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13.3.2017 B8-0180/1 

Predlog spremembe  1 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0180/2017 

Karima Delli 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je sistem povračil, ki 

neposredno ali posredno temelji na 

državljanstvu, diskriminatoren, v 

nasprotju z vodilnimi načeli Evropske 

unije, ovira čezmejno mobilnost in slabi 

evropski enotni trg; 

B. ker EU nima pooblastil, da bi 

prepovedala sistem povračil, ki neposredno 

ali posredno temelji na državljanstvu; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/2 

Predlog spremembe  2 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0180/2017 

Karima Delli 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker so nacionalni cestninski 

sistemi, s katerimi se pristojbine uvajajo 

neposredno ali posredno na podlagi 

državljanstva, v nasprotju z zakonodajo 

EU; 

D. ker bi morala vsaka država imeti 

pravico uvesti nacionalne cestninske 

sisteme, s katerimi se pristojbine uvajajo 

neposredno ali posredno na podlagi 

državljanstva; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/3 

Predlog spremembe  3 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0180/2017 

Karima Delli 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da bi morali biti 

cestninski sistemi za vse vrste vozil 

elektronski in temeljiti na prevoženi 

razdalji ter upoštevati načeli „uporabnik 

plača“ in „onesnaževalec plača“, ki sta 

zapisani v politikah in zakonodaji EU, da 

bi zagotovili internalizacijo zunanjih 

stroškov, povezanih s cestnim prometom; 

črtano 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/4 

Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0180/2017 

Karima Delli 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10.  poziva Komisijo, naj zagotovi in 

razkrije ustrezne informacije Generalnega 

direktorata za mobilnost in promet (GD 

MOVE) o analizi novih ukrepov v zvezi s 

cestnino za osebna vozila („PkW-Maut“), 

ki so jih predstavile nemške oblasti, ter o 

njihovi skladnosti z zakonodajo EU; 

10. poziva Komisijo, naj zagotovi in 

razkrije ustrezne informacije Generalnega 

direktorata za mobilnost in promet (GD 

MOVE) o analizi novih ukrepov v zvezi s 

cestnino za osebna vozila („PkW-Maut“), 

ki so jih predstavile nemške oblasti, ter o 

njihovi skladnosti z zakonodajo EU; poziva 

Komisijo, naj upošteva pravno analizo 

nemških oblasti; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/5 

Predlog spremembe  5 

Marie-Christine Arnautu 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0180/2017 

Karima Delli 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da nemški sistem 

cestninjena („Pkw-Maut“) iz decembra 

2016 še vedno vsebuje elemente, ki 

pomenijo kršitev zakonodaje Unije in 

temeljnih načel Pogodb, zlasti v zvezi z 

diskriminacijo na podlagi državljanstva; 

črtano 

Or. en 

 

 


