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A8-0204/175

Pozměňovací návrh 175
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
1a.
Každý členský stát zajistí, aby
kontroly stanovené v článku 2 směrnice
2006/22/ES ve vhodných případech
zahrnovaly kontrolu kabotážních činností.
Or. en
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A8-0204/176

Pozměňovací návrh 176
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2a.
Pro účely odstavce 2 mají členské
státy přístup k relevantním informacím
a údajům zaznamenaným, zpracovaným
nebo uloženým v inteligentních
tachografech uvedených v kapitole II
nařízení (EU) č. 165/2014 a
v elektronických přepravních dokladech,
jako jsou elektronické nákladní listy
uvedené v Úmluvě o přepravní smlouvě
v mezinárodní silniční nákladní dopravě
(eCMR).
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A8-0204/177

Pozměňovací návrh 177
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2b.
Členské státy poskytnou přístup
k těmto údajům pouze příslušným
orgánům, které jsou oprávněny
kontrolovat porušení právních aktů
uvedená v tomto nařízení. Členské státy
oznámí Komisi kontaktní údaje všech
příslušných orgánů na svém území, které
určily jako orgány s přístupem k těmto
údajům. Do [XXX] sestaví Komise seznam
všech příslušných orgánů a předá jej
členským státům. Členské státy
neprodleně oznámí případné následné
změny tohoto seznamu.
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A8-0204/178

Pozměňovací návrh 178
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 c (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2c.
Komisi je svěřena pravomoc
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 14b, kterými stanoví
vlastnosti údajů, k nimž mají mít členské
státy přístup, podmínky jejich použití
a technické specifikace jejich přenosu
nebo přístupu k nim, obsahující zejména:
a)
podrobný seznam informací a
údajů, k nimž mají mít příslušné orgány
členských států přístup, zahrnující
přinejmenším čas a místo překročení
hranice, činnosti nakládky a vykládky,
registrační značku vozidla a údaje o
řidiči;
b)
práva přístupu příslušných
orgánů, která budou v případě potřeby
rozlišena podle druhu příslušných
orgánů, druhu přístupu a účelu využití
údajů;
c)
technické specifikace přenosu
údajů uvedených v písmenu a) nebo
přístupu k nim, případně včetně
maximální doby uchovávání těchto údajů,
rozlišených ve vhodných případech podle
druhu.
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A8-0204/179

Pozměňovací návrh 179
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 d (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2d.
Veškeré osobní údaje uvedené
v tomto článku nesmějí být přístupny ani
uchovávány déle, než je nezbytné pro
účely, ke kterým byly údaje shromážděny
nebo ke kterým jsou dále zpracovávány.
Jakmile již nejsou údaje pro tyto účely
zapotřebí, jsou zničeny.
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A8-0204/180

Pozměňovací návrh 180
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.
Členské státy nejméně třikrát za rok
provedou vzájemně koordinované silniční
kontroly kabotáže. Tyto kontroly provádějí
zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za
prosazování příslušných pravidel v oblasti
silniční dopravy z nejméně dvou členských
států, přičemž každý z těchto orgánů tak
činí na svém vlastním území. Národní
kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1071/2009**** si vyměňují
informace o počtu a druhu porušení
zjištěných po provedení vzájemně
koordinovaných silničních kontrol.

3.
Členské státy nejméně třikrát za rok
provedou vzájemně koordinované silniční
kontroly kabotáže, které mohou probíhat
současně s kontrolami prováděnými podle
článku 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto
kontroly provádějí zároveň vnitrostátní
orgány odpovědné za prosazování
příslušných pravidel v oblasti silniční
dopravy z nejméně dvou členských států,
přičemž každý z těchto orgánů tak činí na
svém vlastním území. Členské státy si
vyměňují informace o počtu a druhu
porušení zjištěných po provedení vzájemně
koordinovaných silničních kontrol.
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A8-0204/181

Pozměňovací návrh 181
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 14 a – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce pro
odesílatele, spediční firmy, dodavatele
a subdodavatele za nedodržení kapitol II
a III, kteří vědomě objednají přepravní
služby, které porušují toto nařízení.

Členské státy stanoví účinné, přiměřené
a odrazující sankce za nedodržení kapitol
II a III pro odesílatele, spediční firmy,
dodavatele a subdodavatele, kteří věděli
nebo měli vědět, že přepravní služby, které
objednávají, porušují toto nařízení.
Pokud odesílatelé, spediční firmy,
dodavatelé a subdodavatelé objednají
přepravní služby u podniku silniční
dopravy s nízkou mírou rizika podle
článku 9 směrnice 2006/22/ES, nenesou
odpovědnost za porušení tohoto nařízení,
není-li prokázáno, že o porušení věděli.
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A8-0204/182

Pozměňovací návrh 182
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 17 – odst. 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.
Nejpozději do 31. ledna každého
roku uvědomí členské státy Komisi o počtu
kontrol kabotáže provedených
v předchozím kalendářním roce podle
článku 10a. Tyto poskytnuté informace
zahrnují počet zkontrolovaných vozidel
a počet zkontrolovaných tunokilometrů.

3.
Svou národní strategii prosazování
práva přijatou podle článku 10a předloží
členské státy Komisi nejpozději do ... [dva
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Nejpozději do 31. ledna každého roku
uvědomí členské státy Komisi o operacích
v oblasti prosazování práva provedených
v předchozím kalendářním roce podle
článku 10a, případně včetně počtu
provedených kontrol. Tyto poskytnuté
informace zahrnují počet zkontrolovaných
vozidel a počet zkontrolovaných
tunokilometrů;
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A8-0204/183

Pozměňovací návrh 183
Karima Delli
za Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
3a.
Komise do konce roku 2022
vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie
v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva
bude obsahovat analýzu situace na trhu
včetně hodnocení účinnosti kontrol
a vývoje podmínek zaměstnávání v dané
profesi.
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