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Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2019. o Prijedlogu 
direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz 
tereta (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2017)0282),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0172/2017),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 6. 
prosinca 2017.1,

– nakon savjetovanja s Odborom regija,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0193/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju2;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

1 SL C 129, 11.4.2018., str. 71.
2 Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 14. lipnja 2018. (Usvojeni 

tekstovi, P8_TA(2018)0264).



P8_TC1-COD(2017)0113

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. siječnja 2019. radi 
donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) .../... 
Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni 
prijevoz tereta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. 

stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora1,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2,

1 SL C 129, 11.4.2018., str. 71.
2 Stajalište Europskog parlamenta od 15. siječnja 2019.



budući da:

(1) Direktivom 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 propisuje se minimalna 

razina otvaranja tržišta uporabe vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz 

tereta. 

(2) UporabomTakvom uporabom unajmljenih vozila mogu se smanjiti troškovi 

poduzeća koja prevoze robu za vlastiti račun ili za najamninu i naknadu te se , uz 

istodobno može povećati njihova operativna fleksibilnost. Stoga se na taj način 

povećanje njihove operativne fleksibilnosti. Takvom uporabom unajmljenih vozila 

može se pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti predmetnih poduzeća. 

Uz to, unajmljena su vozila vozila često mogu biti sigurnija te manje onečišćuju 

onečišćivati jer su obično novija od prosjeka voznog parka. [Am. 1]

(3) Direktiva 2006/1/EZ ne omogućuje poduzećima da potpuno iskoriste prednosti 

uporabe unajmljenih vozila. Tom se Direktivom dopušta državama članicama da 

svojim poduzećima s poslovnim nastanom na njihovom državnom području 

ograniče uporabu unajmljenih vozila ukupne dopuštene težine veće od šest tona za 

prijevoz za vlastiti računvlastite potrebe. Povrh toga, država članica ne mora 

dopustiti uporabu unajmljenog vozila na svojem državnom području ako je vozilo 

registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima države članice koja nije 

država članica poslovnog nastana poduzeća koje ga unajmljuje. [Am. 2]

1 Direktiva 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o korištenju 
vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (kodificirana verzija) 
(SL L 33, 4.2.2006., str. 82.).



(4) Kako bi se poduzećima omogućilo da u većoj mjeri iskoriste prednosti uporabe 

unajmljenih vozila, trebala bi imati mogućnost upotrebljavati vozila unajmljena u 

bilo kojoj državi članici, a ne samo u onoj u kojoj imaju poslovni nastan. Time bi im 

se prije svega olakšalo svladavanje kratkoročnih, sezonskih ili privremenih razdoblja 

visoke potražnje ili zamjena neispravnih ili oštećenih vozila.

(4a) Državama članicama ne bi se trebalo dozvoliti da na svojem državnom području 

ograničavaju korištenje vozila koja su unajmila poduzeća sa zakonitim poslovnim 

nastanom na državnom području druge države članice, pod uvjetom da je vozilo 

registrirano i u skladu s operativnim normama i sigurnosnim zahtjevima te da je 

stavljeno u promet u skladu sa zakonima bilo koje države članice i ima dozvolu za 

upravljanje koju je izdala država članica u kojoj odgovorno poduzeće ima poslovni 

nastan. [Am. 3]



(5) Unutar Unije i dalje postoje velike razlike u razini oporezivanja cestovnog prijevoza. 

Stoga su radi izbjegavanja fiskalnih poremećaja i dalje opravdana određena 

ograničenja, koja neizravno utječu i na slobodu pružanja usluga iznajmljivanja 

vozila. Prema tome, države članice trebale bi imati mogućnost, u skladu s uvjetima 

iz ove Direktive, ograničiti trajanje uporabe vozila unajmljenog na svojem državnom 

području razdoblje u kojem poduzeće s poslovnim nastanom može koristiti 

unajmljeno vozilo koje je registrirano ili stavljeno u promet u drugoj državi članici. 

koja nije država članica poslovnog nastana Također bi trebalo moći ograničiti broj 

takvih vozila koja unajmljuju poduzeća koje ga unajmljuje s poslovnim nastanom 

na svojem njihovom državnom području. [Am. 4]

(5a) Kako bi se te mjere mogle provoditi, potrebno je unijeti podatke o registarskom 

broju unajmljenog vozila u nacionalne elektroničke registre država članica u 

skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1071/20091. Nadležna 

tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su obaviještena o 

korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je registrirano ili stavljeno u 

promet u skladu sa zakonima druge države članice trebaju o tome obavijestiti 

nadležna tijela te druge države članice. Države članice trebaju u tu svrhu koristiti 

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI). [Am. 5]

1 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 
uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti 
cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 
14.11.2009., str. 51.).



(6) Kako bi se omogućilo učinkovitije obavljanje prijevoza za vlastiti račun, države 

članice ne bi više smjele imati mogućnost ograničiti uporabu unajmljenih vozila u te 

svrhe.

(6a) Kako bi se očuvali operativni standardi, zadovoljili sigurnosni zahtjevi i zajamčili 

pristojni radni uvjeti za vozače, važno je da prijevoznici imaju zajamčen pristup 

imovini i infrastrukturu za izravnu potporu u zemlji u kojoj obavljaju svoje 

djelatnosti. [Am. 6]

(7) Komisija bi trebala pratiti provedbu ove Direktive i sastaviti izvješće o njojSvaka bi 

se sljedeća mjera u ovom području trebala razmotriti u najkasnije tri godine nakon 

datuma prenošenja ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Tim bi izvješćem 

trebalo uzeti u obzir učinak na cestovnu sigurnost, porezne prihode i okoliš. Tim bi 

se izvješćem također trebala procijeniti sva kršenja ove Direktive, uključujući 

prekogranična kršenja. U svjetlu tog izvješća treba razmotriti potrebu za budućim 

djelovanjem u tom području. [Am. 7]



(8) Budući da države članice ne mogu same u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove 

Direktive, nego se zbog prekogranične naravi cestovnog prijevoza i drugih pitanja 

koja bi se trebala riješiti ovom Direktivom oni mogu na bolji način postići na razini 

Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u 

članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti ova 

Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva. 

(9) Direktivu 2006/1/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:



Članak 1.

Direktiva 2006/1/EZ mijenja se kako slijedi: 

(1) članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Svaka država članica na svojem državnom području dopušta uporabu 

vozila koja su unajmila trgovačka društva s poslovnim nastanom na 

državnom području druge države članice uz uvjet da:”;

ii. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima 

bilo koje države članice, uključujući operativne norme i 

sigurnosne zahtjeve;”; [Am. 8]



(b) dodaje se sljedeći stavak 1.a:

„1.a Ako vozilo nije registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima 

države članice u kojoj poduzeće koje to vozilo unajmljuje ima poslovni 

nastan, država članica može ograničiti vrijeme uporabe tog unajmljenog 

vozila unutar svojeg državnog područja. Međutim, država članica mora u 

takvom slučaju dopustiti uporabu tog vozila u trajanju od najmanje četiri 

mjeseca u svakoj kalendarskoj godini.”; [Am. 9]

(2) članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

1. Ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., države članice poduzimaju 

potrebne mjere kako bi osigurale da njihova trgovačka društva za cestovni 

prijevoz tereta, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 2., poduzeća s 

poslovnim nastanom na njihovu državnom području mogu upotrebljavati 

unajmljena vozila za cestovni prijevoz tereta uz uvjete jednake onima koji 

vrijede za vozila u vlasništvu tih trgovačkih društava njihovu vlasništvu. 

[Am. 10] 

1.a Ako je vozilo registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge 

države članice, država članica poslovnog nastana poduzeća može:



(a) ograničiti trajanje korištenja unajmljenog vozila unutar njezina 

državnog područja pod uvjetom da dozvoljava korištenje unajmljenog 

vozila najmanje četiri uzastopna mjeseca tijekom bilo koje kalendarske 

godine; u tom se slučaju može zahtijevati da trajanje ugovora o najmu 

ne prelazi vremensko ograničenje koje je odredila država članica;

(b) ograničiti broj unajmljenih vozila koje svako poduzeće može koristiti, 

pod uvjetom da dozvoljavaju korištenje broja vozila koji odgovara 

najmanje 25 % ukupnog voznog parka u vlasništvu poduzeća 31. 

prosinca godine koja prethodi zahtjevu za odobrenje; u tom slučaju, 

poduzeću koje ima vozni park veći od jednog, a manji od četiri vozila 

dozvoljava se korištenje barem jednog takvog unajmljenog vozila. 

[Am. 11]

1.b Države članice mogu iz odredaba stavka 1. isključiti prijevoz za vlastiti račun 

koji se obavlja vozilima ukupne dopuštene težine u natovarenom stanju veće 

od 6 tona.” [Am. 28 i 34]



(2.a) Umeće se sljedeći članak 3.a:

„Članak 3.a

1. Podaci o registracijskom broju unajmljenog vozila unose se u nacionalni 

elektronički registar u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009*.

2. Nadležna tijela država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan koja su 

obaviještena o korištenju vozila koje je prijevoznik unajmio i koje je 

registrirano ili stavljeno u promet u skladu sa zakonima druge države članice 

obavješćuju o tome nadležna tijela te druge države članice.

3. Administrativna suradnja iz stavka 2. ostvaruje se s pomoću Informacijskog 

sustava unutarnjeg tržišta (IMI) utemeljenog Uredbom (EU) 

br. 1024/2012**.

__________________

* Odnosi se na članak 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 pri čemu se u obzir 

uzima proširenje informacija koje se trebaju zabilježiti kako je predložila 

Komisija. 

** SL L 316, 14.11.2012., str. 1.” [Am. 12]



(3) umeće se sljedeći članak 5.a:

„Članak 5.a

Do [OP: umetnuti izračunani datum pet godinaNajkasnije ... [tri godine nakon roka 

za prenošenje ove Direktive] Komisija mora podnijeti izvješće Europskom 

parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive. To izvješće mora 

sadržavati podatke o uporabi vozila unajmljenih u državama članicama koje nisu 

države članice poslovnog nastana poduzeća koja ta vozila unajmljuju. U tom se 

izvješću treba obratiti posebna pozornost na učinak na cestovnu sigurnost, porezne 

prihode, uključujući fiskalne poremećaje, i provedbu pravila o kabotaži u skladu s 

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1072/20091. Komisija na temelju 

tog izvješća procjenjuje potrebu za predlaganjem dodatnih mjera.” [Am. 13]

Članak 2.

1. Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi 

usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do [OP: umetnuti izračunani datum 18... 

[20 mjeseci nakon od datuma stupanja na snagu ove Direktive]. One Komisiji odmah 

dostavljaju tekst tih odredaba. [Am. 14]

1 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 
zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL 
L 300, 14.11.2009., str. 72.).



Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu 

ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju 

načine tog upućivanja.

2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje 

donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.
Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske 

unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u 

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik


