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22.3.2019 A8-0204/261

Pozmeňujúci návrh 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Zo skúseností s vykonávaním 
nariadení (ES) č. 1071/200918 a (ES) č. 
1072/200919 vyplynulo, že pravidlá 
stanovené v uvedených nariadeniach 
poskytujú priestor na zlepšenie v mnohých 
ohľadoch.

(1) Zo skúseností s vykonávaním 
nariadení (ES) č. 1071/200918 a (ES) č. 
1072/200919 vyplynulo, že pravidlá 
stanovené v uvedených nariadeniach si v 
mnohých ohľadoch vyžadujú účinnejšie 
presadzovanie.

__________________ __________________
18 Nariadenie (ES) č. 1071/2009, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa 
podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať 
pri výkone povolania prevádzkovateľa 
cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 
14.11.2009, s. 51).

18 Nariadenie (ES) č. 1071/2009, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa 
podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať 
pri výkone povolania prevádzkovateľa 
cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 
14.11.2009, s. 51).

19 Nariadenie (ES) č. 1072/2009 o 
spoločných pravidlách prístupu nákladnej 
cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. 
EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nariadenie (ES) č. 1072/2009 o 
spoločných pravidlách prístupu nákladnej 
cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. 
EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Pozmeňujúci návrh 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Členské štáty majú dnes právo 
podmieniť prístup k povolaniu 
prevádzkovateľa cestnej dopravy 
dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 
nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 
potreba využiť takúto možnosť sa však 
nepreukázala, viedla len k rozdielom v 
takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť.

(3) Členské štáty majú dnes právo 
podmieniť prístup k povolaniu 
prevádzkovateľa cestnej dopravy 
dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 
nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 
potreba využiť takúto možnosť sa však 
nepreukázala, viedla len k rozdielom v 
takomto prístupe a k oslabeniu základných 
zásad riadneho fungovania jednotného 
trhu a slobody poskytovať služby. Preto by 
sa mala zrušiť.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/263

Pozmeňujúci návrh 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 
niektorom členskom štáte vykazovali 
skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 
členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 
podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 
vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 
ustanovenia týkajúce sa existencie 
skutočného a stabilného miesta usadenia.

(4) S cieľom ukončiť využívanie 
schránkových spoločností je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej 
dopravy usadení v niektorom členskom 
štáte boli v tomto členskom štáte skutočne 
a sústavne prítomní a aby odtiaľ riadili 
svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto 
dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba 
objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie 
skutočného a stabilného miesta usadenia.

Or. en



AM\1180742SK.docx PE621.710v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.3.2019 A8-0204/264

Pozmeňujúci návrh 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na ich potenciál značne 
ovplyvniť podmienky spravodlivej 
hospodárskej súťaže na trhu cestnej 
nákladnej dopravy by mali byť vážne 
porušenia daňových predpisov 
jednotlivých štátov pridané k prvkom, na 
základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

(6) Vzhľadom na ich potenciál značne 
ovplyvniť podmienky spravodlivej 
hospodárskej súťaže na trhu cestnej 
nákladnej dopravy by mali byť vážne 
porušenia akýchkoľvek predpisov 
jednotlivých štátov v oblasti cestnej 
dopravy pridané k prvkom, na základe 
ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/265

Pozmeňujúci návrh 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 
ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 
ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 
mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 
vysielaní pracovníkov a o práve 
uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 
k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 
bezúhonnosť.

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 
ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 
ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 
mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 
práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky 
pridané k prvkom, na základe ktorých sa 
posudzuje bezúhonnosť.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/266

Pozmeňujúci návrh 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na dôležitosť 
spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 
by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich 
sa tejto otázky mali zohľadniť pri 
posudzovaní bezúhonnosti vedúcich 
dopravy a dopravných podnikov. V tejto 
súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie 
postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie 
stupňa závažnosti príslušného porušenia.

(8) Vzhľadom na dôležitosť 
spravodlivej hospodárskej súťaže na 
jednotnom trhu EÚ by sa porušenia 
predpisov Únie týkajúcich sa tejto otázky 
mali zohľadniť pri posudzovaní 
bezúhonnosti vedúcich dopravy a 
dopravných podnikov. V tejto súvislosti by 
sa malo objasniť aj posilnenie postavenia 
Komisie, pokiaľ ide o určenie stupňa 
závažnosti príslušného porušenia.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/267

Pozmeňujúci návrh 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 
dopravy uvedené vo vnútroštátnych 
elektronických registroch by mali byť čo 
najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 
vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 
príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 
o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 
vyšetrovania. Najmä informácie o 
evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 
prevádzkovatelia k dispozícii, počte 
zamestnancov, ktorých najímajú, ich 
rizikovosti a ich základné finančné 
informácie by mali umožniť lepšie 
vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 
ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 
(ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 
registri.

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 
dopravy uvedené vo vnútroštátnych 
elektronických registroch by sa mali 
systematicky dopĺňať a aktualizovať, aby 
umožnili kompetentným vnútroštátnym 
orgánom, ktoré presadzujú príslušné 
predpisy, mať dostatočný prehľad o 
prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 
vyšetrovania. Najmä informácie o číslach 
vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k 
dispozícii, počte vodičov, ktorých najímajú, 
ich rizikovosti a ich základné finančné 
informácie by mali umožniť lepšie 
vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 
ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 
(ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 
registri.
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22.3.2019 A8-0204/268

Pozmeňujúci návrh 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 
dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 
štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 
ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 
mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 
vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 
všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň 
liberalizácie.

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 
dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 
štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 
ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 
mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 
vynútiteľné a zároveň by mala byť prísne 
zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/269

Pozmeňujúci návrh 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Mali by sa objasniť spôsoby, 
ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej 
dopravy preukázať súlad s pravidlami 
kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by 
malo byť uznané používanie a zasielanie 
elektronických dopravných informácií, čím 
by sa malo zjednodušiť poskytovanie 
relevantných dôkazov a ich spracovanie 
príslušnými orgánmi. Formát použitý na 
tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť 
a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce 
používanie efektívnej elektronickej 
výmeny informácií v odvetviach dopravy a 
logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť 
regulačných rámcov a ustanovení 
týkajúcich sa zjednodušenia 
administratívnych postupov.

(15) Na hladké fungovanie vnútorného 
trhu a zabránenie nadmernej 
administratívnej záťaži je potrebná ďalšia 
digitalizácia odvetvia a nástroje na 
výmenu dokumentov, a preto by sa mali 
objasniť spôsoby, ktorými môžu 
prevádzkovatelia cestnej dopravy 
preukázať súlad s pravidlami kabotážnej 
prepravy. Za takýto spôsob by malo byť 
uznané používanie a zasielanie 
elektronických dopravných informácií, čím 
by sa malo zjednodušiť poskytovanie 
relevantných dôkazov a ich spracovanie 
príslušnými orgánmi. Formát použitý na 
tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť 
a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce 
používanie efektívnej elektronickej 
výmeny informácií v odvetviach dopravy a 
logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť 
regulačných rámcov a ustanovení 
týkajúcich sa zjednodušenia 
administratívnych postupov.
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22.3.2019 A8-0204/270

Pozmeňujúci návrh 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

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 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

písmeno a) sa vypúšťa; vypúšťa sa

Or. en


