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21.3.2019 A8-0204/146

Pozmeňujúci návrh 146
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 
uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) 
budú uchovávať v samostatných registroch. 
V takom prípade musia byť príslušné údaje k 
dispozícii na požiadanie alebo priamo 
prístupné všetkým príslušným orgánom 
dotknutých členských štátov. Vyžadované 
údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní 
od doručenia žiadosti. Údaje uvedené 
v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť 
verejne prístupné v súlade s príslušnými 
ustanoveniami o ochrane osobných údajov. 

„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 
uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) 
budú uchovávať v samostatných registroch. 
V takom prípade musia byť príslušné údaje 
k dispozícii na požiadanie alebo priamo 
prístupné všetkým príslušným orgánom 
dotknutých členských štátov. Vyžadované 
údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní 
od doručenia žiadosti. Údaje uvedené 
v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť 
verejne prístupné v súlade s príslušnými 
ustanoveniami o ochrane osobných údajov. 

V každom prípade majú k údajom uvedeným 
v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné 
orgány ako príslušné orgány, len ak im boli 
riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú 
dohľadu a ukladania sankcií v odvetví 
cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní 
prísahou alebo iným spôsobom úradne 
viazaní povinnosťou zachovávať 
mlčanlivosť.“; 

V každom prípade majú k údajom uvedeným 
v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné 
orgány ako príslušné orgány, len ak im boli 
riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú 
dohľadu a ukladania sankcií v odvetví 
cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní 
prísahou alebo iným spôsobom úradne 
viazaní povinnosťou zachovávať 
mlčanlivosť.

Na účely článku 14a nariadenia (ES) 
č. 1072/2009 sú údaje uvedené v písmene 
j) na požiadanie k dispozícii prepravcom, 
zasielateľom, dodávateľom a 
subdodávateľom.“;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Pozmeňujúci návrh 147
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 
2, členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, aby 
vnútroštátne elektronické registre boli 
prepojené a prístupné na celom území 
Spoločenstva prostredníctvom 
vnútroštátnych kontaktných miest 
definovaných v článku 18. Sprístupnenie 
prostredníctvom vnútroštátnych 
kontaktných miest a prepojenie sa 
uskutoční do 31. decembra 2012, tak aby 
príslušný orgán ktoréhokoľvek členského 
štátu mohol nahliadnuť do 
vnútroštátneho elektronického registra 
ktoréhokoľvek členského štátu.

„5. V záujme zvýšenia účinnosti 
cezhraničného presadzovania práva 
členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne 
elektronické registre boli prepojené 
a interoperabilné v celej Únii 
prostredníctvom Európskeho registra 
podnikov cestnej dopravy uvedeného 
vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 
2016/480 tak, aby všetky príslušné orgány 
na presadzovanie práva a kontrolné 
orgány všetkých členských štátov mali 
priamy prístup k údajom uvedeným 
v odseku 2 a v reálnom čase.“;

Or. en

Odôvodnenie

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Pozmeňujúci návrh 148
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

bb) odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Komisia v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 a 
prvýkrát pred 31. decembrom 2010 prijme 
spoločné pravidlá týkajúce sa 
vykonávania odseku 5, ako je formát 
vymieňaných údajov, technické postupy 
na elektronické nahliadanie do 
vnútroštátnych elektronických registrov 
iných členských štátov a podpora 
interoperability týchto registrov s inými 
príslušnými databázami. Tieto spoločné 
pravidlá určia, ktorý orgán je zodpovedný 
za prístup k údajom a ich ďalšie 
používanie a aktualizáciu po prístupe, a 
na tento účel sa uvedú pravidlá o 
zapisovaní a monitorovaní údajov.

‘6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
s cieľom stanoviť a aktualizovať spoločné 
pravidlá na zabezpečenie toho, aby 
vnútroštátne elektronické registre boli 
v plnej miere vzájomne prepojené a 
interoperabilné tak, aby príslušný orgán 
alebo kontrolný orgán v každom členskom 
štáte mal priamy prístup do 
vnútroštátneho elektronického registra 
každého členského štátu a v reálnom čase, 
ako sa stanovuje v odseku 5. Takéto 
spoločné pravidlá zahŕňajú okrem 
osobitných pravidiel o prístupe k údajom 
a o zapisovaní a monitorovaní údajov aj 
pravidlá týkajúce sa formátu 
vymieňaných údajov, technických 
postupov elektronickej konzultácie 
vnútroštátnych elektronických registrov 
ostatných členských štátov 
a interoperability týchto registrov.“;
"

Or. en
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Odôvodnenie

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Pozmeňujúci návrh 149
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vnútroštátne 
kontaktné miesto zodpovedné za výmenu 
informácií s ostatnými členskými štátmi, 
pokiaľ ide o uplatňovanie tohto 
nariadenia. Členské štáty informujú 
Komisiu o názvoch a adresách ich 
vnútroštátnych kontaktných miest do 31. 
decembra 2018. Komisia zostaví zoznam 
všetkých kontaktných miest a odovzdá ho 
členským štátom. Členské štáty 
bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek 
zmeny kontaktných miest.

1. Príslušné orgány členských štátov 
úzko spolupracujú a navzájom si 
urýchlene poskytujú vzájomnú pomoc 
a akékoľvek ďalšie relevantné informácie 
s cieľom uľahčiť vykonávanie 
a presadzovanie tohto nariadenia.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Pozmeňujúci návrh 150
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na účely odseku 1 sa administratívna 
spolupráca stanovená v tomto článku 
uskutočňuje prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu 
(IMI) zriadeného nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, 
ktorý umožňuje prevádzkovateľom 
poskytovať údaje v ich vlastnom jazyku.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 
2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému 
o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia 
Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) 
(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Pozmeňujúci návrh 151
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty odpovedajú na 
žiadosti o informácie od všetkých 
príslušných orgánov ostatných členských 
štátov a v prípade potreby vykonávajú 
kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ 
ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 
ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov 
cestnej dopravy so sídlom na ich území. 
Žiadosti príslušných orgánov členských 
štátov o poskytnutie informácií musia byť 
odôvodnené. Žiadosti preto musia 
obsahovať spoľahlivé náznaky o možných 
porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).

3. Členské štáty odpovedajú na 
žiadosti o informácie od všetkých 
príslušných orgánov ostatných členských 
štátov a vykonávajú kontroly, inšpekcie a 
vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie 
požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) 
zo strany prevádzkovateľov cestnej 
dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti 
príslušných orgánov členských štátov 
o poskytnutie informácií musia byť riadne 
odôvodnené a opodstatnené. Žiadosti preto 
musia obsahovať spoľahlivé náznaky 
o možných porušeniach článku 3 ods. 1 
písm. a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Pozmeňujúci návrh 152
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak členský štát, ktorému je 
doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je 
dostatočne odôvodnená, oznámi to 
žiadajúcemu členskému štátu do desiatich 
pracovných dní. Žiadajúci členský štát 
poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie 
je možné, členský štát môže danú žiadosť 
zamietnuť.

4. Ak členský štát, ktorému je 
doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je 
dostatočne odôvodnená, oznámi to 
žiadajúcemu členskému štátu do piatich 
pracovných dní. Žiadajúci členský štát 
poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie 
je možné, členský štát môže danú žiadosť 
zamietnuť.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Pozmeňujúci návrh 153
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak je náročné alebo nemožné 
vyhovieť žiadosti o informácie alebo 
vykonať kontroly, inšpekcie alebo 
vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s 
uvedením dôvodov informuje žiadajúci 
členský štát do desiatich pracovných dní. 
Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s 
cieľom nájsť riešenie každého 
spomenutého problému.

5. Ak je náročné alebo nemožné 
vyhovieť žiadosti o informácie alebo 
vykonať kontroly, inšpekcie alebo 
vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom 
informuje žiadajúci členský štát do piatich 
pracovných dní, pričom riadne odôvodní 
túto náročnosť alebo nemožnosť. 
Dotknuté členské štáty navzájom 
spolupracujú s cieľom nájsť riešenie 
každého spomenutého problému. 
V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich 
problémov v oblasti výmeny informácií 
alebo trvalého odmietania poskytovať 
informácie bez náležitého odôvodnenia 
Komisia po tom, ako bola informovaná, 
a po porade s príslušnými členskými 
štátmi môže prijať všetky potrebné 
opatrenia na nápravu situácie.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Pozmeňujúci návrh 154
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V reakcii na žiadosti podľa odseku 
3 členské štáty poskytnú požadované 
informácie a vykonajú potrebné kontroly, 
inšpekcie a vyšetrovanie v lehote 
dvadsiatich piatich pracovných dní od 
doručenia žiadosti, pokiaľ žiadajúci 
členský štát neinformovali o tom, že 
žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, alebo 
o nemožnosti či problémoch podľa 
odsekov 4 a 5.

6. V reakcii na žiadosti podľa odseku 
3 členské štáty poskytnú požadované 
informácie a vykonajú potrebné kontroly, 
inšpekcie a vyšetrovanie v lehote 
pätnástich pracovných dní od doručenia 
žiadosti, ak sa vzájomnou dohodou medzi 
príslušnými členskými štátmi neodsúhlasí 
iná lehota, alebo pokiaľ žiadajúci členský 
štát neinformovali o tom, že žiadosť je 
nedostatočne zdôvodnená, ani 
o nemožnosti či problémoch podľa 
odsekov 4 a 5, a že sa nenašlo riešenie 
týchto problémov.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Pozmeňujúci návrh 155
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Správa A8-0204/2018
Ismail Ertug
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) vkladá sa tento článok 18a:
„Článok 18a
Sprievodné opatrenia
1. Členské štáty prijímajú sprievodné 
opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu 
výmen medzi úradníkmi zodpovednými za 
administratívnu spoluprácu a vzájomnú 
pomoc medzi členskými štátmi, ako aj 
úradníkmi zodpovednými 
za monitorovanie dodržiavania 
uplatniteľných pravidiel tohto nariadenia 
a ich presadzovania.
2. Komisia poskytuje technickú a inú 
podporu v záujme ďalšieho zlepšenia 
administratívnej spolupráce a zvýšenia 
vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, 
a to aj podporovaním výmeny príslušných 
úradníkov a spoločných programov 
odbornej prípravy, ako aj rozvoja, 
uľahčovania a propagovania iniciatív 
v oblasti najlepších postupov. Bez toho, 
aby boli dotknuté výsady Európskeho 
parlamentu a Rady v rozpočtovom 
postupe, môže Komisia využívať dostupné 
finančné nástroje na ďalšie posilňovanie 
budovania kapacít a administratívnej 
spolupráce medzi členskými štátmi.
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3. Členské štáty zriadia program 
partnerského preskúmania, do ktorého sa 
zapoja všetky príslušné orgány 
presadzovania práva, pričom sa zabezpečí 
primeraná rotácia skúmajúcich, ako aj 
skúmaných príslušných orgánov 
presadzovania práva. Členské štáty 
oznámia tieto programy Komisii každé dva 
roky v rámci správy o činnosti príslušných 
orgánov, ktorá je uvedená v článku 26.“;

Or. en


