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17.10.2018 A8-0202/133 

Predlog spremembe  133 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 1999/62/ES 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Direktiva 1999/62/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o 

cestnih pristojbinah za uporabo cestne 

infrastrukture za vozila; 

Direktiva 1999/62/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o 

cestnih pristojbinah za uporabo cestne 

infrastrukture za vozila in internalizacijo 

zunanjih stroškov; 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Spremenjeni naslov bolj ustreza vsebini predlagane zakonodaje. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Predlog spremembe  134 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 1999/62/ES 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) obstoječe infrastrukturne 

izboljšave mostov in predorov zaradi 

varnosti ; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba prihodkov za izboljšanje varnosti obstoječih predorov in mostov bo preprečila 

potrebo po večjih naložbah, ker so se ukrepi sprejeli prepozno. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Predlog spremembe  135 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) ,pristojbina za zunanje stroške‘ 

pomeni pristojbino, ki se zaračuna za 

nadomestilo stroškov v državi članici v 

zvezi z onesnaževanjem zraka ali 

obremenitvami s hrupom zaradi prometa 

ali obojim; 

(8) ,pristojbina za zunanje stroške‘ 

pomeni pristojbino, ki se zaračuna za 

nadomestilo stroškov v državi članici v 

zvezi z onesnaževanjem zraka ali 

obremenitvami s hrupom zaradi prometa 

ali obojim, podnebnimi spremembami in 

nesrečami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na to, da največji del pristojbine za zunanje stroške prometa posledica podnebnih 

sprememb in nesreč, bi jih bilo treba navesti v tej opredelitvi. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Predlog spremembe  136 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) „stroški podnebnih sprememb 

zaradi prometa“ pomeni stroške škode 

zaradi podnebnih sprememb, kot so 

skrajne vremenske razmere in ukrepi za 

zmanjšanje škode zaradi podnebnih 

sprememb. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev je potrebna, kot je opisano v spremembi opredelitve iz točke 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Predlog spremembe  137 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) „stroški nesreč“ pomeni stroške 

smrtnih žrtev in težkih poškodb, ki jih 

povzročijo prometne nesreče in jih 

zavarovanje ne krije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ti stroški nesreč so pomemben del zunanjih stroškov in jih je treba zato opredeliti. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Predlog spremembe  138 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 c – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojbina za zunanje stroške, ki 

je povezana z onesnaževanjem zraka 

zaradi prometa, se ne zaračunava za težka 

vozila, ki so v skladu z najstrožjimi 

emisijskimi standardi EURO. 

črtano 

Prvi pododstavek se preneha uporabljati 

štiri leta od datuma začetka veljavnosti 

pravil, s katerimi so začeli veljati navedeni 

standardi. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Celo najstrožji standardi emisijskih standardov EURO zaradi emisij toplogrednih plinov, 

hrupa, onesnaženosti zraka in nesreč povzročajo zunanje stroške. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Predlog spremembe  139 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 g – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija v enem letu po tem, ko objavi 

uradne podatke o emisijah CO2 v skladu z 

Uredbo (EU) .../...*****, sprejme 

delegirani akt v skladu s členom 9e, v 

katerem opredeli referenčne vrednosti 

emisij CO2 in ustrezno kategorizacijo 

zadevnih težkih vozil. 

Komisija v enem letu po tem, ko objavi 

uradne podatke o emisijah CO2 v skladu z 

Uredbo (EU).../..*****,  v okviru rednega 

zakonodajnega postopka predlaga, da se 

ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje 

škode zaradi podnebnih sprememb, 

stroškov, ki jih povzročijo same podnebne 

spremembe, kot so skrajne vremenske 

razmere, ter stroške tehnologij za 

zmanjševanje emisij, določijo referenčne 

vrednosti emisij CO2 in ustrezna 

kategorizacija zadevnih vozil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Odločitev o tem vidiku eksternalizacije zunanjih stroškov podnebnih sprememb je izjemno 

politična, zato jo je treba sprejeti po rednem postopku. Vključiti je treba različne vidike, ki 

prispevajo k tem stroškom.  
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17.10.2018 A8-0202/140 

Predlog spremembe  140 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 g – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija hkrati in po istem postopku, kot 

se uporablja za emisije CO2 iz tega člena, 

predlaga določitev referenčnih vrednosti 

prometnih nesreč ob upoštevanju smrtnih 

žrtev in težkih poškodb. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Predlog spremembe  141 

Michael Cramer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Direktiva 1999/62/ES 

Člen 7 i – odstavek 2, točki b in c, in odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) člen 7i se spremeni: črtano 

(a) v odstavku 2 se točki (b) in (c) 

nadomestita z naslednjim: 

 

(b) tovrstni popusti ali znižanja 

izražajo dejanske prihranke pri upravnih 

stroških obravnave pogostih uporabnikov 

v primerjavi z občasnimi uporabniki; 

 

(c) tovrstni popusti ali znižanja ne 

presegajo 13 % infrastrukturnih 

pristojbin, ki jih plačujejo enakovredna 

vozila, ki do popustov ali znižanj niso 

upravičena.“; 

 

(b) odstavek 3 se spremeni:  

 Pod pogoji iz člena 7g(1)(b) in (5) 

so stopnje cestnin lahko izjemoma, 

namreč za posebne projekte velikega 

evropskega pomena, opredeljene v Prilogi 

I k Uredbi (EU) št. 1315/2013, predmet 

razlikovanja na drugačen način, da se 

zagotovi gospodarska izvedljivost takih 

projektov, kadar so ti izpostavljeni 

neposredni konkurenci drugih načinov 

prevoza. Tarifna struktura je linearna, 

sorazmerna, objavljena in se pod enakimi 

pogoji uporablja za vse uporabnike ter ne 

pomeni prenosa dodatnih stroškov na 

druge uporabnike v obliki višjih cestnin.“; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, ogroža učinkovitost Direktive. 

 

 


