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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni 
svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo 
pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh 
držav
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0221),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 2(1) in 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0001/2019),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. septembra 
20191,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0000/2019),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL C , , str…. (še ni objavljeno v Uradnem listu)
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OBRAZLOŽITEV

Predlagani sklep temelji na prošnji Nemčije, da bi jo v skladu s členom 2(1) PDEU pooblastili 
za spremembo njenega dvostranskega sporazuma o cestnem prevozu s Švico iz leta 1953, da 
bi dovoljeval kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v 
obmejnih regijah obeh držav. Na sestanku odbora za notranji promet EU‑Švica junija 2018 je 
Švica obvestila Komisijo, da prav tako želi skleniti tak sporazum. 

Predlagana kabotaža, ki bi jo v Uniji opravljali prevozniki iz tretje države brez licence 
Skupnosti, bo vplivala na delovanje notranjega trga avtobusnih prevozov, kot je določeno z 
Uredbo (ES) št. 1073/2009. Vplivala bo tudi na sporazum o kopenskem prometu med EU in 
Švico, na podlagi katerega kabotaža ni dovoljena razen v primeru obstoječih pravic iz 
dvostranskih sporazumov med državami članicami in Švico, veljavnih ob sklenitvi 
navedenega sporazuma (vendar noben sporazum ne določa pravice kabotaže). Trenutno ima le 
Francijo s Švico sklenjen sporazum, ki dovoljuje kabotažo (dvostranski sporazum, 
spremenjen leta 2007).

Obveznosti, ki jih namerava prevzeti Nemčija, sodijo na področje izključne pristojnosti Unije, 
ki pa lahko države članice v skladu s členom 2(1) PDEU  pooblasti, da na teh področjih 
ukrepajo. Tako pooblastilo podeli zakonodajalec Unije po zakonodajnem postopku iz člena 91 
PDEU. 

Poročevalec ugotavlja, da na podlagi predloga Komisije za dovoljenje velja pogoj, da se ne 
povzroča diskriminacija med izvajalci s sedežem v Uniji in ne izkrivlja konkurenca. Jasno je 
tudi omejeno geografsko območje kabotaže, saj bi bilo opravljanje avtobusnih storitev med 
Nemčijo in Švico dovoljeno le v obmejnih nemških regijah, navedenih v besedilu 
predlaganega sklepa – upravnih okrožjih Freiburg in Tübingen v Baden-Württembergu ter 
upravnem okrožju Švabske na Bavarskem.

Poročevalec predlaga, naj se predlog Komisije podpre, saj bi se s tem izboljšale čezmejne 
javnoprometne povezave med državama, potovanje z avtobusom bi bilo dostopnejše in 
privlačnejše, ljudje, ki živijo in delajo na obeh straneh meje, pa bi imeli več izbire.


