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Pozměňovací návrh  25 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Vzhledem k tomu, že předseda 

Evropské komise Jean-Claude Junckerr 

se ve svém projevu o stavu Unie v roce 

2017 zmínil o tom, že v dohledné době 

bude vytvořen Evropský orgán pro 

pracovní záležitosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na 

vypouští se 
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základě společných pravidel, a tudíž za 

účelem sbližování podmínek hospodářské 

soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení 

mělo být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na 

základě společných pravidel, a tudíž za 

účelem sbližování podmínek hospodářské 

soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení 

mělo být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  28 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 5 tuny, by na 

základě společných pravidel, a tudíž za 

účelem sbližování podmínek hospodářské 

soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení 

mělo být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků se 

zvyšuje, zejména na trhu vnitrostátní 

přepravy, což je důsledkem využívání 

lehkých užitkových vozidel ve městech 

a na kratší vzdálenosti. Je nicméně 

správné, aby požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti byly pro podniky provozující 

mezinárodní dopravu povinné. Bude tak 

možné nastolit spravedlivější podmínky 

hospodářské soutěže na vnitřním trhu bez 

vytvoření zbytečné administrativní 

a finanční zátěže pro podniky silniční 

dopravy, zvláště pak MSP. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  29 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 
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podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje.  V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na 

základě společných pravidel, a tudíž za 

účelem sbližování podmínek hospodářské 

soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení 

mělo být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. Pro zajištění 

profesionalizace odvětví na základě 

společných pravidel by všechny požadavky 

pro přístup k povolání podnikatele 

v silniční dopravě měly přiměřeným 

a nediskriminačním způsobem platit 

rovněž pro podniky, které podnikají 

výhradně s motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 
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přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny a pro zajištění rovné 

a spravedlivé hospodářské soutěže všech 

podnikatelů v tomto odvětví, by toto 

ustanovení mělo být zrušeno a požadavky 

týkající se řádného a trvalého usazení 

a finanční způsobilosti by měly být 

povinné pro všechna vozidla používaná 

v mezinárodní silniční dopravě a kabotáži 

bez ohledu na jejich hmotnost. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků se 

zvyšuje. V důsledku toho se několik 

členských států rozhodlo na tyto podniky 

uplatňovat pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě stanovená 

nařízením (ES) č. 1071/2009. Pro zajištění 

minimální úrovně profesionalizace odvětví 

používajícího vozidla, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
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vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

by u mezinárodní přepravy měly na 

základě společných pravidel, a tudíž za 

účelem sbližování podmínek hospodářské 

soutěže všech podnikatelů, stejným 

způsobem platit požadavky na výkon 

povolání podnikatele v silniční dopravě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, měly být požadavky pro 

přístup k povolání pro podnikatele 

používající vozidla, jejichž největší 

přípustná hmotnost je 2,4–3,5 tuny, 

v mezinárodní dopravě povinné. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Do oblasti působnosti tohoto ustanovení jsou zahrnuta i lehká užitková vozidla, která jsou 

používána v mezinárodní přepravě, o hmotnosti 2,4–3,5 tuny, aby byly zajištěny rovné 

podmínky pro těžká vozidla a lehká užitková vozidla. Měly by se na ně tudíž vztahovat všechny 

čtyři požadavky na výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné pro 

podniky provozující mezinárodní 

přepravu. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

Pro zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

(2) Nestanoví-li vnitrostátní předpisy 

jinak, pravidla pro přístup k povolání 

podnikatele v silniční dopravě se dosud 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici. Počet takových podniků 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní 

přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se 

několik členských států rozhodlo na tyto 

podniky uplatňovat pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. 

V zájmu jasného vymezení oblasti 

působnosti tohoto nařízení a vyloučení 

mezer v právních předpisech a pro 
zajištění minimální úrovně 

profesionalizace odvětví používajícího 

vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě 

společných pravidel, a tudíž za účelem 

sbližování podmínek hospodářské soutěže 

všech podnikatelů, toto ustanovení mělo 

být zrušeno a požadavky týkající se 

řádného a trvalého usazení a finanční 

způsobilosti by měly být povinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Mara Bizzotto 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Pokud jde o požadavek finanční 

způsobilosti vztahující se na podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, měly by 

tyto částky zohledňovat kromě počtu 

vozidel také zásadu přiměřenosti ve vztahu 

k velikosti daného podniku. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Ve svém posouzení dopadů Komise 

odhaduje, že úspory pro podniky by se za 

období 2020–2035 měly pohybovat 

v rozmezí 2,7–5,2 miliardy EUR. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V současnosti jsou členské státy (3) V současnosti jsou členské státy 
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oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, 

že tato možnost není nezbytně nutná 

k tomu, aby bylo možné reagovat na 

naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné 

úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba 

ji zrušit. 

oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  38 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V současnosti jsou členské státy 

oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, 

že tato možnost není nezbytně nutná 

k tomu, aby bylo možné reagovat na 

naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné 

úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba 

ji zrušit. 

(3) Členské státy jsou oprávněny uložit 

kromě požadavků uvedených v nařízení 

(ES) č. 1071/2009 ještě další požadavky, 

které je potřeba splnit, aby bylo možné 

vykonávat povolání podnikatele v silniční 

dopravě. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V současnosti jsou členské státy (3) Členské státy jsou oprávněny uložit 
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oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, 

že tato možnost není nezbytně nutná 

k tomu, aby bylo možné reagovat na 

naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné 

úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba 

ji zrušit. 

kromě požadavků uvedených v nařízení 

(ES) č. 1071/2009 ještě další požadavky, 

které je potřeba splnit, aby bylo možné 

vykonávat povolání podnikatele v silniční 

dopravě. Tato možnost je nezbytně nutná 

pro zajištění rovných podmínek 

a společných norem ve všech členských 

státech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V současnosti jsou členské státy 

oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. Ukázalo se, 

že tato možnost není nezbytně nutná 

k tomu, aby bylo možné reagovat na 

naléhavé potřeby, a že vedla k rozdílné 

úpravě přístupu k povolání. Je proto třeba 

ji zrušit. 

(3) V současnosti jsou členské státy 

oprávněny uložit kromě požadavků 

uvedených v nařízení (ES) č. 1071/2009 

ještě další požadavky, které je potřeba 

splnit, aby bylo možné vykonávat povolání 

podnikatele v silniční dopravě. Členské 

státy by měly mít možnost i nadále zavádět 

dodatečné, přiměřené a nediskriminační 

požadavky, které budou zohledňovat 

specifika jejich vnitřního trhu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  41 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Ačkoli silniční doprava v EU 

představuje 5 milionů přímých pracovních 
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míst a přispívá téměř 2 % HDP, EU se 

potýká s nedostatkem řidičů z povolání. 

Aby se usnadnil přístup mladých lidí 

k tomuto povolání a setrvání stávajících 

pracovníků v tomto odvětví (zejména 

v případě malých a středních podniků), je 

třeba zabránit tlaku na snižování 

zaměstnanosti v důsledku mezinárodní 

konkurence v oblasti mzdových nákladů a 

v co možná největším rozsahu zajistit, aby 

pracovníci v mezinárodní silniční dopravě 

dostávali za stejnou práci stejný plat. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  42 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Na základě hodnocení nařízení 

(ES) č. 1071/2009 a č. 1072/2009 se 

ukázalo, že jak orgány státní správy, tak 

podniky v odvětví dopravy jsou zatíženy 

zbytečnými administrativními 

a regulačními požadavky. Jasnější 

vymezení pravidel a další zjednodušování 

administrativy v souladu s cíli Programu 

pro účelnost a účinnost právních předpisů 

(REFIT) jsou nezbytným předpokladem 

konkurenceschopného a efektivně 

fungujícího dopravního odvětví. K tomu je 

rovněž nezbytná další podpora vývoje 

technologií a jejich využívání. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  43 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby 

podnikatelé v silniční dopravě usazení 

v členském státě byli v tomto státě 

skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud 

vykonávali svoji činnost. Z tohoto důvodu 

a s ohledem na zkušenost je nezbytné 

upřesnit ustanovení o řádném a trvalém 

usazení. 

(4) Současná legislativa EU v sociální 

oblasti vztahující k odvětví silniční 

dopravy napomáhá sociálnímu dumpingu, 

neregulovanému přerozdělování a obecně 

k šíření nezákonných postupů, které 

vytvářejí nespravedlivé podmínky 

hospodářské soutěže v tomto odvětví, jako 

je zneužívání pravidel kabotáže nebo 

společností skrývajících se za poštovními 

schránkami. Členské státy proto musí být 

schopny zajistit, aby podnikatelé v silniční 

dopravě usazení na jejich území byli 

v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu je nezbytné 

upřesnit ustanovení o řádném a trvalém 

usazení, posílit kontroly a bojovat proti 

nekalým praktikám, které ohrožují celé 

odvětví, a to nejen v Itálii, ale v celé 

Evropě. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost, jejíž součástí je i proces přímé 

fakturace vlastním klientům nebo 

v případě systému dceřiných společností 

fakturace prováděné přiměřeným 

způsobem mateřskou společností. Z tohoto 

důvodu a s ohledem na zkušenost je 

nezbytné upřesnit ustanovení o řádném 

a trvalém usazení a o systému přímé 

fakturace u příjemce poskytovaného 
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systému, tak aby bylo zajištěno přiměřené 

přesouvání zisku a aby se zamezilo 

fakturování podhodnocených částek 

v členském státě, který tuto službu 

poskytuje, a vyplácení nižších mezd 

zaměstnancům tohoto členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit a zpřísnit 

ustanovení o řádném a trvalém usazení, 

která jsou uvedena v článku 5 nařízení 

(ES) č. 1071/2009, s cílem bojovat proti 

zřizování společností skrývajících se za 

poštovními schránkami. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  46 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 
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zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení, neboť 

nezákonné provozování společností 

skrývajících se za poštovními schránkami 

je i nadále běžnou praxí, a to dokonce 

stále častější. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  47 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení, a ukončit tak 

existenci společností skrývajících se za 

poštovními schránkami. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení, a ukončit tak 

existenci společností skrývajících se za 
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poštovními schránkami. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. 

(4) Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé 

v silniční dopravě usazení v členském státě 

byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě 

přítomni a aby odtud vykonávali svoji 

činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na 

zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení 

o řádném a trvalém usazení. Za tímto 

účelem by měla být příslušná ustanovení 

tohoto nařízení harmonizována 

s ustanoveními jiných legislativních aktů, 

které se týkají řádného a trvalého usazení, 

jako je například článek 4 směrnice 

2014/67/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Existence společností skrývajících 

se za poštovními schránkami 

a předstírané samostatné výdělečné 

činnosti v odvětví dopravy narušuje 

správné fungování vnitřního trhu 

a současně oslabuje pracovní podmínky 

pracovníků tohoto odvětví. Je třeba 

odhodlaně bojovat proti těmto 
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nezákonným postupům, které, ačkoli jsou 

menšinové, poškozují pověst tohoto 

odvětví, neboť nezákonně snižují náklady 

práce a nezaručují náležité plnění 

pracovněprávních předpisů. Uznává však, 

že rozdíly ve mzdové oblasti vyplývající 

z odlišných hospodářských a sociálních 

podmínek členských států žádným 

způsobem nepředstavují porušení zákonů, 

nekalou soutěž, narušení trhu nebo 

sociální dumping. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Existence společností skrývajících 

se za poštovními schránkami 

a předstírané samostatné výdělečné 

činnosti v odvětví dopravy narušuje 

správné fungování vnitřního trhu 

a současně zhoršuje podmínky pro 

zaměstnance, kteří v tomto odvětví 

pracují. Je třeba přijmout rozhodná 

opatření proti těmto nezákonným 

postupům, které, ačkoli představují jen 

malou část tohoto odvětví, poškozují jeho 

pověst, neboť nezákonně snižují náklady 

práce a nezaručují náležité plnění 

pracovněprávních předpisů. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  52 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Svoboda usazování je úhelným 

kamenem vnitřního trhu. Nezákonná 

praxe využívání společností skrývajících 

se za poštovní schránku však představuje 

hrozbu pro fungování a dlouhodobé 

zachování vnitřního trhu. Hodnocení 

jednoznačně ukázalo jasnou potřebu 

jasnějšího vymezení požadavků na 

usazování, důkladnějšího sledování 

a vymáhání a lepší spolupráce mezi 

členskými státy. EU by měla v zájmu 

vytvoření rovných podmínek rázněji 

bojovat proti podvodům a nekalé soutěži. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Existence společností skrývajících 

se za poštovními schránkami 

a předstírané samostatné výdělečné 

činnosti v odvětví dopravy narušuje 

správné fungování vnitřního trhu 

a současně oslabuje pracovní podmínky 

pracovníků tohoto odvětví. Je třeba 

odhodlaně bojovat proti těmto 

nezákonným postupům, které, ačkoli jsou 

menšinové, poškozují pověst tohoto 

odvětví, neboť nezákonně snižují náklady 

práce a nezaručují náležité plnění 

pracovněprávních předpisů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Pro řádné fungování evropského 

trhu silniční nákladní dopravy je nezbytné 

vyřešit problém společností skrývajících se 

za poštovními schránkami. V této 

souvislosti je třeba přijmout rozhodná 

opatření, která s touto praxí skoncují, 

včetně posílení spolupráce, společných 

kontrol, stanovení cílů a výměny 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Odvětví silniční dopravy se 

v současnosti potýká s nedostatkem řidičů 

z povolání, zejména pokud jde o mladé lidi 

a ženy. Je naléhavě zapotřebí, aby byla 

přijata opatření, která usnadní mladým 

lidem a ženám přístup na trh a zvýší jeho 

atraktivitu, zároveň však zajistí, aby 

stávající zaměstnanci v tomto odvětví 

nepřicházeli o práci. Za tímto účelem je 

třeba omezit nelegální a nejistou práci 

a vynaložit v tomto směru úsilí namířené 

proti zneužívání smluv na dobu určitou, 

stáží využívaných jako náhrada řádných 

pracovních smluv a předstírané 

samostatné výdělečné činnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že závažná 

porušení vnitrostátních daňových předpisů 

mohou výrazně ovlivnit podmínky 

spravedlivé hospodářské soutěže na trhu 

silniční nákladní dopravy, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

(6) Vzhledem k tomu, že závažná 

porušení vnitrostátních daňových předpisů 

mohou výrazně ovlivnit podmínky 

spravedlivé hospodářské soutěže na trhu 

silniční nákladní dopravy, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti, a měla by být 

rovněž předmětem odrazujících sankcí, 

které budou přiměřené zjištěným 

přestupkům. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

vypouští se 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž 

a závažná porušení práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy mohou výrazně 

ovlivnit trh silniční nákladní dopravy 

i sociální ochranu pracovníků, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž 

a závažná porušení práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy mohou výrazně 

ovlivnit trh silniční nákladní dopravy 

i sociální ochranu pracovníků, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž 

a závažná porušení práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy mohou výrazně 

ovlivnit trh silniční nákladní dopravy 

i sociální ochranu pracovníků, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  61 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a kabotáž 

a závažná porušení práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy mohou výrazně 

ovlivnit trh silniční nákladní dopravy 

i sociální ochranu pracovníků, měla by být 

doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při 

posuzování dobré pověsti. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jelikož závažná porušení pravidel 

Unie pro vysílání pracovníků a závažná 

porušení práva rozhodného pro smluvní 

(7) Jelikož porušení pravidel Unie pro 

vysílání pracovníků a kabotáž a porušení 

práva rozhodného pro smluvní závazkové 
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závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit 

trh silniční nákladní dopravy i sociální 

ochranu pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční 

nákladní dopravy i sociální ochranu 

pracovníků, měla by být doplněna 

k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování 

dobré pověsti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Pravidla Evropské unie pro 

vysílání pracovníků jsou navržena 

s ohledem na pracovníky, kteří se fyzicky 

přemisťují na určitou pevně stanovenou 

dobu do jiného členského státu, než ve 

kterém obvykle vykonávají svou práci. 

Vzhledem k mobilitě pracovníků v odvětví 

silniční dopravy by měly být 

administrativní požadavky, které tyto 

podniky musejí splňovat, volnější. 

Z tohoto důvodu by se na ně posouzení 

dobré pověsti nemělo vztahovat. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k důležitosti spravedlivé 

hospodářské soutěže na trhu by se při 

posuzování dobré pověsti odpovědných 

zástupů pro dopravu a dopravních podniků 

mělo přihlížet k porušením pravidel Unie 

(8) Vzhledem k důležitosti spravedlivé 

hospodářské soutěže na trhu by se při 

posuzování dobré pověsti odpovědných 

zástupů pro dopravu a dopravních podniků 

mělo přihlížet k porušením pravidel Unie 
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vztahujícím se k této oblasti. 

Odpovídajícím způsobem by mělo být 

objasněno zmocnění Komise k vymezení 

stupně závažnosti porušení předpisů. 

vztahujícím se k této oblasti 

a poškozujícím dotčené pracovníky. 

Odpovídajícím způsobem by mělo být 

objasněno zmocnění Komise k vymezení 

stupně závažnosti porušení předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly 

mít minimální úroveň finanční 

způsobilosti, aby se zajistilo, že mají 

prostředky na to, aby činnost vykonávaly 

stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem 

k tomu, že dotyčná činnost je obecně 

omezeného rozsahu, související požadavky 

by měly být méně přísné než 

u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo 

jízdní soupravy přesahující uvedenou 

hranici. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání (10) Podniky, které vykonávají povolání 
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podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly být 

méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici. 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Častější využívání lehkých užitkových vozidel v mezinárodní dopravě neopravňuje k takovému 

zvláštnímu zacházení, má-li být dosaženo lepší kontroly. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly 

být méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici. 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

dostatečnou minimální úroveň finanční 

způsobilosti, aby se zajistilo, že mají 

prostředky na to, aby činnost vykonávaly 

stabilně a dlouhodobě, a že jsou schopny 

plnit své povinnosti v oblasti mezd 

a příspěvků na sociální zabezpečení 

zaměstnanců pracujících v tomto odvětví. 

Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná 

činnost je obecně omezeného rozsahu, 
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související požadavky by měly být méně 

přísné než u podnikatelů, kteří používají 

vozidla nebo jízdní soupravy přesahující 

uvedenou hranici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly 

být méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici. 

(10) Aby nedocházelo k narušování 

hospodářské soutěž a aby byl zohledněn 

vývoj činnosti v oblasti mezinárodní 

dopravy u podniků, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, které nepřesahují uvedenou 

hranici, je třeba, aby pro ně platily 

podobné požadavky, jaké platí pro 

podnikatele, kteří používají vozidla nebo 

jízdní soupravy přesahující uvedenou 

hranici. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  69 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 
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3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly 

být méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici. 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly 

být méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici, a neměly by 

představovat nadměrnou zátěž pro menší 

podniky nebo pro osoby samostatně 

výdělečně činné. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že 

dotyčná činnost je obecně omezeného 

rozsahu, související požadavky by měly být 

méně přísné než u podnikatelů, kteří 

používají vozidla nebo jízdní soupravy 

přesahující uvedenou hranici. 

(10) Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které 

nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít 

minimální úroveň finanční způsobilosti, 

aby se zajistilo, že mají prostředky na to, 

aby činnost vykonávaly stabilně 

a dlouhodobě. Pravidla pro přístup 

k povolání podnikatele v silniční dopravě 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

jsou stanovena v nařízení (ES) 

č. 2017/2009. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být co nejúplnější, aby umožňovaly 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

prosazování příslušných pravidel získat 

dostatečný přehled o vyšetřovaných 

podnikatelích. Lepší vnitrostátní 

a přeshraniční prosazování ustanovení 

nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) 

č. 1072/2009 by měly umožnit zejména 

informace o státní poznávací značce 

vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, 

informace o počtu pracovníků, které 

zaměstnávají, jejich stupeň rizika 

a základní finanční údaje. Pravidla 

týkající se vnitrostátních elektronických 

rejstříků by proto měla být odpovídajícím 

způsobem změněna. 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být co nejúplnější, aby umožňovaly 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

prosazování příslušných pravidel získat 

dostatečný přehled o vyšetřovaných 

podnikatelích. Lepší vnitrostátní 

a přeshraniční prosazování ustanovení 

nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) 

č. 1072/2009 by měly umožnit zejména 

informace o státní poznávací značce 

vozidel, které mají podnikatelé k dispozici 

a informace o počtu pracovníků, které 

zaměstnávají. Pravidla týkající se 

vnitrostátních elektronických rejstříků by 

proto měla být odpovídajícím způsobem 

změněna. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být co nejúplnější, aby umožňovaly 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

prosazování příslušných pravidel získat 

dostatečný přehled o vyšetřovaných 

podnikatelích. Lepší vnitrostátní 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být průběžně aktualizovány, aby 

umožňovaly vnitrostátním orgánům 

odpovědným za prosazování příslušných 

pravidel získat dostatečný přehled 

o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší 
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a přeshraniční prosazování ustanovení 

nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) 

č. 1072/2009 by měly umožnit zejména 

informace o státní poznávací značce 

vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, 

informace o počtu pracovníků, které 

zaměstnávají, jejich stupeň rizika 

a základní finanční údaje. Pravidla týkající 

se vnitrostátních elektronických rejstříků 

by proto měla být odpovídajícím způsobem 

změněna. 

vnitrostátní a přeshraniční prosazování 

ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 

a nařízení (ES) č. 1072/2009 by měly 

umožnit zejména informace o státní 

poznávací značce vozidel, které mají 

podnikatelé k dispozici, informace o počtu 

pracovníků, které zaměstnávají, jejich 

stupeň rizika a základní finanční údaje. 

Navíc by měly být vnitrostátní 

elektronické rejstříky interoperabilní a 

k údajům v nich obsaženým by měli mít 

bezprostřední přístup úředníci 

donucovaných orgánů všech členských 

států provádějící silniční kontroly. 
Pravidla týkající se vnitrostátních 

elektronických rejstříků by proto měla být 

odpovídajícím způsobem změněna. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být co nejúplnější, aby umožňovaly 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

prosazování příslušných pravidel získat 

dostatečný přehled o vyšetřovaných 

podnikatelích. Lepší vnitrostátní 

a přeshraniční prosazování ustanovení 

nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) 

č. 1072/2009 by měly umožnit zejména 

informace o státní poznávací značce 

vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, 

informace o počtu pracovníků, které 

zaměstnávají, jejich stupeň rizika 

a základní finanční údaje. Pravidla týkající 

se vnitrostátních elektronických rejstříků 

by proto měla být odpovídajícím způsobem 

(11) Informace o podnikatelích 

v silniční dopravě obsažené ve 

vnitrostátních elektronických rejstřících by 

měly být co nejúplnější, aby umožňovaly 

vnitrostátním orgánům odpovědným za 

prosazování příslušných pravidel získat 

dostatečný přehled o vyšetřovaných 

podnikatelích. Lepší vnitrostátní 

a přeshraniční prosazování ustanovení 

nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) 

č. 1072/2009 by měly umožnit zejména 

informace o státní poznávací značce 

vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, 

informace o počtu pracovníků, které 

zaměstnávají, jejich stupeň rizika 

a základní finanční údaje. Navíc by měly 

být vnitrostátní elektronické rejstříky 

interoperabilní a k údajům v nich 

obsaženým by měli mít bezprostřední 
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změněna. přístup úředníci všech členských států 

provádějící silniční kontroly. Pravidla 

týkající se vnitrostátních elektronických 

rejstříků by proto měla být odpovídajícím 

způsobem změněna. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla zachovat 

dosud dosaženou míru liberalizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. Kabotáže jsou v souladu 

s cílem účinnosti z hlediska životního 

prostředí; zajištěním toho, aby se 
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nekonaly jízdy bez nákladů, lze omezit 

spotřebu paliva a emise skleníkových 

plynů. Kabotáž by však neměla být 

zneužívána jako způsob obcházení 

pracovněprávních a sociálních předpisů 

hostitelského členského státu. Narušují se 

tím nejen rovné podmínky, ale i práva 

pracovníků a bezpečnost silničního 

provozu. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

stanovená za účelem zamezit jízdám bez 

nákladu, by měla být jasná, pro dopravce 

jednoduše uplatnitelná a snadno 

vymahatelná, aby byla zaručena práva 

pracovníků v odvětví dopravy a aby byly 

vytvořeny příznivé podmínky pro 

spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 

podniky, aniž by tím ovšem byla dotčena 

základní zásada volného oběhu služeb na 

vnitřním trhu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá, spravedlivá 

a snadno vymahatelná a měla by vést 

k nastolení rovných podmínek pro 

všechny podnikatele v silniční nákladní 

dopravě a zároveň by měla zabezpečit 

výhody a celistvost vnitřního trhu Unie. 

Za tímto účelem je naléhavě zapotřebí, 

aby při zahájení kabotážních přeprav byla 

uplatňována pravidla EU pro vysílání 

pracovníků a práva rozhodného pro 

smluvní závazkové vztahy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 
liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá, spravedlivá 

a snadno vymahatelná a zároveň by měla 

umožňovat rovné podmínky pro všechny 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

bez jakékoli další liberalizace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 
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v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a měla by podporovat 

hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

zachovat dosud dosaženou míru 

liberalizace. 

(13) Pravidla pro vnitrostátní dopravu, 

kterou dočasně provozuje podnikatel 

v silniční nákladní dopravě – nerezident 

v hostitelském členském státě („kabotáž“), 

by měla být jasná, jednoduchá a snadno 

vymahatelná a zároveň by měla obecně 

podporovat další liberalizaci. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) V zájmu zajištění dočasného trvání 

a vyloučení jakéhokoli narušování trhu, 

které způsobují společnosti skrývající se za 

poštovními schránkami nebo nomádští 

řidiči, je nebytné zajistit, aby kabotáže 

měly jako svůj účel návrat do země sídla 

podniku. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  84 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

vypouští se 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  85 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu a riziko 

systematických kabotáží by se mělo 

zachovat omezení počtu kabotážních 

přeprav v návaznosti na mezinárodní 

přepravu a měl by se snížit počet dní, 

během nichž může být kabotáž prováděna. 

Je třeba stanovit možnost provádět 

kabotáž po dobu tří dnů v rámci jedné 

přepravy, což by mělo být postačující 

opatření k tomu, aby se v mezinárodní 

dopravě zabránilo jízdám bez nákladu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Aby se snížila zátěž pro životní 

prostředí a nedocházelo k jízdám bez 

nákladu, měly by být povoleny kabotážní 

přepravy v návaznosti na mezinárodní 

přepravu z členského státu usazení 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

nebo do tohoto státu. S cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na takovouto mezinárodní 

přepravu a měla by se zkrátit doba, během 

níž může být kabotáž v daném členském 

státě prováděna. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se přiměřeným způsobem upravit 

počet dní, během nichž může být kabotáž 

prováděna, aby se zamezilo jízdám bez 

nákladu a nekalým praktikám v oblasti 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly, které by umožnily nastolit 

rovnější podmínky, a odstranit nejistotu 

a nekalou hospodářskou soutěž by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se výrazně snížit počet dní, během 

nichž může být kabotáž prováděna. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Podle přístupu zaujatého v bílých knihách EU by kabotážní služby měly být postupně 

liberalizovány. Navrhujeme proto, aby doba vyhrazená pro kabotáž byla i nadále 7 dní a aby 

se nestanovoval maximální počet operací, který by se jen obtížně kontroloval. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž v souladu se svým 

skutečným účelem prováděna. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  92 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit (14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 
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kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

kontroly, odstranit nejistotu a zohlednit 

skutečnost, že kabotáž není běžným 

způsobem provozování mezinárodní 

silniční dopravy, by se mělo zachovat 

omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu je tudíž 

kabotáž ve svém dřívějším smyslu, 

vykládaná jako odchylka od práva 

hostitelského členského státu, zakázána. 

Veškerá kabotážní přeprava by měla být 

odměňována podle platných předpisů ve 

státě, ve kterém je realizována. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  94 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Všechny formy liberalizace 

kabotáže, které by vedly k další 

destabilizaci odvětví ve prospěch nekalé 

a neregulované hospodářské soutěže, 

snížení bezpečnosti silničního provozu 

a poklesu ziskovosti, je třeba rozhodně 

odmítat. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  95 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Bod 17 odůvodnění nařízení (ES) 

č. 1072/2009 výslovně stanoví, že na 

podniky v dopravě provádějící kabotáž se 

vztahuje směrnice o vysílání pracovníků 

v rámci poskytování služeb. Vzhledem 

k tomu, že kabotáž představuje přímou 

účast na dopravním trhu hostitelského 

členského státu, je to jediný způsob, jak 

dosáhnout nastolení rovných podmínek. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Pro nákladní vozidla registrovaná 

v zahraničí je kabotáž zakázaná. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14b) Je znemožněno účinné 

uplatňování a prosazování tohoto 
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nařízení, pokud podnikatelé v silniční 

nákladní dopravě využívají jiných 

právních předpisů Unie k nepatřičnému 

obcházení pravidel kabotáže, což odporuje 

záměru normotvůrce. Je proto třeba 

změnit směrnici Rady 92/106/ES1a 

(„směrnice o kombinované přepravě“), 

aby dopravci nemohli s odvoláním na tuto 

směrnici obcházet ustanovení týkající se 

kabotáže obsažená v tomto nařízení. 

 __________________ 

 1a Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. 

prosince 1992 o zavedení společných 

pravidel pro určité druhy kombinované 

přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. 

věst. L 368, 17.12.1992, s. 38). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Měl by být upřesněn způsob, jak 

podnikatelé v silniční dopravě mohou 

prokázat dodržení pravidel kabotáže. 

Jedním z takových způsobů by mělo být 

používání a předávání elektronických 

údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo 

předkládání relevantních důkazů i to, jak 

s nimi mohou příslušné orgány nakládat. 

Formát využívaný k tomuto účelu by měl 

zajišťovat věrohodnost a pravost informací. 

Vzhledem k nárůstu používání účinné 

elektronické výměny informací v oblasti 

dopravy a logistiky je důležité zajistit 

soudržnost v regulačních rámcích 

a ustanoveních zabývajících se 

zjednodušením administrativních postupů. 

(15) Účinné a efektivní prosazování 

příslušných předpisů je nezbytným 

předpokladem spravedlivé hospodářské 

soutěže na vnitřním trhu a zajištění 

ochrany práv pracovníků. Zásadní je další 

digitalizace procesu prosazování předpisů, 

aby se uvolnila kapacita pro jejich 

prosazování, snížila se zbytečná 

administrativní zátěž a podařilo se lépe 

zacílit na vysoce rizikové podnikatele 

v silniční dopravě. Jsou nezbytné rychlé 

aktualizace a používání inteligentních 

tachografů a elektronických přepravních 

dokladů. Měl by být upřesněn způsob, jak 

podnikatelé v silniční dopravě mohou 

prokázat dodržení pravidel kabotáže. 

Jedním z takových způsobů by mělo být 

používání a předávání elektronických 
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údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo 

předkládání relevantních důkazů i to, jak 

s nimi mohou příslušné orgány nakládat. 

Formát využívaný k tomuto účelu by měl 

zajišťovat věrohodnost a pravost informací. 

Vzhledem k nárůstu používání účinné 

elektronické výměny informací v oblasti 

dopravy a logistiky je důležité zajistit 

soudržnost v regulačních rámcích 

a ustanoveních zabývajících se 

zjednodušením administrativních postupů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Další digitalizace nástrojů pro 

vymáhání práva je nezbytnou podmínkou 

řádného fungování vnitřního trhu, snížení 

zbytečné administrativní zátěže 

a účinného a účelného prosazování 

pravidel v oblasti silniční dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Na dopravní podniky se vztahují 

pravidla mezinárodní přepravy a jako 

takové tyto podniky nesou následky 

případného porušení předpisů, kterého se 

(16) Na dopravní podniky se vztahují 

pravidla mezinárodní přepravy a jako 

takové tyto podniky nesou následky 

případného porušení předpisů, kterého se 
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dopustí. Aby se však předešlo zneužívání 

podniky, které objednávají přepravní 

služby u podnikatelů v silniční nákladní 

dopravě, měly by členské státy rovněž 

upravit sankce pro přepravce a spediční 

firmy, jestliže vědomě objednají přepravní 

služby, které porušují ustanovení nařízení 

(ES) č. 1072/2009. 

dopustí. Aby se však předešlo zneužívání 

podniky, které objednávají přepravní 

služby u podnikatelů v silniční nákladní 

dopravě, měly by členské státy rovněž 

upravit sankce pro přepravce a spediční 

firmy i další dodavatele, pokud vědomě 

objednají přepravní služby, které porušují 

ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nanejvýš důležité, aby se toto ustanovení vztahovalo na každého, kdo vědomě objedná 

přepravní služby, které porušují stanovená pravidla. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jelikož toto nařízení vnáší určitou 

míru harmonizace do oblastí, které dosud 

nebyly unijním právem harmonizovány, 

zejména ve vztahu k dopravě využívající 

lehká užitková vozidla a k postupům při 

prosazování stanovených pravidel, 
nemůže být jeho cílů, a sice sblížení 

podmínek hospodářské soutěže a zlepšení 

prosazování, uspokojivě dosaženo 

členskými státy, ale spíše jich může být 

z důvodu povahy sledovaných cílů ve 

spojení s přeshraniční povahou silniční 

dopravy lépe dosaženo na úrovni Unie. 

Unie tudíž může přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné k dosažení 

sledovaných cílů. 

(17) Jelikož toto nařízení vnáší určitou 

míru harmonizace do oblastí, které dosud 

nebyly unijním právem harmonizovány, 

nemůže být jeho cílů, a sice sblížení 

podmínek hospodářské soutěže a zlepšení 

prosazování, uspokojivě dosaženo 

členskými státy, ale spíše jich může být 

z důvodu povahy sledovaných cílů ve 

spojení s přeshraniční povahou silniční 

dopravy lépe dosaženo na úrovni Unie. 

Unie tudíž může přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné k dosažení 

sledovaných cílů. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 1a. v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový 

pododstavec, který zní: 

  

 „Toto nařízení se vztahuje rovněž na 

silniční přepravu dováženého nebo 

vyváženého zboží uskutečňovanou jako 

počáteční nebo jako jeden úsek 

kombinované dopravy podle ustanovení 

směrnice Rady 92/106/EHS.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  103 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) písmeno a) se zrušuje; vypouští se 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  104 

Georgi Pirinski 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) písmeno a) se zrušuje; vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) písmeno a) se zrušuje; i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

 „podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly nebo 

jízdními soupravami, jejichž celková 

přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny, 

a které provozují pouze vnitrostátní 

dopravu. Členské státy však mohou pro 

všechny nebo některé kategorie silniční 

dopravy tuto hranici snížit.“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) písmeno a) se zrušuje; i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 
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 „a) podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly nebo 

jízdními soupravami, jejichž celková 

přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny, 

a které provozují výhradně vnitrostátní 

dopravu.“ 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) písmeno a) se zrušuje; i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

 a) podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly nebo 

jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny; 

Or. en 

Odůvodnění 

Nařízení by se mělo vztahovat i na lehčí vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 4 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) a) podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost je nižší než 2,4 tuny; 

 aa) podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly nebo 

jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny 

a které jsou používány výhradně při 

vnitrostátní přepravě; 

Or. en 

Odůvodnění 

Do oblasti působnosti tohoto ustanovení jsou zahrnuta i lehká užitková vozidla, která jsou 

používána v mezinárodní přepravě, o hmotnosti 2,4–3,5 tuny, aby byly zajištěny rovné 

podmínky pro těžká vozidla a lehká užitková vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 
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hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

Or. fr 

Odůvodnění 

Vzhledem ke stále častějšímu využívání lehkých užitkových vozidel v rámci mezinárodní 

dopravy a v zájmu zajištění dobrých podmínek hospodářské soutěže pro těžká a lehká vozidla 

je nezbytné rozšířit pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě i na 

podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční dopravě lehkými motorovými 

vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  
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a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  111 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

“  

6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“; 

 

“  
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Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  112 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

  

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Do oblasti působnosti tohoto ustanovení jsou zahrnuta i lehká užitková vozidla, která jsou 

používána v mezinárodní přepravě, o hmotnosti 2,4–3,5 tuny, aby byly zajištěny rovné 

podmínky pro těžká vozidla a lehká užitková vozidla. Měly by se na ně tudíž vztahovat všechny 

čtyři požadavky na výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. 
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Pozměňovací návrh  113 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

  

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 
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Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

  

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Výjimky tohoto druhu vedou k nespravedlivému konkurenčnímu zvýhodnění vozidel, která jsou 

lehčí než 3,5 t. 

 

Pozměňovací návrh  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

  

„6.   

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

1071/2009 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 6, který 

zní: 

vypouští se 

  

„6.   
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Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Členské státy však mohou:  

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 

 

b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se 

nevztahují na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se vztahují 

rovněž na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny. 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Všechny podmínky, které stanoví nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se výkonu povolání 

podnikatele v silniční dopravě, musejí platit jednotně, tedy i pro motorová vozidla, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdní soupravy, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

 

Pozměňovací návrh  118 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Čl. 3 odst. 1 písm. b) Ustanovení čl. 3 

odst. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 

19 a 21 se nevztahují na podniky, které 

vykonávají povolání podnikatele v silniční 

nákladní dopravě výhradně motorovými 

vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. 

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) 

a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se vztahují 

rovněž na podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  119 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 1 – odst. 6 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy však mohou: vypouští se 

a) vyžadovat, aby tyto podniky 

uplatňovaly některá nebo všechna 

ustanovení uvedená v prvním 

pododstavci; 
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b) snížit hranici uvedenou v prvním 

pododstavci pro všechny nebo některé 

kategorie silniční dopravy. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  120 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; vypouští se 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; vypouští se 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  122 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; vypouští se 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Z hlediska prosazování předpisů v oblasti silniční dopravy je nanejvýš důležité, aby členské 

státy mohly stanovovat nezbytné požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 3 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) v článku 3 se zrušuje odstavec 2; (2) v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje 

tímto: 

  

 „2. Členské státy mohou rozhodnout 

o uložení dalších přiměřených 

a nediskriminujících požadavků, které 

musejí podniky splňovat, aby mohly 

vykonávat povolání v silniční dopravě.“ 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mít prostory, v nichž uchovává 

svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením;“ 

a) mít odpovídající prostory, 

přiměřené činnostem daného podniku, 

v nichž uchovává svou klíčovou 

podnikovou dokumentaci, popřípadě 

zabezpečuje přístup k nim buď v písemné, 

nebo v elektronické podobě, zejména své 

obchodní smlouvy, účetní doklady, 

doklady o vedení zaměstnanců, pracovní 

smlouvy, doklady obsahující údaje týkající 

se kabotáže, pravidla pro vysílání 

pracovníků a dobu řízení a dobu 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Má-li být boj proti společnostem skrývajícím se za poštovními schránkami účinný, musí se 

zaměřit na hlavní činnost v silniční dopravě v zemi, ve které tyto společnosti sídlí. 

 

Pozměňovací návrh  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„a) mít prostory, v nichž uchovává 

svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením;“ 

„a) mít prostory, v nichž uchovává 

svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením; členské státy 

mohou požadovat, aby podnikatelé 

v silniční nákladní dopravě na jejich 

území měli rovněž další dokumenty ve 

svých prostorách vždy připravené ke 

zpřístupnění;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mít prostory, v nichž uchovává a) mít vhodné podnikatelské prostory, 
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svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením; 

v nichž uchovává svou klíčovou 

podnikovou dokumentaci v papírovém 

a/nebo elektronickém formátu, zejména 

své obchodní smlouvy, účetní doklady, 

doklady o vedení zaměstnanců, pracovní 

smlouvy, doklady obsahující údaje týkající 

se vysílání pracovníků, doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán kdykoli 

přístup k ověření, zda jsou splněny 

podmínky stanovené tímto nařízením;“ 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„a) mít prostory, v nichž uchovává 

svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku a všechny ostatní doklady, 

k nimž musí mít příslušný orgán přístup 

k ověření, zda jsou splněny podmínky 

stanovené tímto nařízením;“ 

„a) mít prostory, v nichž uchovává 

svou klíčovou podnikovou dokumentaci, 

zejména své obchodní smlouvy, účetní 

doklady, doklady o vedení zaměstnanců, 

pracovní smlouvy, doklady obsahující 

údaje týkající se doby řízení a doby 

odpočinku, kabotáže a vysílání pracovníků 

a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít 

příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou 

splněny podmínky stanovené tímto 

nařízením;“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) doplňuje se nové písmeno, které 

zní: 

 „aa) mít parkovací stání odpovídající 

velikosti jeho vozového parku;“ 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) podstatnou část své dopravy 

provádět s použitím vozidel uvedených 

v písm. b) v členském státě usazení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Požadavky pro řádné usazení musí být mnohem jasnější a přesnější, aby bylo možno účinně 

bojovat proti společnostem skrývajícím se za poštovní schránkou. 

 

Pozměňovací návrh  132 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „aa) podstatnou část své činnosti 

vykonávat v členském státě usazení;“ 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„d) řídit dopravu vykonávanou vozidly 

uvedenými v písmeně b), a to s příslušným 

technickým vybavením nacházejícím se 

v tomto členském státě;“ 

„d) účinně a nepřetržitě řídit 

podstatnou část dopravy vykonávanou 

s použitím vozidel uvedených v písmeně b) 

v členském státě usazení 

a poskytovat parkovací místa v počtu 

úměrném velikosti vozového parku 

a příslušné technické vybavení 

nacházející se v tomto členském státě;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„d) řídit dopravu vykonávanou vozidly 

uvedenými v písmeně b), a to s příslušným 

technickým vybavením nacházejícím se 

v tomto členském státě;“  

„d) řídit dopravu vykonávanou vozidly 

uvedenými v písmeně b), a to 

s parkovištěm úměrným velikosti 

vozového parku a příslušným technickým 

vybavením nacházejícím se v tomto 

členském státě;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c 

1071/2009 

Čl. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„d) řídit dopravu vykonávanou vozidly 

uvedenými v písmeně b), a to s příslušným 

technickým vybavením nacházejícím se 
v tomto členském státě;“ 

„d) mít k dispozici provozní středisko 

v tomto členském státě, s dostatečným 

počtem parkovacích míst pro stání vozidel 

uvedených v písmeně b), která budou 

těmito vozidly pravidelně používána, 

a příslušné technické vybavení;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„e) mít majetek a zaměstnávat 

pracovníky v rozsahu přiměřeném činnosti 

podniku.“ 

„e) mít majetek a zaměstnávat 

pracovníky v rozsahu přiměřeném 

činnostem podniku;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) mít majetek a zaměstnávat e) mít nezbytné prostředky 
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pracovníky v rozsahu přiměřeném 

činnosti podniku; 

k dodržování výše uvedených požadavků; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) doplňuje se nové písmeno f), které 

zní: 

 „f) mít jasnou vazbu mezi dopravou 

vykonávanou s použitím vozidel 

uvedených v písmeni b) a členským státem 

usazení.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d b (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) doplňuje se nové písmeno g), které 

zní: 

 „g) Podnik má svého zástupce 

v každém členském státě, ve kterém 

vykonává pravidelnou činnost, schopného 

umožnit přístup k veškeré dokumentaci 

potřebné k ověření dodržování podmínek 

stanovených v tomto nařízení.“ 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  140 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) doplňuje se nové písmeno f), které 

zní: 

 „f) mít k dispozici provozní středisko 

umístěné v tomto členském státě, 

s nezbytným vybavením, zejména 

s dostatečným počtem parkovacích míst 

pro stání vozidel, která budou těmito 

vozidly pravidelně používána.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) doplňuje se nové písmeno f), které 

zní: 

 „f) podstatnou část své dopravy 

provádět v členském státě usazení 

s použitím vozidel uvedených v písmeni 

b);“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) doplňuje se nové písmeno f), které 

zní: 

 „f) mít k dispozici provozní středisko 

umístěné v tomto členském státě, 

s nezbytným vybavením, zejména 

s dostatečným počtem parkovacích míst 

pro stání vozidel uvedených v písmeni b), 

která budou těmito vozidly pravidelně 

používána.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh, který předložila Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), 

vychází z původního návrhu nařízení o přístupu k povolání, COM(2007) 263 final/2, který 

vypracovala Evropská komise. 

 

Pozměňovací návrh  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Doplňuje se písmeno f), které zní: 

 „f) mít jasnou vazbu mezi dopravou 

vykonávanou s použitím vozidel 

uvedených v písmeni b) a členským státem 

usazení.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Doplňuje se písmeno f), které zní: 

 „f) fakturovat přímo příjemcům 

služeb, které poskytují, nebo v případě 

systému dceřiných společností by 

fakturace měla být prováděna 

přiměřeným způsobem mateřskou 

společností;“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – odst. 2 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) doplňuje se nový odstavec 2, který 

zní: 

 „Posouzení řádnosti a trvalosti usazení 

podniku je vždy individuální i obecné 

a zohledňuje všechny významné faktory.“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

xi) vysílání zaměstnanců; vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

xi) vysílání pracovníků; xi) sociální a pracovněprávní 

předpisy; 

Or. pl 

Odůvodnění 

Jelikož není stále jasné, jak by se měla pravidla pro vysílání pracovníků uplatňovat v rámci 

mezinárodní dopravy, nemělo by na dodržování těchto pravidel záviset dobré jméno 

společnosti. Porušení těchto pravidel nemusí být úmyslné, nýbrž může být důsledkem 

nejasnosti právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 – bod xi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xia) kabotáž; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 
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Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b – bod xi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xia) kabotáž; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

1071/2009 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 6 – písm. b – bod xii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 
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Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 6 – písm. b – bod xii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. en 

Odůvodnění 

Podniky působící v oblasti veřejné dopravy, u nichž bude zjištěno porušování pravidel 

vysílání zaměstnanců, by za to měly nést následky: poškození dobrého jména společnosti 

a případně i odebrání licence Společenství. 

 

Pozměňovací návrh  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – bod xiii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  154 

Robert Rochefort 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  155 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod xii a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 xiia) kabotáž. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely odst. 1 třetího pododstavce 

písm. b), byl-li v jednom nebo více 

členských státech odpovědný zástupce pro 

dopravu nebo dopravní podnik odsouzen za 

závažnou trestnou činnost nebo mu byla 

uložena sankce za některé 

z nejzávažnějších porušení pravidel Unie 

uvedených v příloze IV, příslušný orgán 

členského státu usazení vhodným 

a včasným způsobem provede a ukončí 

správní řízení, které případně zahrne 

kontrolu na místě v prostorách dotyčného 

podniku. 

Pro účely odst. 1 třetího pododstavce 

písm. b), byl-li v jednom nebo více 

členských státech odpovědný zástupce pro 

dopravu nebo dopravní podnik odsouzen za 

trestnou činnost nebo mu byla uložena 

sankce za některé z porušení pravidel Unie 

uvedených v příloze IV, příslušný orgán 

členského státu usazení vhodným 

a včasným způsobem provede a ukončí 

správní řízení, které případně zahrne 

kontrolu na místě v prostorách dotyčného 

podniku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 2 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i zhoršením pracovních 

podmínek pracovníků v dopravě; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 2 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i zhoršením pracovních 

podmínek pracovníků v dopravě; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i zhoršením pracovních 

podmínek pracovníků v dopravě, jakož 

i neplnění nebo nedostatečného 

uplatňování použitelných 

pracovněprávních předpisů Unie; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i zhoršením pracovních 

podmínek pracovníků v dopravě; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění 

a nebezpečnost nedodržování 

pracovněprávních předpisů pro zdraví 

a bezpečnost pracovníka; 

Or. pl 

Odůvodnění 

Riziko narušení trhu nelze považovat za stejně závažné jako rizika zdravotní. Pozornost je 

třeba zaměřit na nejzávažnější rizika, a proto je třeba v tomto ustanovení uvést i zdraví 

a bezpečnost pracovníka. 

 

Pozměňovací návrh  160 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 6 – odst. 2 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i zhoršením pracovních 

podmínek pracovníků v dopravě; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

podle jejich schopnosti vyvolat riziko 

smrtelných nebo vážných zranění a narušit 

hospodářskou soutěž na trhu silniční 

dopravy, a to i nedodržováním platných 

sociálních a pracovněprávních předpisů; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v odstavci 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

  

„Pro účely splnění požadavku 

stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí 

být podnik v průběhu ročního účetního 

období trvale schopen dostát svým 

finančním závazkům. Podnik na základě 

ročních účetních závěrek, které ověřil 

auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, 

prokáže, že každým rokem disponuje 

vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 

EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 

a 5 000 EUR na každé další užívané 

vozidlo. Podniky, které vykonávají 

povolání podnikatele v silniční nákladní 

dopravě výhradně motorovými vozidly, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na 

základě ročních účetních závěrek, které 

ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 

osoba, prokážou, že každým rokem 

disponují vlastním kapitálem ve výši 

nejméně 1 800 EUR, je-li používáno 

jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další 

užívané vozidlo.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného „Pro účely splnění požadavku stanoveného 
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v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

na každé další užívané vozidlo. Podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na základě ročních účetních závěrek, 

které ověřil auditor nebo jiná řádně 

oprávněná osoba, prokážou, že každým 

rokem disponují vlastním kapitálem ve 

výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno 

jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další 

užívané vozidlo.“ 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

na každé další užívané vozidlo, jehož 

největší přípustná hmotnost přesahuje 3,5 

tuny.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
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na každé další užívané vozidlo. Podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na základě ročních účetních závěrek, které 

ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 

osoba, prokážou, že každým rokem 

disponují vlastním kapitálem ve výši 

nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 

vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 

vozidlo.“ 

na každé další užívané vozidlo. Podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na základě ročních účetních závěrek, které 

ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 

osoba, prokážou, že každým rokem 

disponují vlastním kapitálem ve výši 

nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 

vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 

vozidlo. Podniky rovněž prokážou, že 

disponují částkou odpovídající jedné 

měsíční mzdě na jednoho mobilního 

pracovníka na úrovni země, ve které 

obvykle provozují svou činnost.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

na každé další užívané vozidlo. Podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem: 
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nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na základě ročních účetních závěrek, které 

ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 

osoba, prokážou, že každým rokem 

disponují vlastním kapitálem ve výši 

nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 

vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 

vozidlo.“ 

 a) disponuje vlastním kapitálem ve 

výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno 

jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další 

užívané vozidlo; a 

 b) dvouměsíční mzdu na jednoho 

zaměstnaného mobilního pracovníka na 

úrovni členského státu, ve kterém nebo ze 

kterého obvykle provozuje své činnosti. 

 Podniky, které vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokážou, že 

každým rokem disponují vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na 

každé další užívané vozidlo.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto nařízení musí stanovit povinnost, aby podnikatelé měli sociální záruční fond 

odpovídající počtu řidičů, které v členském státě, v němž mají své sídlo, zaměstnávají. Tímto 

způsobem by bylo zajištěno, že podnikatelé v silniční nákladní dopravě budou schopni trvale 

plnit své povinnosti v oblasti mezd a příspěvků na sociální zabezpečení, a bude možné 

skoncovat se současnými praktikami, kdy podnikatelé v silniční nákladní dopravě vyhlásí 

úpadek, uzavřou své dceřiné společnosti a řidičům zůstanou dlužni jejich mzdy a členským 

státům příspěvky na sociální zabezpečení. 

 

Pozměňovací návrh  165 

Jeroen Lenaers 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

na každé další užívané vozidlo. Podniky, 

které vykonávají povolání podnikatele 

v silniční nákladní dopravě výhradně 

motorovými vozidly, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na základě ročních účetních závěrek, které 

ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 

osoba, prokážou, že každým rokem 

disponují vlastním kapitálem ve výši 

nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 

vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 

vozidlo.“ 

„Pro účely splnění požadavku stanoveného 

v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 

v průběhu ročního účetního období trvale 

schopen dostát svým finančním závazkům. 

Podnik na základě ročních účetních 

závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 

řádně oprávněná osoba, prokáže, že 

každým rokem disponuje vlastním 

kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-

li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 

na každé další užívané vozidlo přesahující 

3,5 tuny nebo 1 000 EUR na každé další 

vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny. Podniky, které 

vykonávají povolání podnikatele v silniční 

nákladní dopravě výhradně motorovými 

vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 

soupravami, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě 

ročních účetních závěrek, které ověřil 

auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, 

prokážou, že každým rokem disponují 

vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 

EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 

EUR na každé další užívané vozidlo.“ 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 7 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Odchylně od odstavce 1 v případě, 

že ověřená roční účetní závěrka není 

k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 

aby podnik prokázal svoji finanční 

způsobilost potvrzením, například 

bankovním zárukou, dokumentem 

vystaveným finančním ústavem, na jehož 

základě je získán přístup k úvěru na jméno 

podniku, nebo jiným závazným 

dokumentem prokazujícím, že podnik 

disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 

1 prvním pododstavci. 

(2) Odchylně od odstavce 1 v případě, 

že ověřená roční účetní závěrka není 

k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 

aby podnik prokázal svoji finanční 

způsobilost potvrzením, například 

bankovní zárukou, pojistnou smlouvou, 

dokumentem vystaveným finančním 

ústavem, na jehož základě je získán přístup 

k úvěru na jméno podniku, nebo jiným 

závazným dokumentem prokazujícím, že 

podnik disponuje částkami ve výši uvedené 

v odst. 1 prvním pododstavci. 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (6a) Čl. 8 odst. 5 se mění takto: 

Členské státy mohou podporovat 

pravidelnou odbornou přípravu v oborech 

uvedených v příloze I v desetiletých 

intervalech, aby byli odpovědní zástupci 

pro dopravu informování o vývoji 

v daném odvětví. 

„Členské státy mohou podporovat 

pravidelnou odbornou přípravu v oborech 

uvedených v příloze I v tříletých 

intervalech, aby byla osoba nebo osoby 

uvedené v čl. 8 odst. 1 dostatečně 
informovány o vývoji v daném odvětví.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Pozměňovací návrh  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 



 

PE616.759v01-00 82/145 AM\1144073CS.docx 

CS 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý 

pododstavec; 

(8) V čl. 12 odst. 2 se druhý 

pododstavec nahrazuje tímto: 

 „Členské státy provádějí kontroly alespoň 

každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky 

plní požadavky stanovené v článku 3.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý 

pododstavec; 

(8) v článku 12 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

 „Členské státy provádějí kontroly alespoň 

každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky 

plní požadavky stanovené v článku 3.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

1071/2009/ES 

Článek 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Členské státy provádějí kontroly 

alespoň každé tři roky s cílem ověřit, zda 

podniky plní požadavky stanovené 

v článku 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

1071/2009 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (8a) V čl. 12 odst. 2 se první 

pododstavec mění takto:  

„2. Do 31. prosince 2014 provádějí 

členské státy kontroly alespoň každých pět 

let s cílem ověřit, zda podniky plní 

požadavky stanovené v článku 3.“ 

„2. Členské státy provádějí kontroly 

alespoň každé dva roky s cílem ověřit, zda 

podniky plní požadavky stanovené 

v článku 3.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  172 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) odstavec 1 se mění takto: 
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 „1. Pro účely provádění tohoto 

nařízení, zejména článků 11 až 14 a 26, 

vede každý členský stát vnitrostátní 

elektronický rejstřík podniků silniční 

dopravy, které příslušný orgán určený 

tímto státem oprávnil k výkonu povolání 

podnikatele v silniční dopravě. 

Zpracování údajů obsažených v tomto 

rejstříku podléhá kontrole veřejného 

orgánu určeného za tímto účelem. 

Příslušné údaje obsažené ve vnitrostátním 

elektronickém rejstříku se v reálném čase 

zpřístupní všem příslušným orgánům 

dotyčného členského státu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) Vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „1a. Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního vymáhání práva 

a cílených kontrol mají k údajům 

obsaženým ve vnitrostátních 

elektronických rejstřících přístup 

v reálném čase všechny příslušné 

kontrolní orgány ze všech členských států. 

 Evropský orgán pro pracovní záležitosti je 

odpovědný za monitorování a přístup 

k údajům obsaženým ve vnitrostátních 

elektronických rejstřících. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Nezbytným předpokladem lepšího vymáhání práva je to, aby příslušné kontrolní orgány měly 

v reálném čase přístup k údajům obsaženým ve vnitrostátních elektronických rejstřících. 

Vytvoření „černé listiny“, jaká již existuje v leteckém odvětví, by napomohlo dosažení toho, 

aby společnosti, které nedodržují právní předpisy, nemohly provozovat mezinárodní dopravu. 

Tyto body by měly spadat do působnosti Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který 

má podle vyjádření pana Junckera v jeho projevu o stavu Unie v roce 2017 vzniknout do 

konce roku 2018. 

 

Pozměňovací návrh  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) doplňují se nová písmena g), h), i) 

a j), která znějí: 

i) doplňují se písmena g), h), i), j) 

a k), která znějí: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) doplňují se nová písmena g), h), i) 

a j), která znějí:  

i) doplňují se nová písmena g) a h), 

která znějí:  

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 
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Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) následující údaje o každém 

zaměstnanci včetně mobilních 

pracovníků: jméno, státní příslušnost, 

členský stát pobytu, členský stát, ve 

kterém je registrována zaměstnanecká 

smlouva, členský stát, ve kterém jsou 

odváděny příspěvky na sociální 

zabezpečení a číslo sociálního nebo 

vnitrostátního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. g b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gb) celková aktiva, závazky, vlastní 

kapitál a obrat za předchozí dva roky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. g c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gc) stupeň rizika podniku podle 
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článku 9 směrnice 2006/22/ES; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) počet zaměstnanců; h) počet zaměstnanců, jejich jména, 

státní příslušnost, zemi pobytu, členský 

stát, ve kterém jsou odváděny příspěvky na 

jejich sociální zabezpečení a číslo 

sociálního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) počet zaměstnanců; h) počet zaměstnanců pracujících 

v dané společnosti za poslední kalendářní 

rok; 

Or. pl 

Odůvodnění 

Doplnění referenčního období zvýší právní jistotu tohoto ustanovení. 

 



 

PE616.759v01-00 88/145 AM\1144073CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  181 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) následující údaje o každém 

zaměstnanci včetně mobilních 

pracovníků: jméno, státní příslušnost, 

členský stát pobytu, členský stát, ve 

kterém je registrována zaměstnanecká 

smlouva, členský stát, ve kterém jsou 

odváděny příspěvky na sociální 

zabezpečení a číslo sociálního nebo 

vnitrostátního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) celková aktiva, závazky, vlastní 

kapitál a obrat za poslední dva roky; 

vypouští se 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. j a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) následující údaje o řidičích 

podniku: jméno, státní příslušnost, zemi 

pobytu, členský stát, ve kterém je 

registrována zaměstnanecká smlouva, 

členský stát, ve kterém jsou odváděny 

příspěvky na sociální zabezpečení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) celková aktiva, závazky, vlastní 

kapitál a obrat za poslední dva roky; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) celková aktiva, závazky, vlastní 

kapitál a obrat za poslední dva roky; 

i) kopii ročního finančního výkazu 

nebo jiné dokumenty prokazující finanční 

způsobilost podle čl. 7 odst. 2. 

Or. pl 
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Odůvodnění 

Komisí navrhovaný požadavek předávání všech údajů se nezdá být zcela odůvodněný. Není 

jasné, jak by poskytování těchto informací mohlo zlepšit vymáhání pravidel upravujících 

povolování přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě. Poskytovány by měly být spíše 

informace o dokumentech, které mohou skutečně prokazovat finanční způsobilost společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) stupeň rizika podniku podle 

článku 9 směrnice 2006/22/ES.“ 

vypouští se 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) vkládá se písmeno ca), které zní: 

  

 „ca) jména a všechny významné 

informace o podnicích silniční dopravy 

spravovaných v předchozí době zástupci 

pro dopravu;“ 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 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 zpřístupňují přímo 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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 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 

Členské státy se mohou rozhodnout 

uchovávat údaje uvedené v prvním 

pododstavci písm. e) až h) 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 
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právními předpisy o ochraně osobních 

údajů. 

právními předpisy o ochraně osobních 

údajů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) Vkládá se nový odstavec -1, který 

zní: 

 „V zájmu větší účinnosti přeshraničního 

vymáhání práva mají k údajům 

obsaženým ve vnitrostátních 

elektronických rejstřících neomezený 

přístup v reálném čase příslušné orgány 

ze všech členských států.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové) 

1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 aa) Čl. 16 odst. 2 písm. c) se mění 

takto: 

„c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění podmínek 

dobré pověsti a odborné způsobilosti 

a případně i jméno zákonného zástupce;“ 

„c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění podmínek 

dobré pověsti a odborné způsobilosti 

a případně i jméno zákonného zástupce; 

názvy podniků spravovaných v předchozí 

době zástupci pro dopravu;“ 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. – a b (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 ab) Čl. 16 odst. 2 písm. c) se mění 

takto: 

„c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění podmínek 

dobré pověsti a odborné způsobilosti 

a případně i jméno zákonného zástupce;“ 

„c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění požadavků 

článku 3 týkajících se dobré pověsti 

a odborné způsobilosti a případně i jméno 

zákonného zástupce;“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pozměňovací návrh  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 5 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, 

členské státy přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění propojení a přístupu 

„5. Členské státy přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění propojení 

a interoperability vnitrostátních 
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k vnitrostátním elektronickým rejstříkům 

v celém Společenství prostřednictvím 

vnitrostátních kontaktních míst 

vymezených v článku 18. Přístupnost 

prostřednictvím vnitrostátních 

kontaktních míst a propojení se zajistí 

nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, 

aby příslušný orgán kteréhokoli členského 

státu mohl nahlížet do vnitrostátních 

elektronických rejstříků všech členských 

států. 

elektronických rejstříků v celé Unii a 

k jejich spojení s portálem uvedeným 

v nařízení (EU) č. 165/2014, tak aby 

k údajům uvedeným v odstavci 2 měly 

bezprostřední přístup všechny relevantní 

příslušné orgány a kontrolní subjekty 

všech členských států.“ 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pozměňovací návrh  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b b (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 16 – odst. 6 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 bb) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

6. Společná pravidla týkající se 

provádění odstavce 5, jako je formát 

vyměňovaných údajů, technické postupy 

pro nahlížení do vnitrostátních 

elektronických rejstříků ostatních 

členských států prostřednictvím 

elektronického rozhraní a podpora 

interoperability těchto rejstříků 

s ostatními příslušnými databázemi, 

přijme Komise poradním postupem podle 

čl. 25 odst. 2 a poprvé před 31. prosincem 

2010. Tato společná pravidla určí orgán, 

který odpovídá za zpřístupnění údajů 

a jejich další využívání a aktualizaci po 

zpřístupnění, a za tímto účelem zahrnou 

i pravidla o zápisu a sledování údajů. 

„6. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 24, kterými stanoví 

a aktualizuje společná pravidla s cílem 

zajistit, aby byly vnitrostátní elektronické 

rejstříky plně propojeny a interoperabilní 

takovým způsobem, a to jak navzájem, tak 

s portálem uvedeným v nařízení (EU) 

č. 165/2014, tak aby příslušný orgán nebo 

kontrolní subjekt v kterémkoli členském 

státě měl bezprostřední přístup do 

vnitrostátního elektronického rejstříku 

kteréhokoli členského státu, jak se stanoví 

v odstavci 5. Tato společná pravidla 

zahrnují pravidla pro formát 

vyměňovaných údajů, technické postupy 

pro nahlížení do vnitrostátních 

elektronických rejstříků ostatních 
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členských států a interoperabilitu těchto 

rejstříků a také konkrétní pravidla týkající 

se zpřístupnění údajů a zápisu a sledování 

údajů.“ 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pozměňovací návrh  195 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) V zájmu zajištění toho, aby byly 

všechny právní předpisy EU týkající se 

mobilních pracovníků prosazovány 

spravedlivě, jednoduše a efektivně, je za 

kontrolu a prosazování právních předpisů 

odpovědný Evropský orgán pro pracovní 

záležitosti. Tento orgán poskytuje 

členským státům, sociálním partnerům 

a pracovníkům operační a právní podporu 

při prosazování právních předpisů 

v sociální oblasti a provádění kontrol 

v rámci celé EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové) 

1071/2009 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) Odstavec 2 se mění takto: 

„2. Vnitrostátní elektronické rejstříky „2. Vnitrostátní elektronické rejstříky 
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obsahují alespoň tyto údaje: a) název 

a právní formu podniku; b) adresu jeho 

sídla; c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění podmínek 

dobré pověsti a odborné způsobilosti 

a případně i jméno zákonného zástupce; d) 

typ povolení, počet vozidel, na něž se 

vztahuje, a případně sériové číslo licence 

Společenství a opisů; e) počet, kategorii 

a druh závažných porušení předpisů ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), které vedly 

k odsouzení nebo k uložení sankce 

v průběhu posledních dvou let; f) jméno 

jakékoli osoby prohlášené za nezpůsobilou 

řídit dopravní činnost podniku, nedojde-li 

k obnovení dobré pověsti této osoby podle 

čl. 6 odst. 3, a příslušná rehabilitační 

opatření. Pro účely prvního pododstavce 

písm. e) může členský stát do 31. prosince 

2015 rozhodnout, že ve vnitrostátním 

elektronickém rejstříku budou uváděna 

pouze nejvážnější porušení předpisů 

uvedená v příloze IV.“ 

obsahují alespoň tyto údaje: a) název 

a právní formu podniku; b) adresu jeho 

sídla; c) jména odpovědných zástupců pro 

dopravu určených pro splnění podmínek 

dobré pověsti a odborné způsobilosti 

a případně i jméno zákonného zástupce; d) 

typ povolení, počet vozidel, na něž se 

vztahuje, a případně sériové číslo licence 

Společenství a opisů; e) počet, kategorii 

a druh závažných porušení předpisů ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), které vedly 

k odsouzení nebo k uložení sankce 

v průběhu posledních dvou let; f) jméno 

jakékoli osoby prohlášené za nezpůsobilou 

řídit dopravní činnost podniku, nedojde-li 

k obnovení dobré pověsti této osoby podle 

čl. 6 odst. 3, a příslušná rehabilitační 

opatření. Pro účely prvního pododstavce 

písm. e) může členský stát do 31. prosince 

2015 rozhodnout, že ve vnitrostátním 

elektronickém rejstříku budou uváděna 

pouze nejvážnější porušení předpisů 

uvedená v příloze IV. 

 V zájmu účinného přeshraničního 

vymáhání práva mají k údajům 

obsaženým ve vnitrostátních 

elektronických rejstřících přístup 

v reálném čase příslušné orgány všech 

členských států.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 18 – bod 3 a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V zájmu usnadnění spolupráce 

mezi správními orgány a výměny 

osvědčených postupů v oblasti kontroly 

členské státy koordinovaně spolupracují 

s platformou pro boj proti nehlášené práci 

a Evropským orgánem pro pracovní 

záležitosti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 18 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Domnívá-li se dožádaný členský 

stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 

informuje o této skutečnosti dožadující 

členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. 

Dožadující členský stát žádost dále doloží. 

Není-li toto možné, žádost může být 

členským státem zamítnuta. 

4. Domnívá-li se dožádaný členský 

stát v souvislosti s odstavci 1 a 2, že žádost 

je odůvodněná nedostatečně, informuje 

o této skutečnosti dožadující členský stát 

ve lhůtě pěti pracovních dnů. Dožadující 

členský stát žádost dále doloží a dotčené 

členské státy spolu projednají nalezení 

řešení každého nadneseného problému. 

Není-li toto možné, žádost může být 

dožádaným členským státem zamítnuta. 

V takovém případě dožadující členský stát 

může postoupit stížnost Komisi, která 

může případně přijmout nezbytná 

opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Jeroen Lenaers 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 18 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 

nebo provedení kontrol, inspekcí či 

vyšetřování obtížné nebo nemožné, 

informuje dotyčný členský stát o této 

skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 

deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 

Dotčené členské státy spolu projednají 

nalezení řešení každého nadneseného 

problému. 

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 

nebo provedení kontrol, inspekcí či 

vyšetřování obtížné nebo nemožné, 

informuje dotyčný členský stát o této 

skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 

deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 

Dotčené členské státy spolupracují 

a společně projednají nalezení řešení 

každého nadneseného problému. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 18 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. V odpovědi na žádosti podle 

odstavce 3 členské státy předloží 

požadované informace a provedou 

požadované kontroly, inspekce 

a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních 

dnů od obdržení žádosti, pokud 

neinformovaly dožadující členský stát, že 

žádost je podle odstavců 4 a 5 

nedostatečně odůvodněná nebo její 

splnění není možné nebo je obtížné. 

6. V odpovědi na žádosti podle 

odstavce 3 členské státy předloží 

požadované informace a provedou 

požadované kontroly, inspekce 

a vyšetřování do patnácti pracovních dnů 

od obdržení žádosti, pokud se dotčené 

členské státy vzájemně nedohodnou na 

jiné lhůtě. Není-li toto možné, žádost 

může být členským státem zamítnuta. 

V takovém případě dožadující členský stát 

může postoupit stížnost Komisi, která 

může případně přijmout nezbytná 

opatření. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení č. 1071/2009/ES 

Článek 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. Členské státy provádějí 

přeshraniční kontroly spojených 

přepravních společností (mateřské – 

dceřiné společnosti), aby zjišťovaly 

porušování právních předpisů v podobě 

nepřiměřeného přesouvání zisku nebo 

fakturování podhodnocených částek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. V zájmu zajištění co největší 

transparentnosti se uveřejní seznam 

Společenství, na němž budou uvedeni 

podnikatelé v silniční nákladní dopravě, 

kteří neplní příslušné právní požadavky. 

Tento seznam Společenství se zakládá na 

společných kritériích vypracovaných na 

úrovni Společenství a je každoročně 

přezkoumán Evropským orgánem pro 

pracovní záležitosti. Podnikatelé v silniční 

nákladní dopravě uvedení na seznamu 

Společenství mají zákaz činnosti. Zákazy 

činnosti uvedené na seznamu Společenství 

platí na celém území všech členských 

států. Ve výjimečných případech je 

členským státům dovoleno přijmout 

jednostranná opatření. Za mimořádných 

okolností a v případě nepředvídaného 

bezpečnostního problému mohou členské 
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státy vydat s okamžitou platností zákaz 

činnosti vztahující se na jejich území. 

Or. en 

Odůvodnění 

V leteckém odvětví existuje „černá listina“ leteckých společností, které nesplňují bezpečnostní 

normy. Společnosti uvedené na tomto seznamu mají po celou dobu, kdy jsou na tomto 

seznamu uvedeny, zakázáno vykonávat svou činnost. Vzhledem k tomu, že dodržování 

předpisů v odvětví silniční dopravy úzce souvisí s bezpečností silničního provozu, měl by být 

co nejdříve zaveden podobný seznam, za který by měl odpovídat vznikající Evropský orgán 

pro pracovní záležitosti. 

 

Pozměňovací návrh  203 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Článek 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) v článku 26 se doplňují nové 

odstavce 3, 4 a 5, které znějí: 

vypouští se 

  

„3. Každý rok členské státy vypracují 

zprávu o používání motorových vozidel, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tun, nebo jízdních 

souprav, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, na svém 

území a tuto zprávu předloží Komisi 

nejpozději do 30. června roku 

následujícího po skončení vykazovaného 

období. Tato zpráva zahrnuje: 

 

a) počet povolení udělených 

podnikatelům, kteří vykonávají povolání 

podnikatele v silniční nákladní dopravě 

výhradně motorovými vozidly, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, 

jejichž největší přípustná hmotnost 

nepřesahuje 3,5 tuny; 
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b) počet vozidel, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

registrovaných v členském státě každý 

kalendářní rok; 

 

c) celkový počet vozidel, jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 

3,5 tuny, registrovaných v členském státě 

každý rok k 31. prosinci; 

 

d) odhadovaný podíl motorových 

vozidel, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo 

jízdních souprav, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

na celkové činnosti v silniční dopravě 

všech vozidel registrovaných v členském 

státě, v členění podle vnitrostátní 

a mezinárodní dopravy a kabotáže. 

 

4. Na základě informací 

shromážděných Komisí podle odstavce 3 

a na základě dalších důkazů Komise 

nejpozději do 31. prosince 2024 předloží 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o vývoji celkového počtu motorových 

vozidel, jejichž největší přípustná 

hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo 

jízdních souprav, jejichž největší 

přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

používaných ve vnitrostátní a mezinárodní 

silniční dopravě. Na základě této zprávy 

znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout 

další opatření. 

 

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.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přeprava prázdných kontejnerů nebo 

palet se považuje za přepravu pro cizí 

potřebu, je-li předmětem smlouvy 

o přepravě. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přeprava prázdných kontejnerů nebo 

palet se považuje za přepravu pro cizí 

potřebu, je-li předmětem smlouvy 

o přepravě. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 

se považuje za přepravu pro cizí potřebu, 

je-li předmětem smlouvy o přepravě. 

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 

se pro účely kapitoly III nepovažuje za 

mezinárodní přepravu pro cizí potřebu; 
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Or. en 

Odůvodnění 

Kabotáž na přechodnou dobu a jasně navázaná na skutečnou mezinárodní přepravu může 

zvýšit účinnost dopravy a snížit počet zbytečných jízd bez nákladu. Stávající systém kabotáže 

je zneužíván společnostmi provádějícími systematickou kabotáž, čemuž je třeba v zájmu 

zajištění rovných podmínek zabránit. Provozovatelům mezinárodní přepravy, kteří převážejí 

pouze prázdné kontejnery nebo palety, by to proto nemělo být umožněno. 

 

Pozměňovací návrh  207 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 

se považuje za přepravu pro cizí potřebu, 

je-li předmětem smlouvy o přepravě. 

Pro účely kapitoly III o kabotáži se 

přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 

považuje za přepravu pro cizí potřebu. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  208 

Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V článku 1 se doplňuje pododstavec, který 

zní: 

 „1a. Toto nařízení se vztahuje rovněž 

na silniční přepravu dováženého nebo 

vyváženého zboží uskutečňovanou jako 

jeden úsek kombinované dopravy podle 

ustanovení směrnice Rady 92/106/EHS.“ 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (1a) V článku 1 se odstavec 2 mění 

takto: 

„2. V případě přepravy z členského 

státu do třetí země a naopak se toto 

nařízení vztahuje na část jízdy provedenou 

průjezdem přes území jakéhokoli 

členského státu. Nepoužije se na část jízdy 

provedenou na území členského státu 

nakládky nebo vykládky, pokud není 

uzavřena nezbytná dohoda mezi 

Společenstvím a danou třetí zemí.“ 

„2. V případě přepravy z členského 

státu do třetí země a naopak se toto 

nařízení vztahuje na část jízdy provedenou 

průjezdem přes území jakéhokoli 

členského státu. Na tuto tranzitní cestu se 

vztahuje směrnice o vysílání pracovníků. 
Nepoužije se na část jízdy provedenou na 

území členského státu nakládky nebo 

vykládky, pokud není uzavřena nezbytná 

dohoda mezi Společenstvím a danou třetí 

zemí.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Pozměňovací návrh  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. 1 a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 1 – odst. 5 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. v čl. 1 odst. 5 se zrušuje písmeno 

c). 
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Or. fr 

Odůvodnění 

Stávající nařízení (ES) č. 1072/2009 a všechna jeho ustanovení by se měla vztahovat i na 

motorová vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdní 

soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, jsou-li používány pro 

účely činností v silniční dopravě. 

 

Pozměňovací návrh  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 2 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava 

pro cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do 

jeho dodání do jednoho nebo několika 

míst dodání v souladu s údaji v nákladním 

listu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 2 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 
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přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do jeho 

dodání do jednoho nebo několika míst 

dodání v souladu s údaji v nákladním 

listu;“ 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do jeho 

dodání do jednoho nebo několika míst 

dodání v souladu s údaji v nákladním listu, 

jejímž hlavním účelem je vyhnout se 

tomu, aby nákladní vozidla jezdila bez 

nákladu;“ 

Or. fr 

Odůvodnění 

Kabotáž se nesmí stát běžným způsobem provozování silniční dopravy. Jejím hlavním účelem 

musí být vyhnout se tomu, aby nákladní vozidla jezdila bez nákladu. 

 

Pozměňovací návrh  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

1072/2009 

Čl. 2 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do 

jeho dodání do jednoho nebo několika míst 

dodání v souladu s údaji v nákladním 

listu; 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

místě nakládky až do jeho dodání do 

jednoho místa dodání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 2 – bod 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do 

jeho dodání do jednoho nebo několika míst 

dodání v souladu s údaji v nákladním 

listu; 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

místě nakládky až do jeho dodání do 

jednoho místa dodání; 

Or. en 

Odůvodnění 

Přestože kabotáž na přechodnou dobu a jasně navázaná na skutečnou mezinárodní přepravu 

z členského státu usazení podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo do tohoto státu může 

zvýšit účinnost dopravy a snížit počet zbytečných jízd bez nákladu, je stávající systém 

kabotáže zneužíván společnostmi provádějícími systematickou kabotáž využívající tzv. 

nomádských řidičů. Takovéto systematické kabotáži je třeba zabránit. 

 

Pozměňovací návrh  215 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 2 – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

nebo několika místech nakládky až do 

jeho dodání do jednoho nebo několika míst 

dodání v souladu s údaji v nákladním 

listu;“ 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 

cizí potřebu dočasně provozovaná 

v hostitelském členském státě, zahrnující 

přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 

místě nakládky až do jeho dodání do 

jednoho místa dodání v souladu s údaji 

v nákladním listu;“ 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 3 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (2a) článek 3 se nahrazuje tímto: 

„Obecná zásada „Obecná zásada 

Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě licence Společenství a dále 

osvědčení řidiče, pokud je řidič státním 

příslušníkem třetí země.“ 

Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě vlastnictví inteligentního 

tachografu stanoveného v kapitole II 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 165/2014*, licence Společenství 

a dále osvědčení řidiče, pokud je řidič 

státním příslušníkem třetí země.“ 

 __________________ 

 * Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 

2014 o tachografech v silniční dopravě, 

o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

a o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Odůvodnění 

Inteligentní tachograf usnadní povinné a automatické zaznamenávání polohy vozidla na 

začátku a na konci pracovního dne a umožní shromažďovat údaje o celkové době řízení 

v daném členském státě. Bude tak možné dokládat dodržování právních předpisů týkajících se 

mimo jiné vysílání pracovníků a kabotáže. 

 

Pozměňovací návrh  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 3 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (2a) článek 3 se nahrazuje tímto: 

Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě licence Společenství a dále 

osvědčení řidiče, pokud je řidič státním 

příslušníkem třetí země. 

„Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě licence Společenství, 

inteligentního tachografu v souladu 

s nařízením (EU) č. 165/2014 a dále 

osvědčení řidiče, pokud je řidič státním 

příslušníkem třetí země.“ 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:CS:PDF) 

 

Pozměňovací návrh  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

1072/2009 

Článek 3 Obecná zásada 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (2a) článek 3 se mění takto: 

„Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě licence Společenství a dále 

osvědčení řidiče, pokud je řidič státním 

příslušníkem třetí země.“ 

„Mezinárodní přeprava je prováděna na 

základě vlastnictví inteligentního 

tachografu stanoveného v kapitole II 

nařízení (EU) č. 165/2014; 
licence Společenství a dále osvědčení 

řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem 

třetí země.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=CS) 
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Pozměňovací návrh  219 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se 

“  

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.“ 

 

“  

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení 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 

„2. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu nákladu z jiného členského státu 
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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.“ 

nebo ze třetí země do hostitelského 

členského státu provést po dodání nákladu 

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

s týmž motorovým vozidlem, až tři 

kabotáže v rámci mezinárodní přepravy 

navazující z jiného členského státu nebo 

ze třetí země do hostitelského členského 

státu. První nakládka v rámci kabotáže 

může začít v 00:00 dne následujícího po 

poslední vykládce v hostitelském členském 

státě navazující na mezinárodní přepravu. 

K poslední vykládce v rámci kabotáže před 

opuštěním území hostitelského členského 

státu musí dojít do sedmi dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu. 

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 

mohou ve lhůtě uvedené v prvním 

pododstavci provést některé nebo všechny 

kabotážní přepravy povolené podle 

uvedeného pododstavce v jakémkoli 

členském státě za podmínky, že budou 

omezeny na jednu kabotážní přepravu na 

členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne 

vstupu na území tohoto členského státu. 

Období kabotáže končí sedmého dne ve 

24:00.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

„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 
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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.“ 

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 24 hodin od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu. 

 Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 

nejsou oprávněni provozovat kabotáž 

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

s týmž motorovým vozidlem, 

v hostitelském členském státě po sedm dní 

od uplynutí 24hodinové lhůty uvedené 

v prvním pododstavci.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

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. 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 jednoho dne od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu. 

 Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 

nejsou oprávněni provozovat kabotáž 

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

s týmž motorovým vozidlem, 
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v hostitelském členském státě po sedm dní 

od uplynutí jednodenní lhůty uvedené 

v prvním pododstavci.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 nejsou 

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.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  224 

Georges Bach 

 

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 

2. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
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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.“ 

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. K poslední 

vykládce v rámci kabotáže musí dojít do tří 

hodin od poslední vykládky v hostitelském 

členském státě navazující na tuto 

mezinárodní přepravu, a to na základě 

smlouvy o přepravě. Totéž vozidlo nesmí 

provozovat kabotáž v témže hostitelském 

členském státě po dobu sedmi dní po 

skočení jeho kabotáže.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby se zabránilo systematickým kabotážím, měli by být podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě oprávněni po provedení kabotáže provést v témže hostitelském členském státě další 

kabotáž teprve po uplynutí určité čekací lhůty. 

 

Pozměňovací návrh  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

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. K poslední 

vykládce v rámci kabotáže musí dojít do tří 

dnů od poslední vykládky v hostitelském 

členském státě navazující na mezinárodní 
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vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu.“ 

přepravu.“ 

 Vozidla uvedená v prvním pododstavci 

tohoto odstavce se do členského státu 

původu vrátí do dvou týdnů poté, co 

opustila území tohoto členského státu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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. 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 s cílem 

vyhnout se jízdě bez nákladu. K poslední 

vykládce v rámci jedné oprávněné 

kabotáže musí dojít do tří dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu.“ 

Or. fr 

Odůvodnění 

Kabotáž se musí uskutečnit pouze v rámci jedné operace ve lhůtě tří dnů, aby se zamezilo 

nekalé hospodářské soutěži mezi podnikateli v silniční nákladní dopravě. Tato praxe se nesmí 

stát běžným způsobem provozování silniční dopravy. Povolení kabotáže prováděné kvůli 

tomu, aby nákladní automobily nejezdily prázdné, je nezbytnou reakcí na potřeby ochrany 

životního prostředí a hospodářské rentability mezinárodní dopravy. 
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Pozměňovací návrh  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení 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. 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 šesti dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

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. 

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. 
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K poslední vykládce v rámci kabotáže 

musí dojít do pěti dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu. 

K poslední vykládce v rámci kabotáže 

musí dojít do sedmi dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu. 

Or. pl 

Odůvodnění 

Podle přístupu zaujatého v bílých knihách EU by kabotážní služby měly být postupně 

liberalizovány. Navrhujeme proto, aby doba vyhrazená pro kabotáž byla i nadále 7 dní a aby 

se nestanovoval maximální počet operací, který by se jen obtížně kontroloval. 

 

Pozměňovací návrh  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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. Podnikatel v silniční nákladní 

dopravě je oprávněn v návaznosti na 

mezinárodní přepravu nákladu z členského 

státu usazení podnikatele v nákladní 

dopravě nebo do tohoto státu provést po 

dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo 

v případě soupravy s týmž motorovým 

vozidlem, kabotáž v hostitelském členském 

státě. K poslední vykládce v rámci 

kabotáže musí dojít do 48 hodin od 

poslední vykládky v hostitelském členském 

státě navazující na tuto mezinárodní 

přepravu, a to na základě smlouvy 

o přepravě.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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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. 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 sedmi dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Georgi Pirinski 

 

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 

„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 sedmi dnů od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 
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navazující na mezinárodní přepravu.“ navazující na mezinárodní přepravu.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Helga Stevens 

 

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. 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 tří dnů od poslední vykládky 

v hostitelském členském státě navazující na 

mezinárodní přepravu. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  233 

Claude Rolin 

 

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 

„2. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu nákladu z jiného členského státu 
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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.“ 

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 jednoho dne od poslední 

vykládky v hostitelském členském státě 

navazující na mezinárodní přepravu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) doplňuje se nový odstavec 2a, který 

zní: 

 „2a. Veškerá kabotážní přeprava by 

měla být odměňována podle platných 

předpisů ve státě, ve kterém je 

realizována, nebo v rámci vysílání 

pracovníků. Kabotáž ve svém dřívějším 

smyslu, vykládaná jako odchylka od práva 

hostitelského členského státu, je tudíž 

zakázána. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové) 
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Nařízení (ES) č. 1072/2009 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účelem těchto operací musí být 

návrat do členského státu sídla podniku. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě. 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě a o každé návazné 

kabotáži, kterou uskutečnil v souladu 

s údaji v nákladním listu. Nákladní listy 

by měly být k dispozici ve vozidle. 

 V každém nákladním listě je uvedena 

registrační značka (poznávací značka) 

motorového vozidla a připojeného návěsu. 

Nákladní list může být předložen 

elektronicky s použitím upravitelného 

strukturovaného formátu, který lze přímo 

používat k ukládání a zpracování 

počítačem, jako je např. elektronický 

nákladní list eCMR. 

 Nevyžadují se žádné další doklady, které 

by prokazovaly splnění podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 Záznamy se uchovávají po dobu 

předchozích 28 dnů. Záznamy by měly být 

uchovávány v podniku. Během silniční 

kontroly může řidič kontaktovat ústředí 
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podniku, odpovědného zástupce pro 

dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který 

může poskytnout dopravní listy za 

posledních 28 dní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě. 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě z jeho členského 

státu usazení nebo do tohoto státu a že 

hodnota smlouvy o přepravě vztahující se 

k této předcházející mezinárodní přepravě 

není zjevně nižší než úhrnná hodnota 

smluv o přepravě týkajících se kabotáží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – písm. b – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Má se za to, že vnitrostátní silniční „Má se za to, že vnitrostátní silniční 
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nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě.“ 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  239 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

mezinárodní přepravě. 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 

nákladní přeprava uvnitř hostitelského 

členského státu provozovaná podnikatelem 

v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 

je v souladu s tímto nařízením pouze 

v případě, že tento podnikatel může 

předložit jasné důkazy o předcházející 

skutečné mezinárodní přepravě. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „3a. Za účelem prokázání splnění 

podmínek stanovených v tomto článku 
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příslušné orgány hostitelského členského 

státu, v němž se uskutečnila kabotáž, 

ověří: 

 a) údaje z tachografu za běžný den 

a za předchozích 56 dní; 

 b) elektronické nákladní listy za 

běžný den a za předchozích 56 dní; 

 c) oznámení podle odstavce 1.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 ba) v článku 8 se odstavec 4 nahrazuje 

tímto: 

Nevyžadují se žádné další doklady, které 

by prokazovaly splnění podmínek 

stanovených v tomto článku. 

„Za účelem prokázání splnění podmínek 

stanovených v tomto článku příslušné 

orgány hostitelského členského státu, 

v němž se uskutečnila kabotáž, mohou 

vyžadovat další dokumenty a ověřovat 

údaje týkající se: 

 a) tachografu; 

 b) elektronického nákladního listu.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=cs) 

 

Pozměňovací návrh  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 4a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 

nebo předají oprávněnému kontrolorovi 

hostitelského členského státu na žádost 

a během silniční kontroly. Mohou být 

předloženy nebo předány elektronicky 

s použitím upravitelného strukturovaného 

formátu, který lze přímo používat 

k ukládání a zpracování počítačem, 

například elektronického nákladního listu 

eCMR.* Během silniční kontroly může 

řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 

zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 

subjekt, který může poskytnout důkazy 

uvedené v odstavci 3. 

Důkazy uvedené v odstavci 3 jsou 

k dispozici ve vozidle a předloží se nebo 

předají oprávněnému kontrolorovi 

hostitelského členského státu na žádost 

a během silniční kontroly. Mohou být 

předloženy nebo předány elektronicky 

s použitím upravitelného strukturovaného 

formátu, který lze přímo používat 

k ukládání a zpracování počítačem, 

například elektronického nákladního listu 

eCMR.* Během silniční kontroly může 

řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 

zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 

subjekt, který může poskytnout další 

důkazy uvedené v odstavci 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 4a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 

nebo předají oprávněnému kontrolorovi 

hostitelského členského státu na žádost 

a během silniční kontroly. Mohou být 

předloženy nebo předány elektronicky 

s použitím upravitelného strukturovaného 

formátu, který lze přímo používat 

k ukládání a zpracování počítačem, 

například elektronického nákladního listu 

eCMR.* Během silniční kontroly může 

řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 

Důkazy uvedené v odstavci 3 jsou 

k dispozici ve vozidle a předloží se nebo 

předají oprávněnému kontrolorovi 

hostitelského členského státu na žádost 

a během silniční kontroly. Mohou být 

předloženy nebo předány elektronicky 

s použitím upravitelného strukturovaného 

formátu, který lze přímo používat 

k ukládání a zpracování počítačem, 

například elektronického nákladního listu 

eCMR.* Během silniční kontroly může 
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zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 

subjekt, který může poskytnout důkazy 

uvedené v odstavci 3. 

řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 

zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 

subjekt, který může poskytnout důkazy 

uvedené v odstavci 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Claude Rolin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 4a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 

nebo předají oprávněnému kontrolorovi 

hostitelského členského státu na žádost 

a během silniční kontroly. Mohou být 

předloženy nebo předány elektronicky 

s použitím upravitelného strukturovaného 

formátu, který lze přímo používat 

k ukládání a zpracování počítačem, 

například elektronického nákladního listu 

eCMR.* Během silniční kontroly může 

řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 

zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 

subjekt, který může poskytnout důkazy 

uvedené v odstavci 3. 

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 

oprávněnému kontrolorovi hostitelského 

členského státu na žádost a během silniční 

kontroly. Mohou být předloženy nebo 

předány elektronicky s použitím 

upravitelného strukturovaného formátu, 

který lze přímo používat k ukládání 

a zpracování počítačem, například 

elektronického nákladního listu eCMR.* 

Během silniční kontroly může řidič 

kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 

pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 

který může poskytnout důkazy uvedené 

v odstavci 3. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c 

Nařízení 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

_________________ vypouští se 
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Or. en 

Odůvodnění 

Neaktuální. 

 

Pozměňovací návrh  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „4b. V zájmu účinného monitorování 

dodržování tohoto nařízení oznamují 

podnikatelé v silniční dopravě formou 

písemného prohlášení příslušným 

vnitrostátním orgánům hostitelského 

členského státu, v němž provádějí 

kabotážní činnost, nejpozději při zahájení 

kabotáže, a to v jednom nebo více 

úředních jazycích hostitelského členského 

státu nebo v jiném či jiných jazycích, které 

tento hostitelský členský stát uznává, 

relevantní informace, které jsou nezbytné 

k provádění účinné kontroly kabotáží 

a které zahrnují přinejmenším: 

 a) totožnost odesílatele; 

 b) odhadovanou dobu trvání 

kabotáže; 

 c) následující údaje o jednotlivých 

řidičích: jméno, členský stát pobytu, 

členský stát, ve kterém je registrována 

zaměstnanecká smlouva, členský stát, ve 

kterém jsou odváděny příspěvky na 

sociální zabezpečení a číslo sociálního 

nebo vnitrostátního pojištění.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  247 

Georges Bach 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (5a) článek 9 se mění takto: 

Článek 9 „Článek 9 

Pravidla týkající se kabotáže Pravidla týkající se kabotáže 

1. Nestanoví-li právní předpisy 

Společenství jinak, podléhá provádění 

kabotáže platným právním a správním 

předpisům hostitelského členského státu, 

pokud jde o 

1. Nestanoví-li právní předpisy 

Společenství jinak, podléhá provádění 

kabotáže platným právním a správním 

předpisům hostitelského členského státu, 

pokud jde o 

a) podmínky, jimiž se řídí smlouvy 

o přepravě; 

a) podmínky, jimiž se řídí smlouvy 

o přepravě; 

b) hmotnosti a rozměry silničních 

vozidel; 

b) hmotnosti a rozměry silničních 

vozidel; 

c) požadavky pro přepravu určitých 

kategorií nákladu, zejména nebezpečných 

věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze 

a živých zvířat; 

c) požadavky pro přepravu určitých 

kategorií nákladu, zejména nebezpečných 

věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze 

a živých zvířat; 

d) doby řízení a doby odpočinku; d) doby řízení a doby odpočinku; 

e) daň z přidané hodnoty (DPH) na 

dopravní služby. 

e) daň z přidané hodnoty (DPH) na 

dopravní služby; 

Hmotnosti a rozměry uvedené v prvním 

pododstavci písm. b) mohou případně 

překročit hodnoty platné v členském státě, 

v němž je podnikatel v silniční nákladní 

dopravě usazen, nesmějí však za žádných 

okolností překročit mezní hodnoty 

stanovené hostitelským členským státem 

pro vnitrostátní provoz nebo technické 

hodnoty uvedené v dokladech podle čl. 6 

odst. 1 směrnice Rady 96/53/ES ze dne 

25. července 1996, kterou se pro určitá 

silniční vozidla provozovaná v rámci 

Společenství stanoví maximální přípustné 

rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní 

ea) minimální mzdu a délku placené 

dovolené za kalendářní rok, stanovené 

v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) 

a c) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES. 
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provoz a maximální přípustné hmotnosti 

pro mezinárodní provoz. 

Právní a správní předpisy uvedené 

v odstavci 1 se na podnikatele v silniční 

nákladní dopravě – nerezidenty použijí za 

stejných podmínek, které jsou uplatňovány 

na podnikatele v silniční nákladní dopravě 

usazené v hostitelském členském státě, aby 

bylo zabráněno jakékoli diskriminaci na 

základě státní příslušnosti nebo místa 

usazení. 

Hmotnosti a rozměry uvedené v prvním 

pododstavci písm. b) mohou případně 

překročit hodnoty platné v členském státě, 

v němž je podnikatel v silniční nákladní 

dopravě usazen, nesmějí však za žádných 

okolností překročit mezní hodnoty 

stanovené hostitelským členským státem 

pro vnitrostátní provoz nebo technické 

hodnoty uvedené v dokladech podle čl. 6 

odst. 1 směrnice Rady 96/53/ES ze dne 

25. července 1996, kterou se pro určitá 

silniční vozidla provozovaná v rámci 

Společenství stanoví maximální přípustné 

rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní 

provoz a maximální přípustné hmotnosti 

pro mezinárodní provoz. 

 Právní a správní předpisy uvedené 

v odstavci 1 se na podnikatele v silniční 

nákladní dopravě – nerezidenty použijí za 

stejných podmínek, jaké jsou uplatňovány 

na podnikatele v silniční nákladní 

dopravě usazené v hostitelském členském 

státě, aby bylo zabráněno jakékoli 

diskriminaci na základě státní příslušnosti 

nebo místa usazení.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Odůvodnění 

Musí být jasně stanoveno, že podmínky vztahující se na vyslané pracovníky (minimální mzda 

a délka placené dovolené za kalendářní rok) se na každou kabotáž vztahují přímo a v úplnosti 

od prvního dne uskutečňování celé přepravy v hostitelském členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 
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Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 8a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) vkládá se nový článek 8a, který 

zní: 

 „Elektronické oznámení 

 Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 

před každou jimi uskutečněnou kabotáží, 

a to nejpozději na jejím začátku, 

prostřednictvím elektronického oznámení 

nebo písemnou formou zajistí, aby 

příslušné orgány všech členských států 

byly o kabotáži náležitě informovány 

a měly k dispozici relevantní informace, 

které jsou nezbytné k provádění účinné 

kontroly kabotáží. Toto oznámení učiní 

v jednom z úředních jazyků hostitelského 

členského státu nebo v jiném přípustném 

jazyce a uvedou v něm tyto informace: 

 i) jméno odesílatele; 

 ii) odhadovanou dobu trvání operace; 

 iii) jméno řidiče, jeho zemi pobytu, 

zemi, ve kterém jsou odváděny příspěvky 

na jeho sociální zabezpečení a číslo jeho 

sociálního pojištění.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení 1072/2009 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové) 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (5a) v čl. 9 odst. 1 se vkládá písmeno f), 

které zní: 

. „f) uplatňování předpisů stanovených na 

základě směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady, kterou se mění směrnice 

2006/22/ES, pokud jde o požadavky na 

prosazování, a stanovují konkrétní 

pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES 

a směrnici 2014/67/EU;“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Odůvodnění 

Veškeré požadavky vztahující se na toto odvětví by měly být stanoveny pouze na základě lex 

specialis. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) v čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ea) minimální mzdu a délku placené 

dovolené za kalendářní rok, stanovené 

v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) 

a c) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES.“ 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

1072/2009 

Čl. 9 – odst. 1 
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Původní znění Pozměňovací návrh 

 (5a) článek 9 se mění takto: 

1. Nestanoví-li právní předpisy 

Společenství jinak, podléhá provádění 

kabotáže platným právním a správním 

předpisům hostitelského členského státu, 

pokud jde o a) podmínky, jimiž se řídí 

smlouvy o přepravě; b) hmotnosti 

a rozměry silničních vozidel; c) požadavky 

pro přepravu určitých kategorií nákladu, 

zejména nebezpečných věcí, potravin 

podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat; 

d) doby řízení a doby odpočinku; e) daň 

z přidané hodnoty (DPH) na dopravní 

služby. 

„1. Nestanoví-li právní předpisy 

Společenství jinak, podléhá provádění 

kabotáže platným právním a správním 

předpisům hostitelského členského státu, 

pokud jde o a) podmínky, jimiž se řídí 

smlouvy o přepravě; b) hmotnosti 

a rozměry silničních vozidel; c) požadavky 

pro přepravu určitých kategorií nákladu, 

zejména nebezpečných věcí, potravin 

podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat; 

d) doby řízení a doby odpočinku; e) daň 

z přidané hodnoty (DPH) na dopravní 

služby; f) podmínky pro vysílání 

pracovníků.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) v čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ea) minimální mzdu a délku placené 

dovolené za kalendářní rok, stanovené 

v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) 

a c) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES*.“ 

 __________________ 

 * Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
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služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 10a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) vkládá se nový článek 10a, který 

zní: 

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 

porušení za samostatné riziko. 

 

3. Členské státy nejméně třikrát za 

rok provedou vzájemně koordinované 

silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly 
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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).“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

Siôn Simon 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Vkládá se nový článek 10 a, který 

zní: 

 „V zájmu důslednějšího prosazování 
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povinností uvedených v této kapitole 

členské státy zajistí, aby se na jejich území 

uplatňovala soudržná národní strategie 

prosazování práva. Tato strategie se 

zaměří na dopravce s vyšším stupněm 

rizika, jak je uvedeno v článku 9 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/22/ES*, a využívá informace a údaje 

zaznamenané, zpracované nebo uložené 

po dobu 56 dní v inteligentních 

tachografech. Inteligentní tachografy 

budou zavedeny jako povinné pro všechna 

vozidla využívaná v mezinárodní dopravě 

a kabotáži, a to nejpozději do 2. ledna 

2020. 

 __________________ 

 * 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 a o zrušení směrnice 

Rady 88/599/EHS.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení 1072/2009 

Čl. 10a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

vypouští se 
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v tunokilometrech podle údajů uvedených 

Eurostatem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Helga Stevens 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Každý členský stát je odpovědný za 

provádění účinné politiky v oblasti 

vymáhání práva na svém území. V rámci 

této politiky 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. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 100a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 

v každém kalendářním roce zkontrolována 

nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 

1. Pro podnikatele v silniční nákladní 

dopravě registrované v zahraničí je 

kabotáž zakázaná. Každý členský stát 

organizuje kontroly tak, aby od 1. ledna 
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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. 

2020 byla v každém kalendářním roce 

zkontrolována nejméně 4 % všech kabotáží 

realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 

2022 se tento podíl zvýší nejméně na 6 %. 

Základem pro výpočet uvedeného podílu je 

celková kabotážní činnost v členském státě 

v roce t-2 vyjádřená v tunokilometrech 

podle údajů uvedených Eurostatem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Každý členský stát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 

v každém kalendářním roce zkontrolována 

nejméně 8 % všech kabotáží realizovaných 

na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 

podíl zvýší nejméně na 10 %. Základem 

pro výpočet uvedeného podílu je celková 

kabotážní činnost v členském státě v roce t-

2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 

uvedených Eurostatem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10a – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Každý členský stát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 

v každém kalendářním roce zkontrolována 

nejméně 6 % všech kabotáží realizovaných 

na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 

podíl zvýší nejméně na 8 %. Základem pro 

výpočet uvedeného podílu je celková 

kabotážní činnost v členském státě v roce t-

2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 

uvedených Eurostatem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Každý členský stát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 

v každém kalendářním roce zkontrolována 

nejméně 4 % všech kabotáží realizovaných 

na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 

podíl zvýší nejméně na 6 %. Základem pro 

výpočet uvedeného podílu je celková 

kabotážní činnost v členském státě v roce t-

2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 

uvedených Eurostatem. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 
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Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 10 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. Každý členský stát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 

v každém kalendářním roce zkontrolována 

nejméně 5 % všech kabotáží realizovaných 

na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 

podíl zvýší nejméně na 10 %. Základem 

pro výpočet uvedeného podílu je celková 

kabotážní činnost v členském státě v roce t-

2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 

uvedených Eurostatem. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 šestkrát za 

rok provedou vzájemně koordinované 

silniční kontroly kabotáže, které mohou 

být prováděny společně s kontrolami 

provedenými v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/22/EU. 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. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

Jeroen Lenaers 

 

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 šestkrát za 

rok provedou vzájemně koordinované 

silniční kontroly kabotáže, které se mohou 

krýt s kontrolami provedenými v souladu 

s článkem 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. 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. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 100a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy nejméně třikrát za 

rok provedou vzájemně koordinované 

silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly 

3. Členské státy nejméně šestkrát za 

rok provedou vzájemně koordinované 

silniční kontroly kabotáže, které se mohou 
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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. 

krýt s kontrolami provedenými v souladu 

s článkem 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. 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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový) 

Nařízení č. 1071/2009/ES 

Článek 10a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy provedou nejméně 

jednou za rok vzájemně koordinované 

kontroly dopravních společností, které 

mají dceřiné společnosti v jiných 

členských státech s cílem zjistit 

a pokutovat nepřiměřené přesouvání zisku 

nebo fakturování podhodnocených částek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 14 



 

PE616.759v01-00 142/145 AM\1144073CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14a vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odpovědnost vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Článek 14 

 

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. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 14a – 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 a odrazující 

sankce pro odesílatele, spediční firmy, 

dodavatele a subdodavatele za nedodržení 

kapitol II a III, kteří objednají přepravní 

služby, které porušují toto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 pro odesílatele, 

spediční firmy, dodavatele a subdodavatele 

za nedodržení kapitol II a III, kteří 

objednají přepravní služby, které porušují 

toto nařízení. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  271 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 17 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise do konce roku 2022 
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vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie 

v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva 

obsahuje analýzu situace na trhu včetně 

hodnocení účinnosti kontrol a vývoj 

podmínek zaměstnávání v dané profesi, 

jakož i posouzení toho, zda bylo při 

harmonizaci předpisů mimo jiné v oblasti 

prosazování práva a poplatků za užívání 

silnic, jakož i právních předpisů v sociální 

oblasti a v oblasti bezpečnosti dosaženo 

takového pokroku, že lze předpokládat 

další otevírání domácích trhů silniční 

dopravy, včetně kabotáže.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 17 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Do 31. ledna každého roku 

informují členské státy Komisi o počtu 

dopravních společností, které mají dceřiné 

společnosti v jiných členských státech, a 

o počtu dopravních společností, kterým 

bylo prokázáno porušování právních 

předpisů v podobě fakturování 

podhodnocených částek nebo 

nepřiměřené přesouvání zisku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  273 

Michael Detjen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 8 – odst. 2 
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Původní znění Pozměňovací návrh 

„(2) Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu věcí 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, až tři 

kabotážní přepravy. K poslední vykládce 

v rámci kabotáže musí v hostitelském 

členském státě dojít do 7 dnů od poslední 

vykládky navazující na mezinárodní 

přepravu. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě mohou ve lhůtě uvedené v prvním 

pododstavci provést některé nebo všechny 

kabotážní přepravy povolené podle 

uvedeného pododstavce v jakémkoli 

členském státě za podmínky, že budou 

omezeny na jednu kabotážní přepravu na 

členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne 

vstupu na území tohoto členského státu.“ 

„(2) Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu věcí 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, jednu 

kabotážní přepravu. K vykládce v rámci 

kabotáže musí v hostitelském členském 

státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky 

navazující na mezinárodní přepravu. 

Jakékoli další kabotážní přepravy jsou po 

této kabotáži během následujících sedmi 

dní v tomto hostitelském členském státě 

zakázány. Odchylně od tohoto ustanovení 

je kabotážní přeprava povolena kdykoli, 

kdy se zeměpisné místo vykládky 

prováděné v rámci kabotáže nachází 

v kratší vzdálenosti od sídla podniku než 

místo nakládky v rámci této kabotáže, 

přičemž první místo nakládky se musí 

nacházet v okruhu 200 km od místa 

vykládky, k níž došlo v rámci poslední 

přeshraniční přepravy.“ 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

 

 


