“; 

 “ 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b b (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 6 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (bb) odstavek 6 se nadomesti z 

naslednjim: 

6. Skupna pravila glede izvajanja 

odstavka 5, kot so format izmenjanih 

podatkov, tehnični postopki za iskanje po 

nacionalnih elektronskih registrih drugih 

držav članic in spodbujanje 

interoperabilnosti teh registrov z drugimi 

ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme 

Komisija v skladu s posvetovalnim 

postopkom iz člena 25(2) in prvič pred 31. 

decembrom 2010. V teh skupnih pravilih 

je določeno, kateri organ je odgovoren za 

dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo 

uporabo in posodabljanje po tem, ko je bil 

omogočen dostop do njih, in v ta namen 

vključujejo predpise o vnašanju in 
nadzoru teh podatkov. 

„6. Na Komisijo se v skladu s 

členom 24 prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 

opredelitvijo in posodobitvijo skupnih 

pravil, ki zagotavljajo, da so nacionalni 

elektronski registri v celoti medsebojno 

povezani in interoperabilni, in sicer tako 

med seboj kot s portalom iz Uredbe (EU) 

št. 165/2014, da lahko pristojni ali 

nadzorni organ katere koli države članice 

neposredno dostopa do nacionalnih 

elektronskih registrov vseh držav članic, 

kot je določeno v odstavku 5. Ta skupna 

pravila vključujejo pravila o formatu 

izmenjanih podatkov, tehničnih postopkih 

za iskanje po nacionalnih elektronskih 

registrih drugih držav članic in 

interoperabilnosti teh registrov ter posebne 

predpise o dostopu do teh podatkov ter 

njihovem vnašanju in nadzoru.“; 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  195 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Da se zagotovi pravično, preprosto 

in učinkovito izvajanje vseh pravil EU za 

mobilne delavce, je za nadzor nad pravili 

in njihovo uveljavljanje odgovoren 
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Evropski organ za delo. Državam 

članicam, socialnim partnerjem in 

delavcem zagotavlja operativno in pravno 

podporo za izvrševanje socialne 

zakonodaje in inšpekcijske preglede po 

vsej Evropi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) odstavek 2 se spremeni: 

2. Nacionalni elektronski register 

vsebuje najmanj naslednje podatke: (a) 

naziv in pravno obliko podjetja; (b) naslov 

njegovega sedeža; (c) imena upravljavcev 

prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve 

po dobrem ugledu in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika; (d) vrsto dovoljenja, 

število vozil, na katera se nanaša, ter po 

potrebi zaporedno številko dovoljenja 

Skupnosti in overjenih kopij; (e) število, 

kategorijo in vrsto hujših kršitev iz člena 

6(1)(b), zaradi katerih so bile v zadnjih 

dveh letih izrečene obsodbe ali naložene 

kazni; (f) imena oseb, ki so bile razglašene 

za neprimerne za vodenje prevozne 

dejavnosti podjetja, dokler ni za te osebe 

ponovno vzpostavljen dober ugled v skladu 

s členom 6(3), in veljavne popravljalne 

ukrepe. Za namene točke (e) se lahko 

države članice do 31. decembra 2015 

odločijo, da v nacionalni elektronski 

register vključijo le najhujše kršitve iz 

Priloge IV. 

„2. Nacionalni elektronski register 

vsebuje najmanj naslednje podatke: (a) 

naziv in pravno obliko podjetja; (b) naslov 

njegovega sedeža; (c) imena upravljavcev 

prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve 

po dobrem ugledu in strokovni 

usposobljenosti, ter po potrebi ime 

pravnega zastopnika; (d) vrsto dovoljenja, 

število vozil, na katera se nanaša, ter po 

potrebi zaporedno številko dovoljenja 

Skupnosti in overjenih kopij; (e) število, 

kategorijo in vrsto hujših kršitev iz člena 

6(1)(b), zaradi katerih so bile v zadnjih 

dveh letih izrečene obsodbe ali naložene 

kazni; (f) imena oseb, ki so bile razglašene 

za neprimerne za vodenje prevozne 

dejavnosti podjetja, dokler ni za te osebe 

ponovno vzpostavljen dober ugled v skladu 

s členom 6(3), in veljavne popravljalne 

ukrepe. Za namene točke (e) se lahko 

države članice do 31. decembra 2015 

odločijo, da v nacionalni elektronski 

register vključijo le najhujše kršitve iz 

Priloge IV. 

 Za učinkovitejše čezmejno izvrševanje so 

podatki v nacionalnih elektronskih 
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registrih dostopni v realnem času 

pristojnim organom vseh držav članic“. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Predlog spremembe  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 18 – točka 3 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice za lažje sodelovanje 

med upravami in izmenjavo dobrih praks 

na področju spremljanja sodelujejo s 

platformo za boj proti neprijavljenemu 

delu in Evropskim organom za delo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 18 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar zaprošena država članica 

meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o 

tem v desetih delovnih dneh obvesti državo 

članico, ki je zahtevo poslala. Slednja 

nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni 

mogoče, lahko država članica zavrne 

zahtevo. 

4. V zvezi z odstavkoma 1 in 2, kadar 

zaprošena država članica meni, da zahteva 

ni dovolj utemeljena, o tem v petih 

delovnih dneh obvesti državo članico, ki je 

zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji 

zahtevo, zadevne države članice pa se 

posvetujejo, da bi našle rešitev za 

morebitne nastale težave. Kadar to ni 
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mogoče, lahko zaprošena država članica 

zavrne zahtevo. V takem primeru lahko 

država članica, ki je zahtevo poslala, vloži 

pritožbo pri Komisiji, ki lahko sprejme vse 

potrebne ukrepe, kot je ustrezno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 18 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kadar je težko ali nemogoče 

izpolniti zahtevo po informacijah ali 

opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede 

ali preiskave, zadevna država članica o tem 

skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh 

obvesti državo članico, ki je zahtevo 

poslala. Zadevne države članice se 

posvetujejo, da bi našle rešitev za 

morebitne nastale težave. 

5. Kadar je težko ali nemogoče 

izpolniti zahtevo po informacijah ali 

opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede 

ali preiskave, zadevna država članica o tem 

skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh 

obvesti državo članico, ki je zahtevo 

poslala. Zadevne države članice sodelujejo 

in se posvetujejo, da bi našle rešitev za 

morebitne nastale težave. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 18 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice v odgovoru na 

zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane 

informacije in opravijo zahtevana 

preverjanja, inšpekcijske preglede in 

6. Države članice v odgovoru na 

zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane 

informacije in opravijo zahtevana 

preverjanja, inšpekcijske preglede in 



 

PE616.759v01-00 96/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

preiskave v 25 delovnih dneh od prejema 

zahteve, razen če so državo članico, ki je 

zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 

in 5 obvestile, da zahteva ni dovolj 

utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali 

težko izvršiti. 

preiskave v 15 delovnih dneh od prejema 

zahteve, razen če se zadevne države 

članice dogovorijo o drugačnem roku. 

Kadar to ni mogoče, lahko država članica 

zavrne zahtevo. V takem primeru lahko 

država članica, ki je zahtevo poslala, vloži 

pritožbo pri Komisiji, ki lahko sprejme vse 

potrebne ukrepe, kot je ustrezno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a. Države članice izvedejo čezmejne 

preglede povezanih prevoznih podjetij 

(matična družba – odvisne družbe), da bi 

opredelile nesorazmerno preusmerjanje 

dobička ali kršitve v zvezi z izdajanjem 

nezadostnih računov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a. Seznam cestnih prevoznikov 

Skupnosti, ki ne izpolnjujejo ustreznih 

pravnih zahtev, se zaradi čim večje 

preglednosti javno objavi. Ta seznam 

Skupnosti temelji na skupnih merilih, 

razvitih na ravni Skupnosti, ki jih letno 

pregleda Evropski organ za delo. Za 
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cestne prevoznike na seznamu Skupnosti 

velja prepoved opravljanja prevozov v 

vseh državah članicah. Prepovedi 

opravljanja prevozov na seznamu 

Skupnosti veljajo na celotnih ozemljih 

držav članic. V izjemnih primerih lahko 

države članice sprejmejo enostranske 

ukrepe. Država članica lahko v nujnem 

primeru in ko je soočena z nepredvideno 

varnostno težavo, nemudoma izda 

prepoved opravljanja prevoza na svojem 

ozemlju. 

Or. en 

Obrazložitev 

V letalskem sektorju obstaja svetovna črna lista letalskih prevoznikov, ki ne izpolnjujejo 

varnostnih standardov. Podjetja na tem seznamu ne smejo poslovati, dokler so na seznamu. 

Ker je spoštovanje pravil v cestnem prometu tesno povezano z varnostjo na cesti, bi bilo treba 

čim prej uvesti podoben seznam in zanj pooblastiti Evropski organ za delo, ki se ustanavlja. 

 

Predlog spremembe  203 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) v členu 26 se dodajo naslednji 

odstavki 3, 4 in 5: 

črtano 

  

„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: 
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(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; 

 

(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; 

 

(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; 

 

(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. 

 

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. 

 

5. Države članice vsako leto poročajo 

Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18(3) 

in (4), o odgovorih, prejetih od drugih 

držav članic, in o ukrepih, ki so jih 

sprejele na podlagi predloženih 
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informacij.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prevoz praznih zabojnikov ali palet se 

šteje za prevoz blaga za najem ali plačilo, 

kadar je predmet prevozne pogodbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prevoz praznih zabojnikov ali palet se 

šteje za prevoz blaga za najem ali plačilo, 

kadar je predmet prevozne pogodbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 
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Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prevoz praznih zabojnikov ali palet se šteje 

za prevoz blaga za najem ali plačilo, kadar 

je predmet prevozne pogodbe. 

Za namene poglavja III se prevoz praznih 

zabojnikov ali palet ne šteje za 

mednarodni prevoz blaga za najem ali 

plačilo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kabotaža, ki je začasna in jasno povezana z resničnim mednarodnim prevozom, lahko poveča 

učinkovitost prevoza in zmanjša nepotrebno vožnjo vozil brez tovora. Podjetja sedanji režim 

kabotaže zlorabljajo tako, da izvajajo sistematično kabotažo, kar je treba preprečiti, da se 

zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Mednarodni prevoz izključno praznih zabojnikov ali 

palet se zato ne bi smel odobriti. 

 

Predlog spremembe  207 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prevoz praznih zabojnikov ali palet se šteje 

za prevoz blaga za najem ali plačilo, kadar 

je predmet prevozne pogodbe. 

Za namene poglavja III o kabotaži se 
prevoz praznih zabojnikov ali palet ne šteje 

za prevoz blaga za najem ali plačilo. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  208 

Karima Delli 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 členu 1 se doda naslednji odstavek: 

 (1a) „Ta uredba se uporablja tudi za 

dohodni ali odhodni cestni prevoz blaga 

kot del kombiniranega prevoza iz 

Direktive Sveta 92/106/EGS.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (1a) odstavek 2 člena 1 se spremeni: 

2. Pri prevozu iz države članice 

v tretjo državo in obratno se ta uredba 

uporablja za del vožnje na ozemlju katere 

koli prečkane tranzitne države članice. Ne 

uporablja se za del vožnje na ozemlju 

države članice nakladanja ali razkladanja, 

dokler se ne sklene potrebni sporazum med 

Skupnostjo in zadevno tretjo državo. 

„2. Pri prevozu iz države članice 

v tretjo državo in obratno se ta uredba 

uporablja za del vožnje na ozemlju katere 

koli prečkane tranzitne države članice. Ta 

tranzitna vožnja je zajeta v direktivi o 

napotitvi delavcev. Ne uporablja se za del 

vožnje na ozemlju države članice 

nakladanja ali razkladanja, dokler se 

ne sklene potrebni sporazum med 

Skupnostjo in zadevno tretjo državo. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Predlog spremembe  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 1 – odstavek 5 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) v členu 1(5) se črta točka (c); 

Or. fr 

Obrazložitev 

Veljavna Uredba (ES) št. 1072/2009 in vse njene določbe se morajo uporabljati tudi za 

motorna vozila, 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, ki 

se uporabljajo za dejavnosti v cestnem prometu. 

 

Predlog spremembe  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 2 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 2 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu; 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu, pri čemer je 

glavni cilj preprečevanje vožnje 

tovornjakov brez tovora; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Kabotaža ne sme postati običajen način delovanja cestnega prevoza. Njen glavni cilj mora 

biti preprečevanje voženj tovornjakov brez tovora. 

 

Predlog spremembe  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 2 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu; 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni točki natovarjanja do njegove dostave v 

eno točko dostave; 

Or. en 
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Predlog spremembe  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 2 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu; 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni točki natovarjanja do njegove dostave v 

eno točko dostave; 

Or. en 

Obrazložitev 

Kabotaža, ki je začasna in jasno povezana z resničnim mednarodnim prevozom v državo 

članico, v kateri ima prevoznik sedež, in iz nje, sicer lahko poveča učinkovitost prevoza in 

zmanjša nepotrebno vožnjo vozil brez tovora, vendar podjetja sedanji režim kabotaže 

zlorabljajo tako, da s t. i. nomadskimi vozniki izvajajo sistematično kabotažo. Tovrstno 

kabotažo je treba preprečiti. 

 

Predlog spremembe  215 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 2 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

eni ali več točkah natovarjanja do njegove 

dostave v eno ali več točk dostave, kot je 

navedeno na tovornem listu; 

6. ‚kabotaža‘ pomeni notranji cestni 

prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno 

opravlja v državi članici gostiteljici in 

vključuje prevoz od natovarjanja blaga na 

točki natovarjanja do njegove dostave v 

točko dostave, kot je navedeno na 

tovornem listu; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) člen 3 se nadomesti z naslednjim: 

Splošno načelo „Splošno načelo 

Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahteva licenca Skupnosti skupaj 

s potrdilom za voznike, če je voznik 

državljan tretje države. 

Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahtevata uporaba pametnega tahografa, 

kakor določa poglavje II Uredbe (EU) 

št. 165/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta*, in licenca Skupnosti skupaj 

s potrdilom za voznike, če je voznik 

državljan tretje države.“; 

  

 __________________ 

 * Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

4. februarja 2014 o tahografih v cestnem 

prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 

št. 3821/85 o tahografu (nadzorni 

napravi) v cestnem prometu in spremembi 

Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o usklajevanju 

določene socialne zakonodaje v zvezi s 

cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, 

str. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Obrazložitev 

Pametni tahograf bo olajšal obvezno in samodejno beleženje položaja vozila na začetku in 

koncu delovnega dne in omogočil zbiranje podatkov o skupnem času vožnje v določeni državi 
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članici. To bo omogočilo, da se potrdi skladnost s pravili, ki se med drugim nanašajo na 

napotitev delavcev in kabotažo. 

 

Predlog spremembe  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) člen 3 se nadomesti z naslednjim: 

Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahteva licenca Skupnosti skupaj 

s potrdilom za voznike, če je voznik 

državljan tretje države. 

„Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahtevajo licenca Skupnosti, pametni 

tahograf iz Uredbe (EU) št. 165/2014 in 

potrdilo za voznike, če je voznik državljan 

tretje države.“; 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:SL:PDF) 

 

Predlog spremembe  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2a) člen 3 se spremeni: 

Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahteva licenca Skupnosti skupaj 

s potrdilom za voznike, če je voznik 

državljan tretje države. 

„Za opravljanje mednarodnega prevoza se 

zahtevata uporaba pametnega tahografa, 

kakor določa poglavje II Uredbe (EU) 

št. 165/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta, in licenca Skupnosti skupaj s 

potrdilom za voznike, če je voznik 

državljan tretje države.“; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072) 

 

Predlog spremembe  219 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(a) odstavek 2 se nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

  

„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.“; 

 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 2 
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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 do treh kabotaž z istim 

vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z 

motornim vozilom tega istega vozila po 

mednarodnem prevozu iz druge države 

članice ali tretje države v državo članico 

gostiteljico. Prvo nakladanje v okviru 

kabotaže se lahko začne ob polnoči na 

dan, ki sledi zadnjemu razkladanju 

dohodnega mednarodnega prevoza. 

Zadnje razkladanje v okviru kabotaže pred 

zapustitvijo države članice gostiteljice se 

izvrši v sedmih dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici 

v okviru dohodnega mednarodnega 

prevoza. Cestni prevozniki v roku iz 

prvega pododstavka opravijo del kabotaž 

ali vso kabotažo, dovoljeno v skladu z 

navedenim pododstavkom, v kateri koli 

državi članici, če se omejijo na eno 

kabotažo v eni državi članici v treh dneh 

po tem, ko nenatovorjeni vstopijo na 

ozemlje navedene države članice. Obdobje 

kabotaže se zaključi sedmi dan ob polnoči. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 
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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. 

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 24 urah od zadnjega razkladanja v 

državi članici gostiteljici v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza. 

 Podjetja cestnega prevoza kabotaže z istim 

vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z 

motornim vozilom tega istega vozila v 

državi članici gostiteljici ne smejo 

opravljati sedem dni od konca 24-urnega 

obdobja iz prvega pododstavka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 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 enem dnevu od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

 Podjetja cestnega prevoza kabotaže z istim 

vozilom ali – v primeru spojenih vozil – 

motornim vozilom tega istega vozila v isti 
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državi članici gostiteljici ne smejo 

opravljati sedem dni od konca 

enodnevnega obdobja iz odstavka 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 ne dovoli 

opravljanja kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  224 

Georges Bach 

 

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 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 
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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. 

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. Zadnje razkladanje v okviru 

kabotaže se izvrši v treh dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru tega dohodnega mednarodnega 

prevoza v skladu s prevozno pogodbo. To 

vozilo kabotaže v isti državi članici 

gostiteljici ne sme opravljati sedem dni po 

koncu te kabotaže. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi preprečili sistematično kabotažo, bi morala kabotaži prevoznika slediti faza mirovanja, 

preden bi lahko opravljal drugo kabotažo v isti državi članici gostiteljici. 

 

Predlog spremembe  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici. Zadnje razkladanje v okviru 

kabotaže se izvrši v treh dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 
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 Vozila iz prvega pododstavka tega 

odstavka v državo članico ponovno 

vstopijo v roku največ dveh tednov od 

izstopa iz te države članice. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici, da se prepreči vožnja brez 

tovora. Zadnje razkladanje v okviru edine 

dovoljene kabotaže se izvrši v treh dneh od 

zadnjega razkladanja v državi članici 

gostiteljici v okviru dohodnega 

mednarodnega prevoza. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Kabotaža se mora izvajati zmerno in mora biti omejena na en prevoz v roku treh dni, da bi se 

izognili primerom nelojalne konkurence med prevozniki. Ta praksa ne sme postati običajen 

način delovanja cestnega prevoza. Obravnavati mora pomisleke v zvezi z okoljem in 

gospodarsko donosnostjo mednarodnega prevoza s preprečevanjem voženj tovornjakov brez 

tovora. 
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Predlog spremembe  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 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 šestih dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

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 sedmih dneh od zadnjega 
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v državi članici gostiteljici v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza. 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. pl 

Obrazložitev 

V skladu s predpostavkami belih knjig EU se bodo storitve kabotaže postopoma liberalizirale. 

Zato se predlaga, da se ohrani 7 dni časa za izvajanje kabotaž, in sicer brez določitve 

največjega števila kabotaž, saj je to težko preverjati. 

Predlog spremembe  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 v 

državo članico, v kateri ima cestni 

prevoznik sedež, ali iz nje, dostavljeno, se 

prevozniku dovoli opravljanje kabotaže z 

istim vozilom ali – v primeru spojenih 

vozil – z motornim vozilom tega istega 

vozila v državi članici gostiteljici. Zadnje 

razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v 

48 urah od zadnjega razkladanja v državi 

članici gostiteljici v okviru tega dohodnega 

mednarodnega prevoza v skladu s 

prevozno pogodbo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 2 
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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 sedmih dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  231 

Georgi Pirinski 

 

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 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 sedmih dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. en 
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Predlog spremembe  232 

Helga Stevens 

 

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 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 treh dneh od zadnjega razkladanja 

v državi članici gostiteljici v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  233 

Claude Rolin 

 

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 

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 enem dnevu od zadnjega 
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razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednji odstavek 2a: 

 „2a. Vse kabotaže bi se morale plačati 

po veljavnih pravilih, ki veljajo v državi, v 

kateri je kabotaža opravljena, ali v okviru 

napotitve. Kabotaža, kot je bila 

opredeljena včasih, ko je bila izvzeta iz 

prava države članice gostiteljice, je torej 

prepovedana.“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Namen izvajanja teh postopkov je 

vrnitev v državo članico, v kateri ima 

podjetje sedež. 

Or. es 

Predlog spremembe  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 



 

PE616.759v01-00 118/141 AM\1144073SL.docx 

SL 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o predhodnem 

mednarodnem prevozu. 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik s 

tovornim listom predloži jasne dokaze o 

predhodnem mednarodnem prevozu ter o 

vsaki zaporedni izvedeni kabotaži. Tovorni 

listi bi morali biti že na voljo v vozilu. 

 Na vsakem tovornem listu so navedene 

registrske tablice uporabljenega 

motornega vozila in priklopnika. Tovorni 

list se lahko predloži v elektronski obliki z 

uporabo prilagodljivega strukturiranega 

formata, ki se lahko neposredno uporabi 

za računalniško shranjevanje in obdelavo, 

kot je eCMR. 

 Za dokazovanje, da so bili izpolnjeni 

pogoji iz tega člena, se ne zahtevajo 

dodatni dokumenti. 

 Hranijo se evidence za preteklih 28 dni. 

Evidence bi se morale hraniti v podjetju. 

Med cestnim pregledom lahko voznik 

stopi v stik s sedežem podjetja, 

upravljavcem prevoza ali katero koli 

drugo osebo ali subjektom, ki lahko 

zagotovi tovorne liste za preteklih 28 dni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o predhodnem 

mednarodnem prevozu. 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o predhodnem 

mednarodnem prevozu v državo članico, 

kjer ima sedež, ali iz nje in če vrednost 

prevozne pogodbe o predhodnem 

mednarodnem prevozu ni očitno nižja kot 

skupna vrednost prevoznih pogodb za 

kabotažo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o predhodnem 

mednarodnem prevozu. 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta ne velja za skladno 

s to uredbo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  239 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o predhodnem 

mednarodnem prevozu. 

Opravljanje cestnih prevozov blaga v 

državi članici gostiteljici s strani cestnega 

prevoznika nerezidenta velja za skladno s 

to uredbo le, če lahko cestni prevoznik 

predloži jasne dokaze o dejanskem 

predhodnem mednarodnem prevozu. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) vstavi se naslednji odstavek: 

 „3a. Za dokazovanje, da so izpolnjeni 

pogoji iz tega člena, pristojni organi 

države članice, v kateri se izvaja kabotaža, 

preverijo: 

 (a) podatke tahografa za tekoči dan in 

preteklih 56 dni; 

 (b) elektronske tovorne liste za tekoči 

dan in preteklih 56 dni; 

 (c) uradno obvestilo iz odstavka 1.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo) 
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Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 4 člena 8 se nadomesti z 

naslednjim: 

Za dokazovanje, da so bili izpolnjeni 

pogoji iz tega člena, se ne zahteva noben 

dodatni dokument. 

„Za dokazovanje, da so bili izpolnjeni 

pogoji iz tega člena, lahko pristojni organi 

države članice, v kateri se izvaja kabotaža, 

zahtevajo dodatne dokumente in preverijo 

podatke, povezane s: 

 (a) tahografom 

 (b) elektronskim tovornim listom.“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-20130701) 

 

Predlog spremembe  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 4 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med 

cestnim pregledom predložijo ali pošljejo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 

neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* 

Med cestnim pregledom lahko voznik stopi 

v stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3. 

Dokazi iz odstavka 3 se hranijo v vozilu 

ter se na zahtevo in med cestnim 

pregledom predložijo ali pošljejo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 

neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je 

elektronski tovorni list (eCMR).* Med 

cestnim pregledom lahko voznik stopi v 

stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dodatni dokaz iz 

odstavka 3. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 4 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med 

cestnim pregledom predložijo ali pošljejo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 

neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* 

Med cestnim pregledom lahko voznik stopi 

v stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3. 

Dokazi iz odstavka 3 se hranijo v vozilu 

ter se na zahtevo in med cestnim 

pregledom predložijo ali pošljejo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 

neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* 

Med cestnim pregledom lahko voznik stopi 

v stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  244 

Claude Rolin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 4 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med 

cestnim pregledom predložijo ali pošljejo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 

Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med 

cestnim pregledom predložijo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko 

elektronsko z uporabo prilagodljivega 

strukturiranega formata, ki se lahko 
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neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* 

Med cestnim pregledom lahko voznik stopi 

v stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3. 

neposredno uporabi za računalniško 

shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* 

Med cestnim pregledom lahko voznik stopi 

v stik s sedežem podjetja, upravljavcem 

prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki 

lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

_________________ črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog je zastarel. 

 

Predlog spremembe  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) doda se naslednji odstavek: 

 „4b. Za učinkovito spremljanje 

skladnosti s to uredbo podjetja za cestni 

prevoz z izjavo ustreznim nacionalnim 

pristojnim organom države članice, v 

kateri se izvaja kabotaža, najpozneje ob 
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začetku kabotaže in v (enem od) 

uradnem(-ih) jeziku(-ov) države članice 

gostiteljice ali drugem(-ih) jeziku(-ih), ki 

jih je sprejela država članica gostiteljica, 

pisno sporočijo ustrezne informacije, ki so 

potrebne zaradi učinkovitega nadzora 

kabotaže, vključno z vsaj naslednjimi 

informacijami: 

 (a) identiteta pošiljatelja; 

 (b) ocenjeno trajanje kabotaže; 

 (c) naslednji podatki o vsakem 

vozniku: ime, država članica stalnega 

prebivališča, država članica, v kateri je 

bila registrirana pogodba o zaposlitvi, 

država članica, v kateri se plačujejo 

prispevki za socialno varnost, in številka 

socialnega zavarovanja ali nacionalna 

številka zavarovanja.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Georges Bach 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (5a) člen 9 se spremeni: 

Člen 9 „Člen 9 

Pravila, ki se uporabljajo za kabotažo Pravila, ki se uporabljajo za kabotažo 

1. Če v zakonodaji Skupnosti ni 

drugače določeno, za opravljanje kabotaže 

veljajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo 

v državi članici gostiteljici glede 

naslednjega: 

1. Če v zakonodaji Skupnosti ni 

drugače določeno, za opravljanje kabotaže 

veljajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo 

v državi članici gostiteljici glede 

naslednjega: 

(a) pogojev, ki urejajo prevozno 

pogodbo; 

(a) pogojev, ki urejajo prevozno 

pogodbo; 

(b) teže in dimenzij vozil; (b) teže in dimenzij vozil; 

(c) zahtev v zvezi s prevozom (c) zahtev v zvezi s prevozom 
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določenih kategorij blaga, zlasti nevarnih 

snovi, pokvarljivih prehrambenih 

proizvodov in živih živali; 

določenih kategorij blaga, zlasti nevarnih 

snovi, pokvarljivih prehrambenih 

proizvodov in živih živali; 

(d) časa vožnje in obdobij počitka; (d) časa vožnje in obdobij počitka; 

(e) davka na dodano vrednost (DDV) 

na prevozne storitve. 

(e) davka na dodano vrednost (DDV) 

na prevozne storitve; 

Teže in dimenzije iz točke (b) prvega 

pododstavka lahko, kadar je primerno, 

presegajo tiste, ki se uporabljajo v državi 

članici sedeža cestnega prevoznika, vendar 

pod nobenim pogojem ne smejo presegati 

omejitev, ki jih država članica gostiteljica 

določi za notranji promet, ali tehničnih 

značilnosti, ki so navedene v dokazilih iz 

člena 6(1) Direktive Sveta 96/53/ES z dne 

25. julija 1996 o določitvi največjih 

dovoljenih mer določenih cestnih vozil v 

Skupnosti v notranjem in mednarodnem 

prometu in največjih dovoljenih tež v 

mednarodnem prometu. 

(ea) minimalnih urnih postavk in 

plačanega letnega dopusta, kot je 

določeno v točkah (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 

96/71/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

Zakoni in drugi predpisi iz odstavka 1 se 

uporabljajo za cestne prevoznike 

nerezidente pod pogoji, ki veljajo za 

prevoznike s sedežem v državi članici 

gostiteljici, da bi preprečili vsako 

diskriminacijo na podlagi državljanstva ali 

kraja sedeža. 

Teže in dimenzije iz točke (b) prvega 

pododstavka lahko, kadar je primerno, 

presegajo tiste, ki se uporabljajo v državi 

članici sedeža cestnega prevoznika, vendar 

pod nobenim pogojem ne smejo presegati 

omejitev, ki jih država članica gostiteljica 

določi za notranji promet, ali tehničnih 

značilnosti, ki so navedene v dokazilih iz 

člena 6(1) Direktive Sveta 96/53/ES z dne 

25. julija 1996 o določitvi največjih 

dovoljenih mer določenih cestnih vozil v 

Skupnosti v notranjem in mednarodnem 

prometu in največjih dovoljenih tež v 

mednarodnem prometu. 

 Zakoni in drugi predpisi iz odstavka 1 se 

uporabljajo za cestne prevoznike 

nerezidente pod pogoji, ki veljajo za 

prevoznike s sedežem v državi članici 

gostiteljici, da bi preprečili vsako 

diskriminacijo na podlagi državljanstva ali 

kraja sedeža.“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 
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Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je pojasniti, da se pogoji o napotitvi delavcev (minimalna urna 

postavka in plačan letni dopust) neposredno in v celoti uporabljajo za vsako kabotažo od 

prvega dne opravljanja celotnega prevoza v državi članici gostiteljici. 

 

Predlog spremembe  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) vstavi se naslednji člen 8a: 

  

 „Elektronsko obvestilo 

 Podjetja v cestnem prevozu z elektronskim 

obvestilom ali pisno pred vsako izvedeno 

kabotažo zagotovijo, da so pristojni organi 

vseh držav članic najpozneje ob začetku 

ustrezno obveščeni o kabotaži in ustreznih 

informacijah, ki so potrebne zaradi 

učinkovitega nadzora kabotaže. To 

obvestilo se poda v enem od uradnih 

jezikov države članice gostiteljice ali 

drugem sprejemljivem jeziku in vključuje 

naslednje informacije: 

 (i) ime pošiljatelja; 

 (ii) ocenjeno trajanje kabotaže; 

 (iii) ime voznika, njegova država 

stalnega prebivališča, država članica, v 

kateri se plačujejo prispevki za socialno 

varnost, in številka socialnega 

zavarovanja;“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 9 – odstavek 1 – točka f (novo) 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (5a) v členu 9 se v odstavku 1 doda 

točka (f): 

. „(f) uporaba pravil, ki izhajajo iz 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

o spremembi Direktive 2006/22/ES glede 

zahtev za izvrševanje ter določitve 

posebnih pravil v zvezi z 

Direktivo 96/71/ES in 

Direktivo 2014/67/EU za napotitev 

delavcev v sektorju cestnega prometa;“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Obrazložitev 

Vse zahteve za sektor bi morale izhajati le iz lex specialis. 

 

Predlog spremembe  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) v členu 9 se v odstavku 1 doda 

naslednja točka: 

 „(ea) minimalnih urnih postavk in 

minimalnega plačanega letnega dopusta, 

kot je določeno v točkah (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 

96/71/ES.“; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (5a) člen 9 se spremeni: 

1. Če v zakonodaji Skupnosti ni 

drugače določeno, za opravljanje kabotaže 

veljajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo 

v državi članici gostiteljici glede 

naslednjega: (a) pogojev, ki urejajo 

prevozno pogodbo; (b) teže in dimenzij 

vozil; (c) zahtev v zvezi s prevozom 

določenih kategorij blaga, zlasti nevarnih 

snovi, pokvarljivih prehrambenih 

proizvodov in živih živali; (d) časa vožnje 

in obdobij počitka; (e) davka na dodano 

vrednost (DDV) na prevozne storitve. 

„1. Če v zakonodaji Skupnosti ni 

drugače določeno, za opravljanje kabotaže 

veljajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo 

v državi članici gostiteljici glede 

naslednjega: (a) pogojev, ki urejajo 

prevozno pogodbo; (b) teže in dimenzij 

vozil; (c) zahtev v zvezi s prevozom 

določenih kategorij blaga, zlasti nevarnih 

snovi, pokvarljivih prehrambenih 

proizvodov in živih živali; (d) časa vožnje 

in obdobij počitka; (e) davka na dodano 

vrednost (DDV) na prevozne storitve; (f) 

pogojev za napotitev delavcev.“; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072) 

 

Predlog spremembe  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) v členu 9 se v odstavku 1 doda 

naslednja točka: 
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 „(ea) minimalnih urnih postavk in 

plačanega letnega dopusta, kot je 

določeno v točkah (b) in (c) prvega 

pododstavka člena 3(1) Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 

96/71/ES*. 

 __________________ 

 * Direktiva 96/71/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 

1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru 

opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, 

str. 1).“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) vstavi se naslednji člen 10a: črtano 

  

„Člen 10a  

Pregledi  

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na 

njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na 

vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za 

izračun navedenega deleža je skupna 

dejavnost kabotaže v državi članici, 

izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, 

kot jo je sporočil Eurostat. 

 

2. Države članice se usmerijo v 

podjetja, za katera je bilo ocenjeno 

povečano tveganje kršenja določb tega 

poglavja, ki se zanje uporabljajo. Zato 

države članice v okviru sistema 
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ocenjevanja tveganj, ki ga vzpostavijo v 

skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta*** ter 

razširijo v skladu s členom 12 Uredbe 

(ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta,**** tveganje takih 

kršitev obravnavajo kot samostojno 

tveganje. 

3. Države članice najmanj trikrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati 

izvedejo nacionalni organi, pristojni za 

izvrševanje pravil na področju cestnega 

prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na 

svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne 

točke, določene v skladu s členom 18(1) 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta****, izmenjajo 

informacije o številu in vrsti kršitev, 

odkritih po izvedenih usklajenih cestnih 

pregledih. 

 

______________________  

*** Direktiva 2006/22/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 

o minimalnih pogojih za izvajanje uredb 

Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) 

št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z 

dejavnostmi v cestnem prometu 

(UL L 102, 11.4.2006, str. 35). 

 

**** Uredba (ES) št. 1071/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede 

pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega 

prevoznika in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, 

str. 51).“; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  254 

Siôn Simon 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 (novo) 
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Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Vstavi se naslednji člen 10a: 

 „Za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz 

tega poglavja države članice zagotovijo, 

da se na njihovem ozemlju uporablja 

usklajena nacionalna strategija 

izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na 

podjetja z visoko stopnjo tveganja iz 

člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta* ter temelji na 

informacijah in podatkih, ki so v 56-

dnevnem obdobju zapisani, obdelani ali 

shranjeni v pametnih tahografih. Pametni 

tahografi se bodo za vsa vozila v 

mednarodnem prevozu in kabotaži 

obvezno uvedli najpozneje do 

2. januarja 2020. 

 __________________ 

 * Direktiva 2006/22/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 

o minimalnih pogojih za izvajanje uredb 

Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 

3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z 

dejavnostmi v cestnem prometu in 

razveljavitvi Direktive Sveta 

88/599/EGS.“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

črtano 
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vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na 

njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na 

vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za 

izračun navedenega deleža je skupna 

dejavnost kabotaže v državi članici, 

izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, 

kot jo je sporočil Eurostat. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  256 

Helga Stevens 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Vsaka država članica na svojem 

ozemlju zagotavlja celovito in učinkovito 

politiko izvrševanja. Pri tem vsaka država 

članica organizira preglede tako, da se od 

1. januarja 2020 v vsakem koledarskem 

letu pregledata vsaj 2 % vseh kabotaž, 

opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež 

povečajo na vsaj 3 % po 1. januarju 2022. 

Podlaga za izračun navedenega deleža je 

skupna dejavnost kabotaže v državi članici, 

izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, 

kot jo je sporočil Eurostat. 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Kabotaža je prepovedana za 

prevoznike, registrirane v tujini. Vsaka 

država članica organizira preglede tako, da 

se od 1. januarja 2020 v vsakem 

koledarskem letu pregledajo vsaj 4 % vseh 

kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. 

Ta delež povečajo na vsaj 6 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregleda vsaj 

8 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 10 % 

po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregleda vsaj 

6 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 8 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  260 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledajo vsaj 

4 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 6 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

Or. nl 

 



 

AM\1144073SL.docx 135/141 PE616.759v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 

2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 

1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

1. Vsaka država članica organizira 

preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v 

vsakem koledarskem letu pregleda vsaj 

5 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem 

ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 10 % 

po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun 

navedenega deleža je skupna dejavnost 

kabotaže v državi članici, izražena v 

tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je 

sporočil Eurostat. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice najmanj trikrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati 

izvedejo nacionalni organi, pristojni za 

izvrševanje pravil na področju cestnega 

prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na 

svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne 

točke, določene v skladu s členom 18(1) 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta****, izmenjajo 

informacije o številu in vrsti kršitev, 

odkritih po izvedenih usklajenih cestnih 

pregledih. 

3. Države članice najmanj šestkrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti 

skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu z 

Direktivo 2006/22/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta. Take preglede hkrati 

izvedejo nacionalni organi, pristojni za 

izvrševanje pravil na področju cestnega 

prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na 

svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne 

točke, določene v skladu s členom 18(1) 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta****, izmenjajo 
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informacije o številu in vrsti kršitev, 

odkritih po izvedenih usklajenih cestnih 

pregledih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  263 

Jeroen Lenaers 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice najmanj trikrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati 

izvedejo nacionalni organi, pristojni za 

izvrševanje pravil na področju cestnega 

prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na 

svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne 

točke, določene v skladu s členom 18(1) 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta****, izmenjajo 

informacije o številu in vrsti kršitev, 

odkritih po izvedenih usklajenih cestnih 

pregledih. 

3. Države članice najmanj trikrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti 

skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s 

členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take 

preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, 

pristojni za izvrševanje pravil na področju 

cestnega prevoza, dveh ali več držav 

članic, vsak na svojem ozemlju. 

Nacionalne kontaktne točke, določene v 

skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) 

št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta****, izmenjajo informacije o številu 

in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih 

usklajenih cestnih pregledih. 

Or. nl 

Predlog spremembe  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice najmanj trikrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 

3. Države članice najmanj šestkrat na 

leto izvedejo usklajene cestne preglede v 
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zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati 

izvedejo nacionalni organi, pristojni za 

izvrševanje pravil na področju cestnega 

prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na 

svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne 

točke, določene v skladu s členom 18(1) 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta****, izmenjajo 

informacije o številu in vrsti kršitev, 

odkritih po izvedenih usklajenih cestnih 

pregledih. 

zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti 

skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s 

členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take 

preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, 

pristojni za izvrševanje pravil na področju 

cestnega prevoza, dveh ali več držav 

članic, vsak na svojem ozemlju. 

Nacionalne kontaktne točke, določene v 

skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) 

št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta****, izmenjajo informacije o številu 

in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih 

usklajenih cestnih pregledih. 

Or. fr 

Predlog spremembe  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 10 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice najmanj enkrat na 

leto izvedejo usklajene računovodske 

preglede prevoznih podjetij, ki imajo 

podrejene družbe v drugih državah 

članicah, da opredelijo in kaznujejo 

nesorazmerno preusmerjanje dobička ali 

prakse izdajanja nezadostnih računov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 14 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14a črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odgovornost črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo sankcije zoper 

pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in 

podizvajalce zaradi neupoštevanja 

poglavij II in III, če zavestno naročijo 

prevozne storitve, ki vključujejo kršitve 

določb te uredbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 14 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo sankcije zoper 

pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in 

podizvajalce zaradi neupoštevanja 

poglavij II in III, če zavestno naročijo 

prevozne storitve, ki vključujejo kršitve 

določb te uredbe. 

Države članice določijo učinkovite in 

odvračilne sankcije zoper pošiljatelje 

blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce 

zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če 

naročijo prevozne storitve, ki vključujejo 

kršitve določb te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 14 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo sankcije zoper 

pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in 

podizvajalce zaradi neupoštevanja 

poglavij II in III, če zavestno naročijo 

prevozne storitve, ki vključujejo kršitve 

določb te uredbe. 

Države članice določijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne sankcije zoper 

pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in 

podizvajalce zaradi neupoštevanja 

poglavij II in III, če naročijo prevozne 

storitve, ki vključujejo kršitve določb te 

uredbe. 

Or. it 

Predlog spremembe  271 

Georgi Pirinski 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 17 – odstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija do konca leta 2022 

pripravi poročilo o stanju na trgu 

cestnega prevoza v Uniji. To poročilo 

zajema analizo razmer na trgu, med 

drugim tudi oceno učinkovitosti kontrol, 

in določitev pogojev zaposlitve v tem 

poklicu ter oceno, ali je uskladitev pravil, 

med drugim na področju izvrševanja in 

dajatev za uporabo cest ter socialne in 

varnostne zakonodaje, napredovala toliko, 

da se lahko predvidi nadaljnje odpiranje 

domačih trgov cestnega prevoza, vključno 

s kabotažo.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 17 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice najpozneje do 

31. januarja vsako leto Komisijo obvestijo 

o številu prevoznih podjetij, ki imajo 

podrejene družbe v drugih državah 

članicah, ter številu prevoznih podjetij, ki 

so bila preverjena za kršitve v zvezi z 

izdajanjem nezadostnih računov in/ali 

nesorazmernim preusmerjanjem dobička. 

Or. en 

Predlog spremembe  273 

Michael Detjen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 
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Uredba (ES) št. 1072/2009 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

(2) Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza, 

dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz 

odstavka 1 dovoli opravljanje do treh 

kabotaž z istim vozilom, ali – v primeru 

spojenih vozil – z motornim vozilom tega 

istega vozila po mednarodnem prevozu iz 

druge države članice ali tretje države 

v državo članico gostiteljico. Zadnje 

razkladanje v okviru kabotaže pred 

zapustitvijo države članice gostiteljice se 

izvrši v 7 dneh od zadnjega razkladanja 

v državi članici gostiteljici v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza. Cestni 

prevozniki v roku iz prvega pododstavka 

opravijo del kabotaž ali vso kabotažo, 

dovoljeno v skladu z navedenim 

pododstavkom, v kateri koli državi članici, 

če se omejijo na eno kabotažo v eni državi 

članici v 3 dneh po tem, ko nenatovorjeni 

vstopijo na ozemlje navedene države 

članice. 

(2) Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza, 

dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz 

odstavka 1 dovoli opravljanje največ ene 

kabotaže z istim vozilom, ali – v primeru 

spojenih vozil – z motornim vozilom tega 

istega vozila po mednarodnem prevozu iz 

druge države članice ali tretje države 

v državo članico gostiteljico. V okviru take 

kabotaže se razkladanje pred zapustitvijo 

države članice gostiteljice izvrši v 7 dneh 

od zadnjega razkladanja v državi članici 

gostiteljici v okviru dohodnega 

mednarodnega prevoza. Po takšni kabotaži 

v tej državi članici gostiteljici v obdobju 

sedmih dni dodatne kabotaže niso 

dovoljene. Z odstopanjem se kabotaža 

dovoli, če je zemljepisni kraj raztovarjanja 

kabotaže bliže sedežu podjetja kot kraj 

natovarjanja iste kabotaže in če prvi kraj 

natovarjanja leži znotraj območja s 

polmerom 200 km od kraja raztovarjanja 

zadnjega mednarodnega prevoza. 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


