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A8-0204/280

Pozměňovací návrh 280
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – bod i
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)
celková aktiva, závazky, vlastní
kapitál a obrat za poslední dva roky;

vypouští se

Or. pl
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A8-0204/281

Pozměňovací návrh 281
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se mohou rozhodnout
uchovávat údaje uvedené v prvním
pododstavci písm. e) až j) v oddělených
rejstřících. V tom případě se příslušné
údaje poskytují na žádost nebo se přímo
zpřístupňují všem příslušným orgánům
dotyčného členského státu. Požadované
informace se poskytují do pěti pracovních
dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené
v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou
veřejně přístupné v souladu s příslušnými
právními předpisy o ochraně osobních
údajů.

Členské státy se mohou rozhodnout
uchovávat údaje uvedené v prvním
pododstavci písm. e) až j) v oddělených
rejstřících. V tom případě se příslušné
údaje poskytují na žádost nebo se přímo
zpřístupňují všem příslušným orgánům
dotyčného členského státu. Požadované
informace se poskytují do třiceti
pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje
uvedené v prvním pododstavci písm. a) až
d) jsou veřejně přístupné v souladu
s příslušnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů.
Or. pl
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A8-0204/282

Pozměňovací návrh 282
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
Zpráva
Ismail Ertug
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

A8-0204/2018

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 5
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.
Každý rok členské státy podají
Komisi zprávu o žádostech, které podaly
na základě čl. 18 odst. 3 a 4, o odpovědích,
které obdržely od ostatních členských
států, a o opatřeních, která přijaly na
základě poskytnutých informací.

5.
Každé dva roky členské státy podají
Komisi zprávu o žádostech, které podaly
na základě čl. 18 odst. 3 a 4, o odpovědích,
které obdržely od ostatních členských
států, a o opatřeních, která přijaly na
základě poskytnutých informací.
Or. pl
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A8-0204/283

Pozměňovací návrh 283
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
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 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.
Podnikatelé v silniční nákladní
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou
oprávněni v návaznosti na mezinárodní
přepravu nákladu z jiného členského státu
nebo ze třetí země do hostitelského
členského státu provést po dodání
nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě
soupravy s týmž motorovým vozidlem,
kabotáž v hostitelském členském státě
nebo v sousedících členských státech. K
poslední vykládce v rámci kabotáže musí
dojít do pěti dnů od poslední vykládky
v hostitelském členském státě navazující na
mezinárodní přepravu.“

2.
K poslední vykládce v rámci
kabotáže musí dojít do sedmi dnů od
prvního dne poslední vykládky
v hostitelském členském státě navazující na
mezinárodní přepravu.
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A8-0204/284

Pozměňovací návrh 284
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
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
Článek 10 a (nový)
Znění navržené Komisí
7)
zní:

Pozměňovací návrh

vkládá se nový článek 10a, který

vypouští se

Článek 10a
Kontroly
1.
Každý členský stát organizuje
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla
v každém kalendářním roce
zkontrolována nejméně 2 % všech
kabotáží realizovaných na jeho území. Od
1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně
na 3 %. Základem pro výpočet uvedeného
podílu je celková kabotážní činnost
v členském státě v roce t-2 vyjádřená
v tunokilometrech podle údajů uvedených
Eurostatem.
2.
Členské státy se zaměří na
podniky, jež byly vyhodnoceny jako
podniky představující zvýšené riziko
porušení ustanovení této kapitoly, která se
na ně vztahují. Za tímto účelem členské
státy v rámci systému hodnocení rizik
zavedeného členskými státy podle
článku 9 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/22/ES***
a rozšířeného podle článku 12 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1071/2009**** považují riziko takového
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porušení za samostatné riziko.
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.
______________________
*** Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března
2006 o minimálních podmínkách pro
provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
a (EHS) č. 3821/85 o předpisech
v sociální oblasti týkajících se činností
v silniční dopravě (Úř. věst. L 102,
11.4.2006, s. 35).
**** Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne
21. října 2009, kterým se zavádějí
společná pravidla týkající se závazných
podmínek pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě a zrušuje směrnice
Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300,
14.11.2009, s. 51).
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A8-0204/285

Pozměňovací návrh 285
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
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
Článek 14 a
Znění navržené Komisí
Článek 14a

Pozměňovací návrh
vypouští se

Or. pl
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A8-0204/286

Pozměňovací návrh 286
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
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 – odrážka 8
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Článek 14 a
Znění navržené Komisí
Odpovědnost

Pozměňovací návrh
vypouští se
Or. pl
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A8-0204/287

Pozměňovací návrh 287
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
za skupinu ECR
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
Článek 14 a
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.

vypouští se

Or. pl
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