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Pozmeňujúci návrh  25 

Karima Delli 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) keďže predseda Európskej komisie 

Jean-Claude Juncker vo svojom prejave 

o stave Únie v roku 2017 spomenul 

predpokladané vytvorenie európskeho 

orgánu práce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k 

povolaniu prevádzkovateľa cestnej 

dopravy na podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo 

jazdnými súpravami s uvedenou 

maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto 

podnikov, ktoré aktívne vykonávajú 

vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, 

narastá. V dôsledku toho sa niektoré 

členské štáty rozhodli na takéto podniky 

uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, 

spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia 

vypúšťa sa 
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konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, 

spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. 
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spôsobilosť. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, 

spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov 

narastá, najmä na vnútroštátnom 

dopravnom trhu, a to z dôvodu používania 

ľahkých úžitkových vozidiel v mestách 

a na kratších trasách. Napriek tomu je 

vhodné, aby sa v prípade podnikov, ktoré 

vykonávajú medzinárodnú dopravu, 

stanovila povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. To umožní spravodlivejšiu 

hospodársku súťaž na vnútornom trhu 

bez toho, aby sa na dopravné podniky, 

najmä malé a stredné podniky, kládla 

zbytočná administratívna a finančná 

záťaž. 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. S cieľom 

zabezpečiť profesionalizáciu odvetvia 

prostredníctvom spoločných pravidiel by 

sa všetky požiadavky na prístup 

k povolaniu prevádzkovateľa cestnej 

dopravy mali rozšíriť, a to úmerným 

a nediskriminačným spôsobom, aj na 

podniky, ktoré prevádzkujú výlučne 

motorové vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo 

jazdné súpravy s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zabezpečenia 

spravodlivej a vyrovnanej hospodárskej 

súťaže medzi všetkými prevádzkovateľmi 

v tomto odvetví by sa malo toto 

ustanovenie vypustiť, pričom by sa mala 

stanoviť povinnosť dodržiavať požiadavky 

na skutočné a stabilné miesto usadenia a 

zodpovedajúcu finančnú spôsobilosť pre 

všetky vozidlá používané v medzinárodnej 

nákladnej doprave a kabotážnych 

prepravách akéhokoľvek rozsahu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov 

narastá. V dôsledku toho sa niektoré 

členské štáty rozhodli na takéto podniky 

uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony pre 

medzinárodnú dopravu, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa mali 

požiadavky na výkon povolania 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

uplatňovať rovnako. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 
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prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 
požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa 

požiadavky na prístup k tomuto povolaniu 

mali stať povinnými pre 

prevádzkovateľov, ktorí používajú vozidlá 

s prípustnou celkovou hmotnosťou od 

2,4 tony do 3,5 tony a ktorí sa podieľajú 

na medzinárodnej doprave. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ľahké úžitkové vozidlá, ktoré slúžia na medzinárodnú dopravu s celkovou hmotnosťou od 2,4 

do 3,5 tony, sa zahŕňajú do rozsahu pôsobnosti, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre 

ťažké úžitkové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Preto by sa na výkon povolania 

prevádzkovateľa cestnej dopravy mali vzťahovať všetky štyri požiadavky. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to (2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 
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stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť pre podniky, 

ktoré vykonávajú dopravné činnosti na 

medzinárodnej úrovni, dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 
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podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme 

objasnenia rozsahu tohto nariadenia 

a zamedzenia vzniku medzier, ako aj 

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Pokiaľ ide o požiadavku na 

finančnú spôsobilosť podnikov, ktoré 

vykonávajú povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy výlučne 

prostredníctvom motorových vozidiel 

s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných 

súprav s uvedenou maximálnou 
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hmotnosťou, príslušné sumy by okrem 

počtu vozidiel mali zohľadňovať aj 

zásadu proporcionality vo vzťahu 

k veľkosti podniku. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Komisia vo svojom posúdení 

vplyvu odhaduje, že v rokoch 2020 – 2035 

dosiahnu úspory pre podniky 2,7 – 

5,2 miliardy EUR. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 

potreba využiť takúto možnosť sa však 

nepreukázala, viedla len k rozdielom v 

takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť. 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 

potreba využiť takúto možnosť sa však 

nepreukázala, viedla len k rozdielom v 

takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť. 

(3) Členské štáty majú právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 

potreba využiť takúto možnosť sa však 

nepreukázala, viedla len k rozdielom v 

takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť. 

(3) Členské štáty majú právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Táto možnosť 

je nevyhnutná na zabezpečenie rovnakých 

podmienok a spoločných noriem vo 

všetkých členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Naliehavá 

potreba využiť takúto možnosť sa však 

nepreukázala, viedla len k rozdielom v 

takomto prístupe. Preto by sa mala zrušiť. 

(3) Členské štáty majú dnes právo 

podmieniť prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy 

dodržiavaním ďalších požiadaviek popri 

nariadení (ES) č. 1071/2009. Členské štáty 

by mali mať možnosť naďalej zavádzať 

dodatočné, primerané a nediskriminačné 

požiadavky, ktoré zohľadňujú osobitné 

vlastnosti ich vlastného vnútorného trhu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Aj keď činnosť v oblasti cestnej 

dopravy v EÚ zabezpečuje 5 miliónov 

priamych pracovných miest a tvorí takmer 

2 % HDP Spoločenstva, EÚ čelí 

nedostatku profesionálnych vodičov. 

S cieľom uľahčiť mladým ľuďom prístup 

k tomuto povolaniu a udržať si ľudí, ktorí 

v súčasnosti pracujú v tomto odvetví 

(najmä v prípade malých a stredných 

podnikov), je dôležité ukončiť tlak na 

znižovanie podmienok zamestnávania 

v oblasti mzdových nákladov, ktorý je 

dôsledkom medzinárodnej hospodárskej 

súťaže, a vždy, keď je to možné, 

zabezpečovať v medzinárodnej cestnej 

doprave rovnakú odmenu za rovnakú 

prácu. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Helga Stevens 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Z hodnotenia nariadení (ES) 

č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 

vyplynulo, že zbytočné administratívne 

a regulačné požiadavky predstavujú záťaž 

pre vládne orgány aj pre dopravné 

podniky. V záujme 

konkurencieschopného a efektívneho 

odvetvia dopravy je potrebné objasnenie 

pravidiel a ďalšie administratívne 

zjednodušenie v súlade s cieľmi programu 

REFIT. To si zároveň vyžaduje ďalšiu 

podporu a využívanie technologického 

vývoja. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia 

(4) Súčasné právne predpisy EÚ 

v sociálnej oblasti týkajúce sa odvetvia 

cestnej dopravy podporili sociálny 

dumping, neregulované premiestňovanie 

a vo všeobecnosti šírenie nezákonných 

praktík vedúcich k nekalej súťaži v tomto 

odvetví, ako je napríklad zneužívanie 

dohôd o kabotáži alebo schránkových 

spoločností. Členské štáty preto musia 

mať možnosť prijímať opatrenia na 

zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia 

cestnej dopravy usadení na ich území 

vykazovali skutočnú a permanentnú 

činnosť na tomto území a aby odtiaľ riadili 

svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto 

dôvodu treba objasniť ustanovenia týkajúce 

sa existencie skutočného a stabilného 



 

PE616.759v01-00 16/147 AM\1144073SK.docx 

SK 

miesta usadenia, zintenzívniť kontroly 

a bojovať proti nekalým praktikám, ktoré 

ohrozujú celé odvetvie v Taliansku, ako aj 

v Európe. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť vrátane procesu 

priamej fakturácie svojich klientov, alebo 

v prípade dcérskej spoločnosti by 

fakturáciu mala primeraným spôsobom 

vykonávať materská spoločnosť. Z tohto 

dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba 

objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia, 

ako aj systému priamej fakturácie 

s príjemcom stanoveného systému 

s cieľom zabezpečiť primerané 

presúvanie ziskov a vyhnúť sa 

nedostatočnej fakturácii v členskom štáte, 

ktorý poskytuje službu, a nedostatočnému 

vyplácaniu zamestnancov v tomto 

členskom štáte. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

a posilniť ustanovenia stanovené 

v článku 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009 

týkajúce sa existencie skutočného a 

stabilného miesta usadenia s cieľom 

bojovať proti zakladaniu takzvaných 

schránkových spoločností. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia, 

keďže uchyľovanie sa k nezákonnej praxi 

prevádzkovania schránkových spoločností 

stále pretrváva a dokonca sa 

zintenzívňuje. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Jeroen Lenaers 



 

PE616.759v01-00 18/147 AM\1144073SK.docx 

SK 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia 

a zamedziť tak vzniku takzvaných 

schránkových spoločností. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia 

a zamedziť tak vzniku takzvaných 

schránkových spoločností. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 

prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v 

niektorom členskom štáte vykazovali 

skutočnú a permanentnú činnosť v tomto 

členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju 

podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a 

vzhľadom na skúsenosti treba objasniť 

ustanovenia týkajúce sa existencie 

skutočného a stabilného miesta usadenia. 

Na tento účel by sa príslušné ustanovenia 

tohto nariadenia mali zosúladiť 

s ustanoveniami v iných legislatívnych 

aktoch, ktoré odkazujú na skutočné 

a stabilné miesto usadenia, ako je 

napríklad článok 4 smernice 2014/67/ES. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Existencia schránkových 

spoločností a nepravej samostatnej 

zárobkovej činnosti v odvetví dopravy 

brzdí hladké fungovanie vnútorného trhu, 

čo vedie k zhoršovaniu pracovných 

podmienok pre pracovníkov v tomto 

odvetví. Je nevyhnutné bojovať proti 

týmto nezákonným praktikám, ktoré síce 

predstavujú menšinu, ale zhoršujú imidž 

odvetvia, pretože nezákonne znižujú 

náklady práce a nezabezpečujú 

dodržiavanie pracovných noriem. Napriek 

tomu sa uznáva, že rozdiely v mzdách 

vyplývajúce z hospodárskych a sociálnych 

rozdielov medzi členskými štátmi 
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v žiadnom prípade nepredstavujú 

porušenie práva, nekalú súťaž, narušenie 

trhu ani sociálny damping. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Existencia schránkových 

spoločností a nepravej samostatnej 

zárobkovej činnosti v odvetví dopravy 

brzdí hladké fungovanie vnútorného trhu 

a zároveň spôsobuje zhoršovanie 

pracovných podmienok pre pracovníkov 

v tomto odvetví. Je nevyhnutné prijať 

rázne opatrenia proti týmto nezákonným 

praktikám, ktoré síce predstavujú len 

malú časť odvetvia, ale zhoršujú imidž 

odvetvia, pretože nezákonne znižujú 

náklady práce a nezabezpečujú 

dodržiavanie pracovného práva. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Sloboda usadiť sa je základným 

kameňom vnútorného trhu. Nezákonná 

prax využívania schránkových spoločností 

však ohrozuje fungovanie a dlhodobé 

prežitie vnútorného trhu. Hodnotenie 

poukázalo na jednoznačnú potrebu 

jasnejších požiadaviek na usadenie sa, 
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intenzívnejšieho monitorovania 

a presadzovania a lepšej spolupráce medzi 

členskými štátmi. EÚ by mala zintenzívniť 

boj proti podvodom a nekalej súťaži 

s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Existencia schránkových 

spoločností a nepravej samostatnej 

zárobkovej činnosti v odvetví dopravy 

brzdí hladké fungovanie vnútorného trhu, 

čo vedie k zhoršovaniu pracovných 

podmienok pre pracovníkov v tomto 

odvetví. Je nevyhnutné bojovať proti 

týmto nezákonným praktikám, ktoré síce 

predstavujú menšinu, ale zhoršujú imidž 

odvetvia, pretože nezákonne znižujú 

náklady práce a nezabezpečujú 

dodržiavanie pracovných noriem. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Pre riadne fungovanie európskeho 

trhu nákladnej cestnej dopravy je 

nevyhnutné bojovať proti schránkovým 

spoločnostiam. V tejto súvislosti sú 

potrebné rázne opatrenie na ukončenie 
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tejto praxe, ako aj posilnená spolupráca, 

spoločné kontroly, stanovovanie cieľov 

a výmena najlepších postupov medzi 

členskými štátmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4b) Odvetvie cestnej dopravy 

v súčasnosti čelí nedostatku 

profesionálnych vodičov, najmä medzi 

mladými ľuďmi a ženami. Je nevyhnutné, 

aby sa prijali ďalšie opatrenia s cieľom 

uľahčiť a zatraktívniť prístup mladých 

ľudí a žien na tento trh a zároveň si 

udržať tých, ktorí sú v súčasnosti 

zamestnaní v tomto odvetví. Na tento účel 

sa musí obmedziť podvodná práca 

a neistá práca, a to prostredníctvom úsilia 

vynaloženého na boj proti zneužívaniu 

zmlúv na dobu určitú, štatútu stáže, ktorá 

slúži ako náhrada za riadne pracovné 

zmluvy, a nepravej samostatnej 

zárobkovej činnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

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

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Vzhľadom na ich potenciál značne (6) Vzhľadom na ich potenciál značne 
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ovplyvniť podmienky spravodlivej 

hospodárskej súťaže na trhu cestnej 

nákladnej dopravy by mali byť vážne 

porušenia daňových predpisov jednotlivých 

štátov pridané k prvkom, na základe 

ktorých sa posudzuje bezúhonnosť. 

ovplyvniť podmienky spravodlivej 

hospodárskej súťaže na trhu cestnej 

nákladnej dopravy by mali byť vážne 

porušenia daňových predpisov jednotlivých 

štátov pridané k prvkom, na základe 

ktorých sa posudzuje bezúhonnosť, a mali 

by tiež podliehať odrádzajúcim sankciám 

úmerným zistenému porušeniu predpisov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie 

o vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky 

pridané k prvkom, na základe ktorých sa 

posudzuje bezúhonnosť. 

vypúšťa sa 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov, o kabotáži a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 
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k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Robert Rochefort 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov, o kabotáži a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov, o kabotáži a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

Or. fr 

 



 

AM\1144073SK.docx 25/147 PE616.759v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  61 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov, o kabotáži a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť vážne porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

(7) Vzhľadom na ich potenciál značne 

ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, 

ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by 

mali byť porušenia predpisov Únie o 

vysielaní pracovníkov a kabotáži a o práve 

uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané 

k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje 

bezúhonnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Pravidlá Európskej únie týkajúce 

sa vysielania pracovníkov sú určené pre 

pracovníkov, ktorí sa presúvajú fyzicky 

a na určité obdobie do iného členského 

štátu, než je ten, v ktorom bežne 

vykonávajú svoju prácu. Vzhľadom na 

mobilitu pracovníkov v odvetví cestnej 

dopravy by malo dôjsť ku zmierneniu 

administratívnych formalít, ktoré musia 

takéto podniky dodržiavať. Z tohto 

dôvodu by mali byť vyňaté z posúdenia 

dobrej povesti. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na dôležitosť 

spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 

by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich 

sa tejto otázky mali zohľadniť pri 

posudzovaní bezúhonnosti vedúcich 

dopravy a dopravných podnikov. V tejto 

súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie 

postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie 

stupňa závažnosti príslušného porušenia. 

(8) Vzhľadom na dôležitosť 

spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 

by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich 

sa tejto otázky a dotknutých pracovníkov 

mali zohľadniť pri posudzovaní 

bezúhonnosti vedúcich dopravy a 

dopravných podnikov. V tejto súvislosti by 

sa malo objasniť aj posilnenie postavenia 

Komisie, pokiaľ ide o určenie stupňa 

závažnosti príslušného porušenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo 

jazdnými súpravami s uvedenou 

najväčšou hmotnosťou, by mali mať 

minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, 

aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú 

na prevádzkovateľov využívajúcich 

vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce 

uvedené obmedzenie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú 

na prevádzkovateľov využívajúcich 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 
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vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce 

uvedené obmedzenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Čoraz častejšie využívanie ľahkých úžitkových vozidiel v rámci medzinárodnej dopravy nie je 

dôvodom na takéto osobitné zaobchádzanie v prípade, že chceme dosiahnuť cieľ lepšej 

kontroly. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na 

prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie. 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať dostatočnú, 

minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, 

aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností 

a že si dokážu plniť povinnosti súvisiace 

so mzdami a sociálnymi príspevkami za 

zamestnancov pracujúcich v tomto 

odvetví. Keďže pri týchto príslušných 

činnostiach ide vo všeobecnosti o 

obmedzené rozmery, zodpovedajúce 

požiadavky by mali byť menej prísne než 

tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov 

využívajúcich vozidlá alebo jazdné 

súpravy presahujúce uvedené obmedzenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Robert Rochefort 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na 

prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie. 

(10) S cieľom zabrániť narušeniam 

hospodárskej súťaže a zohľadniť rozvoj 

medzinárodnej dopravy by činnosti 

podnikov, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, mali podliehať požiadavkám 

podobným, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú 

na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 
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menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na 

prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie. 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na 

prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie, a nemali by predstavovať 

nadmernú záťaž pre menšie podniky 

alebo samostatne zárobkovo činných 

pracovníkov. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú 

na prevádzkovateľov využívajúcich 

vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce 

uvedené obmedzenie. 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Pravidlá platné pre prístup k povolaniu 

prevádzkovateľa nákladne cestnej 

dopravy vozidlami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo 

jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

sú stanovené v nariadení (ES) 

č. 1071/2009. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by mali byť čo 

najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 

vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 

príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 

o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 

vyšetrovania. Najmä informácie o 

evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 

prevádzkovatelia k dispozícii, počte 

zamestnancov, ktorých najímajú, ich 

rizikovosti a ich základné finančné 

informácie by mali umožniť lepšie 

vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 

ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 

(ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 

registri. 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by mali byť čo 

najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 

vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 

príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 

o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 

vyšetrovania. Najmä informácie o 

evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 

prevádzkovatelia k dispozícii, a počte 

zamestnancov, ktorých najímajú, by mali 

umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné 

presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 

1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Preto by sa 

mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 

registri. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by mali byť čo 

najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 

vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 

príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 

o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 

vyšetrovania. Najmä informácie o 

evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 

prevádzkovatelia k dispozícii, počte 

zamestnancov, ktorých najímajú, ich 

rizikovosti a ich základné finančné 

informácie by mali umožniť lepšie 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by sa mali 

neustále aktualizovať, aby umožnili 

kompetentným vnútroštátnym orgánom, 

ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať 

dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, 

ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä 

informácie o evidenčných číslach vozidiel, 

ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, 

počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich 

rizikovosti a ich základné finančné 

informácie by mali umožniť lepšie 
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vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 

ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 

(ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 

registri. 

vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 

ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 

(ES) č. 1072/2009. Okrem toho by 

vnútroštátne elektronické registre mali 

byť interoperabilné a údaje, ktoré sa 

v nich nachádzajú, by mali byť priamo 

prístupné pre úradníkov zodpovedných za 

presadzovanie práva vo všetkých 

členských štátoch vykonávajúcich cestné 

kontroly. Preto by sa mali zodpovedajúcim 

spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom 

elektronickom registri. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by mali byť čo 

najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 

vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 

príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 

o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 

vyšetrovania. Najmä informácie o 

evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 

prevádzkovatelia k dispozícii, počte 

zamestnancov, ktorých najímajú, ich 

rizikovosti a ich základné finančné 

informácie by mali umožniť lepšie 

vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 

ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 

(ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

pravidlá o vnútroštátnom elektronickom 

registri. 

(11) Informácie o prevádzkovateľoch 

dopravy uvedené vo vnútroštátnych 

elektronických registroch by mali byť čo 

najúplnejšie, aby umožnili kompetentným 

vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú 

príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad 

o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom 

vyšetrovania. Najmä informácie o 

evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú 

prevádzkovatelia k dispozícii, počte 

zamestnancov, ktorých najímajú, ich 

rizikovosti a ich základné finančné 

informácie by mali umožniť lepšie 

vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie 

ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a 

(ES) č. 1072/2009. Okrem toho by 

vnútroštátne elektronické registre mali 

byť interoperabilné a údaje, ktoré sa 

v nich nachádzajú, by mali byť priamo 

prístupné pre úradníkov vo všetkých 

členských štátoch vykonávajúcich cestné 

kontroly. Preto by sa mali zodpovedajúcim 

spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom 
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elektronickom registri. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň 

liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť 

zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň 

liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň 

liberalizácie. Kabotážne prepravy spĺňajú 

cieľ environmentálnej účinnosti. 

Zamedzovaním jazdám prázdnych vozidiel 

je možné znížiť spotrebu paliva a emisie 

skleníkových plynov. Kabotáž by sa však 

nemala zneužívať s cieľom obchádzať 

platné pracovná a sociálne právo 
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hostiteľského členského štátu. Oslabovalo 

by to nielen rovnaké podmienky, ale aj 

práva pracovníkov a bezpečnosť cestnej 

premávky. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a 

ľahko vynútiteľné a zároveň by mala byť 

vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte s cieľom vyhnúť sa návratu 

naprázdno dočasne vykonávajú 

dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo 

(„kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, pre 

dopravcov jednoducho uplatniteľné a 

ľahko vynútiteľné s cieľom zaručiť práva 

pracovníkov v cestnej doprave a podporiť 

spravodlivú hospodársku súťaž medzi 

spoločnosťami bez toho, aby sa narušila 

základná zásada voľného pohybu služieb 

na vnútornom trhu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 
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mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché, 

spravodlivé a ľahko vynútiteľné, čo by 

viedlo k rovnakým podmienkam pre 

dopravcov, pričom by sa zároveň 

zachovali výhody a integrita vnútorného 

trhu Únie. Na tento účel je nevyhnutné, 

aby sa na začiatku kabotážnych prepráv 

uplatňovali pravidlá EÚ o vysielaní 

pracovníkov a právne predpisy týkajúce sa 

zmluvných záväzkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 
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vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

vynútiteľné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché, 

spravodlivé a ľahko vynútiteľné a zároveň 

by mali umožňovať rovnaké podmienky 

pre všetkých dopravcov bez akejkoľvek 

ďalšej liberalizácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a mali by podporovať 

spravodlivú hospodársku súťaž. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  82 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala byť vo 

všeobecnosti zachovaná dosiahnutá 

úroveň liberalizácie. 

(13) Pravidlá upravujúce vnútroštátnu 

dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom 

štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, 

ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by 

mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko 

vynútiteľné a zároveň by mala vo 

všeobecnosti pokračovať liberalizácia. 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) S cieľom zabezpečiť dočasný 

charakter a zabrániť akémukoľvek 

narušeniu trhu, ktoré spôsobujú takzvané 

schránkové spoločnosti alebo kočovní 

vodiči, je potrebné zabezpečiť, aby účelom 

kabotážnych prepráv bol návrat do 

krajiny, v ktorej je príslušný podnik 

usadený. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu 

a nebezpečenstvo systematickej kabotáže 

by sa malo zachovať obmedzenie počtu 

kabotážnych prepráv v nadväznosti na 
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dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

medzinárodnú dopravu a mal by sa znížiť 

počet dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. Malo by sa dať určiť, či je 

možné vykonať kabotáž do troch dní 

v rámci jednej prepravy, čo by bol 

dostatočný čas na zabezpečenie toho, aby 

sa vozidlá v medzinárodnej prevádzke 

nemuseli vracať naprázdno. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) S cieľom znížiť environmentálne 

zaťaženie a zabrániť jazdám prázdnych 

vozidiel by sa mali povoliť kabotážne 

prepravy v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu z alebo do členského štátu, 

v ktorom je dopravca usadený. S cieľom 

uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa 

malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal skrátiť čas, keď 

je možné takéto prepravy vykonávať 

v príslušnom členskom štáte. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 
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zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal primerane 

regulovať počet dní, keď je možné takéto 

prepravy vykonávať, aby sa zamedzilo 

jazdám prázdnych vozidiel, ako aj 

praktikám nekalej súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly, zlepšiť rovnaké podmienky a 

odstrániť neistotu a nekalú súťaž by sa 

malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal výrazne znížiť 

počet dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu. 
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Or. pl 

Odôvodnenie 

Podľa predpokladov uvedených v bielych knihách EÚ by mali byť služby kabotáže 

liberalizované krok za krokom. Preto sa navrhuje, aby sa sedemdňová lehota na vykonávanie 

kabotážnych prepráv zachovala bez toho, aby sa stanovil maximálny počet prepráv, ktorý je 

ťažké kontrolovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať, v súlade so súčasným 

návrhom o kabotáži. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Robert Rochefort 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly, odstrániť neistotu a zohľadniť 

skutočnosť, že kabotáž nie je bežnou 

formou nákladnej dopravy, by sa mal 

počet kabotážnych prepráv v nadväznosti 

na medzinárodnú dopravu zachovať. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu je preto 

kabotáž vo svojom predchádzajúcom 

výklade ako výnimka z právnych 

predpisov hostiteľského štátu zakázaná. 

Každá kabotážna preprava by mala byť 

odmeňovaná v súlade s pravidlami 

platnými v krajine, v ktorej sa 

uskutočňuje. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Malo by sa rázne zakročiť proti 

všetkým formám liberalizácie kabotáže, 

ktoré by viedli k ďalšej destabilizácii 

odvetvia v prospech nekalej 

a neregulovanej hospodárskej súťaže, 

nedostatočnej bezpečnosti cestnej 

premávky a strate ziskovosti. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V odôvodnení 17 nariadenia (ES) 

č. 1072/2009 sa výslovne stanovuje, že 

smernica o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb sa uplatňuje na 

dopravné podniky, ktoré vykonávajú 

kabotážnu prepravu. Keďže kabotáž 

zahŕňa priamu účasť na dopravnom trhu 

hostiteľského členského štátu, je to jediný 

spôsob, ako dosiahnuť rovnaké 

podmienky. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V prípade nákladného auta 

registrovaného v zahraničí je kabotáž 

zakázaná. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14b) Účinné vykonávanie 

a presadzovanie tohto nariadenia sa 

oslabuje, ak dopravcovia používajú iné 

právne predpisy EÚ na obchádzanie 

pravidiel kabotáže, čo je v rozpore so 

zámerom zákonodarcu. Smernica 

92/106/EHS1a (smernica o kombinovanej 
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doprave) by sa preto mala zmeniť, aby ju 

dopravcovia nemohli používať ako 

zámienku na obchádzanie pravidiel 

kabotáže stanovených v tomto nariadení. 

 __________________ 

 1a Smernica Rady92/106/EHS zo 

7. decembra 1992 o stanovení spoločných 

pravidiel pre určité typy kombinovanej 

dopravy tovaru medzi členskými štátmi 

(Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Mali by sa objasniť spôsoby, 

ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej 

dopravy preukázať súlad s pravidlami 

kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by 

malo byť uznané používanie a zasielanie 

elektronických dopravných informácií, čím 

by sa malo zjednodušiť poskytovanie 

relevantných dôkazov a ich spracovanie 

príslušnými orgánmi. Formát použitý na 

tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť 

a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce 

používanie efektívnej elektronickej 

výmeny informácií v odvetviach dopravy a 

logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť 

regulačných rámcov a ustanovení 

týkajúcich sa zjednodušenia 

administratívnych postupov. 

(15) Účinné a efektívne presadzovanie 

pravidiel je nevyhnutným predpokladom 

spravodlivej hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu a zabezpečenia ochrany 

práv pracovníkov. Na uvoľnenie kapacity 

v oblasti presadzovania, zníženie zbytočnej 

administratívnej záťaže a lepšie zacielenie 

na vysokorizikových prevádzkovateľov 

dopravy je potrebná ďalšia digitalizácia 

presadzovania. Nevyhnutná je rýchla 

aktualizácia a používanie inteligentných 

tachografov a elektronických prepravných 

dokladov (eCMR). Mali by sa objasniť 

spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia 

cestnej dopravy preukázať súlad s 

pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto 

spôsob by malo byť uznané používanie a 

zasielanie elektronických dopravných 

informácií, čím by sa malo zjednodušiť 

poskytovanie relevantných dôkazov a ich 

spracovanie príslušnými orgánmi. Formát 

použitý na tento účel by mal zabezpečiť 

spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom 

na narastajúce používanie efektívnej 
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elektronickej výmeny informácií v 

odvetviach dopravy a logistiky je dôležité 

zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov 

a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia 

administratívnych postupov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

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

Rochefort, Renate Weber 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Predpokladom riadneho 

fungovania vnútorného trhu, zníženia 

zbytočnej administratívnej záťaže 

a vykonávania účinného a efektívneho 

presadzovania pravidiel v odvetví cestnej 

dopravy je ďalšia digitalizácia nástrojov 

na presadzovanie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Dopravné podniky sú adresátmi 

pravidiel o medzinárodnej preprave a ako 

také znášajú dôsledky akýchkoľvek 

porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom 

zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, 

ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné 

služby od prevádzkovateľov cestnej 

nákladnej dopravy, by však členské štáty 

mali stanoviť aj sankcie pre odosielateľov 

(16) Dopravné podniky sú adresátmi 

pravidiel o medzinárodnej preprave a ako 

také znášajú dôsledky akýchkoľvek 

porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom 

zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, 

ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné 

služby od prevádzkovateľov cestnej 

nákladnej dopravy, by však členské štáty 

mali stanoviť aj sankcie pre odosielateľov 
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a zasielateľov v prípade, že si vedome 

objednajú dopravné služby, ktoré sú 

spojené s porušením ustanovení nariadenia 

(ES) č. 1072/2009. 

a zasielateľov, ako aj pre iných 

dodávateľov, ak si vedome objednajú 

dopravné služby, ktoré sú spojené s 

porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 

1072/2009. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je nanajvýš dôležité, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo na každého, kto si vedome objedná 

dopravné službe, ktoré sú spojené s porušením predpisov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V rozsahu, v akom sa týmto 

nariadením zavádza určitá miera 

harmonizácie v niektorých oblastiach, 

ktoré doposiaľ nie sú na únijnej úrovni 

harmonizované, najmä pokiaľ ide o 

dopravu ľahkými úžitkovými vozidlami a 

postupy presadzovania predpisov, 
nemožno jeho ciele, ktorými je zosúladiť 

podmienky hospodárskej súťaže a zlepšiť 

presadzovanie predpisov, uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 

dôvodu povahy sledovaných cieľov v 

spojení s cezhraničným charakterom 

cestnej dopravy ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie. Únia preto môže 

prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 

o Európskej únii. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

toto nariadenie neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných 

cieľov. 

(17) V rozsahu, v akom sa týmto 

nariadením zavádza určitá miera 

harmonizácie v niektorých oblastiach, 

ktoré doposiaľ nie sú na únijnej úrovni 

harmonizované, nemožno jeho ciele, 

ktorými je zosúladiť podmienky 

hospodárskej súťaže a zlepšiť 

presadzovanie predpisov, uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 

dôvodu povahy sledovaných cieľov v 

spojení s cezhraničným charakterom 

cestnej dopravy ich možno lepšie 

dosiahnuť na úrovni Únie. Únia preto môže 

prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 

o Európskej únii. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

toto nariadenie neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných 

cieľov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  102 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 1 sa do odseku 1 dopĺňa 

tento pododsek: 

 „Toto nariadenie sa vzťahuje aj na dovoz 

a odvoz tovaru po ceste ako súčasť 

počiatočnej a/alebo konečnej etapy jazdy 

v rámci kombinovanej dopravy, ako sa 

stanovuje v smernici Rady 92/106/EHS.“ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) písmeno a) sa vypúšťa; vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) písmeno a) sa vypúšťa; vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok1 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) písmeno a) sa vypúšťa; i) písmeno a) sa nahrádza takto: 

 „podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej 

dopravy len motorovými vozidlami alebo 

jazdnými súpravami, ktorých celková 

povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony. 

Členské štáty však môžu znížiť tento limit 

pre všetky alebo niektoré druhy prepravy 

po ceste.“ 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) písmeno a) sa vypúšťa; i) písmeno a) sa nahrádza takto: 

 „a) podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej 

dopravy len motorovými vozidlami alebo 

jazdnými súpravami, ktorých celková 

povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony 

a ktoré pôsobia len vo vnútroštátnej 

doprave.“ 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  107 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) písmeno a) sa vypúšťa; i) písmeno a) sa nahrádza takto: 

 a) podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej 

dopravy len motorovými vozidlami alebo 

jazdnými súpravami, ktorých celková 

povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ľahšie vozidlá by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1– odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ia) a) podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej 

dopravy len motorovými vozidlami alebo 

jazdnými súpravami, ktorých celková 

povolená hmotnosť nepresahuje 2,4 tony; 

 aa) podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej 

dopravy len motorovými vozidlami alebo 

jazdnými súpravami, ktorých celková 

povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony 

a ktoré pôsobia len vo vnútroštátnej 
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doprave; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ľahké úžitkové vozidlá, ktoré pôsobia na medzinárodnej úrovni s celkovou hmotnosťou od 2,4 

do 3,5 tony, sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre 

ťažké úžitkové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Robert Rochefort 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

  

„6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. fr 



 

AM\1144073SK.docx 51/147 PE616.759v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na čoraz častejšie používanie ľahkých úžitkových vozidiel na medzinárodnú 

dopravu a na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi ťažkými a ľahkými 

úžitkovými vozidlami je potrebné rozšíriť pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa 

cestnej nákladnej dopravy na spoločnosti, ktoré vykonávajú toto povolanie s použitím ľahkých 

úžitkových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  111 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Ľahké úžitkové vozidlá, ktoré slúžia na medzinárodnú dopravu s celkovou hmotnosťou od 2,4 

do 3,5 tony, sa zahŕňajú do rozsahu pôsobnosti, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre 

ťažké úžitkové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Preto by sa na výkon povolania 

prevádzkovateľa cestnej dopravy mali vzťahovať všetky štyri požiadavky 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 
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podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Takéto výnimky vedú k nespravodlivej konkurenčnej výhode pre vozidlá s hmotnosťou do 

3,5 tony. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 
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hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

1071/2009 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Dopĺňa sa tento odsek 6: vypúšťa sa 

„  

6.   

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na 

podniky vykonávajúce povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Členské štáty však môžu:  

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

 



 

AM\1144073SK.docx 57/147 PE616.759v01-00 

 SK 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky 

vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy výlučne 

motorovými vozidlami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

alebo jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa vzťahujú aj na podniky 

vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Všetky podmienky ustanovené nariadením (ES) č. 1071/2009 týkajúce sa povolania 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy sa musia uplatňovať jednotne vrátane motorových 

vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav 

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky 

vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy výlučne 

motorovými vozidlami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

alebo jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 

8, 9, 14, 19 a 21 sa vzťahujú aj na podniky 

vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy výlučne 

motorovými vozidlami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

alebo jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 1 – odsek 6 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty však môžu: vypúšťa sa 

a) od týchto podnikov vyžadovať, aby 

uplatňovali niektoré alebo všetky 

opatrenia uvedené v prvom pododseku; 

 

b) pri všetkých alebo niektorých 

kategóriách činností cestnej dopravy 

znížiť obmedzenie uvedené v prvom 

pododseku.“ 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 3 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Mara Bizzotto 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; vypúšťa sa 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na presadzovanie pravidiel v cestnej doprave je nanajvýš dôležité, aby členské štáty mohli 

zavádzať potrebné požiadavky. 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 2; 2. V článku 3 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

  

 2. Členské štáty môžu rozhodnúť 

o uložení ďalších požiadaviek, ktoré 

musia byť primerané a nediskriminačné 

a ktoré musia podniky spĺňať, aby mohli 

vykonávať povolanie prevádzkovateľa 

cestnej dopravy. 

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  126 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku a všetky ostatné 

dokumenty, ku ktorým musí mať prístup 

príslušný orgán, aby preveril plnenie 

podmienok stanovených v tomto 

nariadení;“; 

a) mať vhodné priestory 

zodpovedajúce činnostiam podniku, 

v ktorých vedie svoju dokumentáciu o 

hlavnej podnikateľskej činnosti alebo 

zabezpečuje prístup k takejto 

dokumentácii, či už v papierovej alebo 

elektronickej podobe, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi 

o kabotáži, pravidlách vysielania 

pracovníkov a čase jazdy a odpočinku 

a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým 

musí mať prístup príslušný orgán, aby 

preveril plnenie podmienok stanovených 

v tomto nariadení;“; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme účinného boja proti schránkovým spoločnostiam sa treba zameriavať na významnú 

činnosť vozidiel v krajine usadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku a všetky ostatné 

dokumenty, ku ktorým musí mať prístup 

príslušný orgán, aby preveril plnenie 

podmienok stanovených v tomto nariadení; 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku a všetky ostatné 

dokumenty, ku ktorým musí mať prístup 

príslušný orgán, aby preveril plnenie 

podmienok stanovených v tomto nariadení; 

členské štáty môžu vyžadovať, aby 

dopravcovia usadení na ich území mali vo 

svojich priestoroch kedykoľvek 

k dispozícii aj iné dokumenty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku a všetky ostatné 

dokumenty, ku ktorým musí mať prístup 

príslušný orgán, aby preveril plnenie 

podmienok stanovených v tomto nariadení; 

a) mať priestory vhodné na 

vykonávanie činností podniku, v ktorých 

vedie svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti v papierovej 

a/alebo elektronickej podobe, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi 

o vyslaniach, čase jazdy a odpočinku 

a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým 

musí mať kedykoľvek prístup príslušný 

orgán, aby preveril plnenie podmienok 

stanovených v tomto nariadení; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

1071/2009 

Článok 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku a všetky ostatné 

dokumenty, ku ktorým musí mať prístup 

príslušný orgán, aby preveril plnenie 

podmienok stanovených v tomto nariadení; 

a) mať priestory, v ktorých vedie 

svoju dokumentáciu o hlavnej 

podnikateľskej činnosti, najmä svoje 

obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, 

dokumentáciu o personálnom manažmente, 

pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase 

jazdy a odpočinku, kabotáži, vysielaní 

a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým 

musí mať prístup príslušný orgán, aby 

preveril plnenie podmienok stanovených 

v tomto nariadení; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno aa (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno a a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vkladá sa toto písmeno: 

 aa) mať parkovacie plochy 

zodpovedajúce veľkosti vlastného 

vozového parku; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno aa (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vykonávať podstatnú časť svojich 

dopravných činností vozidlami uvedenými 

v písmene b) v členskom štáte usadenia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Požiadavky na skutočné usadenie sa musia byť oveľa jasnejšie a presnejšie, aby bolo možné 

účinne bojovať proti takzvaným schránkovým spoločnostiam. 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vykonávať podstatnú časť svojej 

činnosti v členskom štáte usadenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) riadiť dopravné činnosti 

vykonávané vozidlami uvedenými v 

písmene b) s náležitým technickým 

d) účinne a pravidelne riadiť 

podstatnú časť dopravných činností 

vykonávaných vozidlami uvedenými v 



 

AM\1144073SK.docx 65/147 PE616.759v01-00 

 SK 

vybavením nachádzajúcim sa v tomto 

členskom štáte; 

písmene b) v členskom štáte usadenia 

a zabezpečiť parkovacie miesta 

zodpovedajúce veľkosti vozového parku 

a náležité technické vybavenie 

nachádzajúce sa v tomto členskom štáte; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) riadiť dopravné činnosti 

vykonávané vozidlami uvedenými v 

písmene b) s náležitým technickým 

vybavením nachádzajúcim sa v tomto 

členskom štáte; 

d) riadiť dopravné činnosti 

vykonávané vozidlami uvedenými v 

písmene b) a s počtom parkovacích miest 

zodpovedajúcim veľkosti vozového parku 

a s náležitým technickým vybavením 

nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) riadiť dopravné činnosti 

vykonávané vozidlami uvedenými v 

písmene b) s náležitým technickým 

vybavením nachádzajúcim sa v tomto 

členskom štáte; 

d) mať v tomto členskom štáte 

prevádzkové centrum s dostatočným 

parkovacím priestorom na pravidelné 

používanie vozidiel uvedených v písmene 

b) a náležité technické vybavenie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  136 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) mať majetok a zamestnávať 

personál primerane činnosti vykonávanej 

podnikom. 

e) mať majetok a zamestnávať 

personál primerane činnostiam podniku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) mať majetok a zamestnávať 

personál primerane činnosti vykonávanej 

podnikom. 

e) mať potrebné prostriedky na 

plnenie vyššie uvedených požiadaviek. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno da (nové) 



 

AM\1144073SK.docx 67/147 PE616.759v01-00 

 SK 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) mať jasné spojenie medzi 

dopravnými činnosťami vykonávanými 

s použitím vozidiel uvedených v písmene 

b) a členským štátom usadenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d b (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) dopĺňa sa toto písmeno g): 

 g) spoločnosť má v každom členskom 

štáte, v ktorom pravidelne pôsobí, svojho 

zástupcu, ktorý môže sprístupniť 

akúkoľvek dokumentáciu slúžiacu na 

overenie toho, či sú splnené podmienky 

stanovené v tomto nariadení. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) mať prevádzkové stredisko 

nachádzajúce sa v tomto členskom štáte 

s potrebným vybavením a najmä 
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dostatočný počet parkovacích miest na 

bežné používanie pre svoje vozidlá. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) vykonávať podstatnú časť 

dopravných činností v členskom štáte 

usadenia, s použitím vozidiel uvedených 

v písmene b); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) mať prevádzkové stredisko 

nachádzajúce sa v tomto členskom štáte 

s potrebným vybavením a najmä 

dostatočný počet parkovacích miest na 

bežné používanie pre vozidlá uvedené 

v písmene b). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh, ktorý navrhla Európska federácia pracovníkov v doprave, 

vychádza z pôvodného návrhu nariadenia ES o prístupe k povolaniu KOM (2007) 263 
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v konečnom znení/2. 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) mať jasné spojenie medzi 

dopravnými činnosťami vykonávanými 

s použitím vozidiel uvedených v písmene 

b) a členským štátom usadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dopĺňa sa toto písmeno f): 

 f) vystavovať faktúry priamo 

príjemcom služieb, ktoré poskytujú, alebo 

v prípade dcérskej spoločnosti by 

fakturáciu mala primeraným spôsobom 

vykonávať materská spoločnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 
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Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – odsek 2 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Dopĺňa sa tento odsek 2: 

 „Posúdenie skutočného a stabilného 

miesta usadenia podniku je vždy 

individuálnym a všeobecným posúdením 

so zreteľom na všetky relevantné faktory.“ 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

xi) vysielanie pracovníkov; vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

xi) vysielanie pracovníkov; xi) sociálne a pracovné právo; 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Stále nie je jasné, ako by sa mali predpisy o vysielaní uplatňovať na medzinárodnú dopravu, 

a preto by dobrá povesť spoločnosti nemala závisieť od dodržiavania týchto predpisov z jej 



 

AM\1144073SK.docx 71/147 PE616.759v01-00 

 SK 

strany. Porušenie týchto predpisov nemusí byť úmyselné, ale namiesto toho môže vyplývať 

z nedostatočnej právnej jasnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3 – bod xi a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xia) kabotáž; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – bod xi a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xia) kabotáž; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – písmeno b – bod xii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – písmeno b – bod xii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Podniky zapojené do cestnej dopravy, pri ktorých sa zistí porušovanie predpisov o vysielaní 

pracovníkov, by mali čeliť následkom týkajúcim sa dobrej povesti a možnej straty licencie 

Spoločenstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – xiii 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Robert Rochefort 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 – zarážka 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 – zarážka a – bod xii a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 xiia) kabotáž; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely odseku 1 tretieho pododseku 

písm. b), ak bol vedúci dopravy alebo 

dopravný podnik v jednom alebo vo 

viacerých členských štátoch odsúdený za 

závažný trestný čin alebo mu bola uložená 

sankcia za jedno z najzávažnejších 

porušení predpisov Únie stanovených 

v prílohe IV, príslušný orgán členského 

štátu usadenia náležite a včas uskutoční a 

dokončí správne konanie, ktoré prípadne 

zahŕňa inšpekciu na mieste v priestoroch 

dotknutého podniku. 

Na účely odseku 1 tretieho pododseku 

písm. b), ak bol vedúci dopravy alebo 

dopravný podnik v jednom alebo vo 

viacerých členských štátoch odsúdený za 

trestný čin alebo mu bola uložená sankcia 

za jedno z porušení predpisov Únie 

stanovených v prílohe IV, príslušný orgán 

členského štátu usadenia náležite a včas 

uskutoční a dokončí správne konanie, ktoré 

prípadne zahŕňa inšpekciu na mieste 

v priestoroch dotknutého podniku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 2 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na 

trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia 

pracovných podmienok pracovníkov v 

doprave; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 2a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu 

cestnej dopravy vrátane ohrozenia 

pracovných podmienok pracovníkov v 

doprave; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu 

cestnej dopravy vrátane ohrozenia 

pracovných podmienok pracovníkov 

v doprave, ako aj neschopnosť dodržiavať 

príslušné právne predpisy Únie v oblasti 

práce alebo slabé uplatňovanie týchto 

predpisov; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na 

trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia 

pracovných podmienok pracovníkov v 

doprave; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a hrozbu pre zdravie a bezpečnosť 

pracovníka vyslaného na základe 

nedodržiavania pracovného práva; 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Riziko narušenia trhu nemožno považovať za také vážne, ako sú zdravotné riziká. Dôraz by sa 

mal klásť na najzávažnejšie riziká, a preto by sa sem mala zahrnúť hrozba pre zdravie 

a bezpečnosť pracovníka. 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Helga Stevens 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu 

cestnej dopravy vrátane ohrozenia 

pracovných podmienok pracovníkov v 

doprave; 

b) určí stupeň závažnosti porušení 

predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť 

riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na 

zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu 

cestnej dopravy vrátane vyhýbania sa 

platným právnym predpisom v pracovnej 

a sociálnej oblasti; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v odseku 1 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

vypúšťa sa 

„  

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného 

roku. Podnik musí preukázať na základe 

ročnej účtovnej závierky, ktorú overil 

audítor alebo riadne akreditovaná osoba, 

že každý rok disponuje vlastným 

kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 

EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 

000 EUR za každé ďalšie používané 

vozidlo. Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa nákladnej 

cestnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo 
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jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 

tony, musia na základe ročnej účtovnej 

závierky overenej audítorom alebo riadne 

akreditovanou osobou preukázať, že 

každý rok disponujú vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo“; 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony. 
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vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. Okrem toho podniky 

preukážu, že majú k dispozícii sumu 

zodpovedajúcu mesačnej mzde pre 

mobilného pracovníka na úrovni krajiny, 

v ktorej obvykle vykonáva svoju činnosť. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

vždy schopný plniť svoje finančné záväzky 

v priebehu celého účtovného roku. Podnik 

musí preukázať na základe ročnej účtovnej 

závierky, ktorú overil audítor alebo riadne 

akreditovaná osoba, že každý rok: 

 a) disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo, a 

 b) disponuje sumou zodpovedajúcou 

dvojmesačnej mzde pre každého 

zamestnaného mobilného pracovníka na 

úrovni členského štátu, v ktorom alebo 

z ktorého obvykle vykonáva svoje činnosti. 
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 Podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto nariadením sa musí zabezpečiť, aby boli prevádzkovatelia povinní mať sociálny 

záručný fond primeraný počtu vodičov prijatých v členskom štáte usadenia. Tým by sa 

zabezpečilo, aby si dopravcovia dokázali vždy plniť svoje povinnosti týkajúce sa miezd 

a sociálnych príspevkov a mali možnosť ukončiť súčasné postupy, prostredníctvom ktorých 

dopravcovia vyhlasujú, že sú v konkurze a zatvárajú dcérske spoločnosti, pričom dlhujú 

nevyplatené mzdy vodičom a sociálne príspevky členským štátom. 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť 

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo 
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ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

s hmotnosťou nad 3,5 tony alebo 

1000 EUR za každé ďalšie vozidlo 

s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony. Podniky, ktoré 

vykonávajú povolanie prevádzkovateľa 

nákladnej cestnej dopravy výlučne 

motorovými vozidlami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

alebo jazdnými súpravami s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, 

musia na základe ročnej účtovnej závierky 

overenej audítorom alebo riadne 

akreditovanou osobou preukázať, že každý 

rok disponujú vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je k 

dispozícii overená ročná závierka, 

príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik 

preukáže svoju finančnú spôsobilosť 

osvedčením, akým je napríklad banková 

záruka, dokladom o zriadení prístupu k 

úveru v mene podniku, ktorý vydala 

finančná inštitúcia, alebo iným záväzným 

dokumentom, ktorým podnik preukáže, že 

disponuje sumami uvedenými v odseku 1 

prvom pododseku. 

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je k 

dispozícii overená ročná závierka, 

príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik 

preukáže svoju finančnú spôsobilosť 

osvedčením, akým je napríklad banková 

záruka, poistná zmluva, dokladom o 

zriadení prístupu k úveru v mene podniku, 

ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo 

iným záväzným dokumentom, ktorým 

podnik preukáže, že disponuje sumami 

uvedenými v odseku 1 prvom pododseku. 

Or. hu 
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Pozmeňujúci návrh  167 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 8 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 6a. V článku 8 sa odsek 5 mení takto: 

Členské štáty môžu podporiť pravidelnú 

odbornú prípravu v oblastiach uvedených v 

prílohe I v časových intervaloch 10 rokov s 

cieľom zabezpečiť, aby vedúci dopravy 

boli oboznámení s vývojom v danom 

odvetví. 

„Členské štáty môžu podporiť pravidelnú 

odbornú prípravu v oblastiach uvedených v 

prílohe I v časových intervaloch troch 

rokov s cieľom zabezpečiť, aby osoba 

alebo osoby uvedené v článku 8 ods. 1 boli 

dostatočne oboznámené s vývojom v 

danom odvetví. 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  168 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa 

druhý pododsek; 

8. V článku 12 ods. 2 sa druhý 

pododsek nahrádza takto: 

 „Členské štáty vykonajú kontroly 

minimálne každé tri roky s cieľom overiť, 

či podniky plnia požiadavky stanovené 

v článku 3.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Karima Delli 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa 

druhý pododsek; 

8. V článku 12 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

 „Členské štáty vykonajú kontroly 

minimálne každé tri roky s cieľom overiť, 

či podniky plnia požiadavky stanovené 

v článku 3.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Členské štáty vykonajú kontroly 

minimálne každé tri roky s cieľom overiť, 

či podniky plnia požiadavky stanovené 

v článku 3. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 12 – odsek 2 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 8a. V článku 12 ods. 2 sa prvý 

pododsek mení takto:  

2. Členské štáty musia do 31. 

decembra 2014 vykonávať kontroly 

minimálne každých päť rokov, aby 

preverili, či podniky naďalej spĺňajú všetky 

požiadavky ustanovené v článku 3. 

„2. Členské štáty musia vykonávať 

kontroly minimálne každé dva roky, aby 

preverili, či podniky naďalej spĺňajú všetky 

požiadavky ustanovené v článku 3. 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) Odsek 1 sa mení takto: 

 1. Na účely vykonávania tohto 

nariadenia, a najmä jeho článkov 11 až 

14 a článku 26, každý členský štát vedie 

vnútroštátny elektronický register 

podnikov cestnej dopravy, ktoré získali 

povolenie od príslušného povereného 

orgánu vykonávať povolanie 

prevádzkovateľa cestnej dopravy. Údaje 

nachádzajúce sa v tomto registri sa 

spracúvajú pod dohľadom verejného 

orgánu určeného na tento účel. Príslušné 

údaje nachádzajúce sa vo vnútroštátnom 

elektronickom registri sú prístupné 

všetkým príslušným orgánom daného 

členského štátu. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) Vkladá sa tento odsek: 

 „1a. Na účely zvýšenia účinnosti 

cezhraničného presadzovania a cielených 

kontrol sú údaje nachádzajúce sa vo 

vnútroštátnych elektronických registroch 

prístupné v reálnom čase všetkým 

príslušným inšpekčným orgánom zo 

všetkých členských štátov. 

 Za monitorovanie a prístup k údajom 

nachádzajúcim sa vo vnútroštátnych 

elektronických registroch je zodpovedný 

európsky orgán práce.“ 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme lepšieho presadzovania je nevyhnutné, aby mali príslušné inšpekčné orgány prístup 

k údajom z vnútroštátnych elektronických registrov v reálnom čase. Vytvorenie čierneho 

zoznamu podobne ako v leteckom odvetví by pomohlo zabrániť spoločnostiam, ktoré 

nedodržiavajú tieto právne predpisy, v činnostiach medzinárodnej dopravy. Za tieto 

záležitosti by mal zodpovedať európsky orgán práce, ktorý by mal vzniknúť do konca 

roka 2018, ako uviedol pán Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017. 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) dopĺňajú sa tieto písmená g), h), i) a 

j): 

i) dopĺňajú sa tieto písmená g), h), i), 

j) a k): 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) dopĺňajú sa tieto písmená g), h), i) a 

j): 

i) dopĺňajú sa písmená g) a h): 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) tieto údaje o každom 

zamestnancovi vrátane mobilného 

personálu: meno, štátna príslušnosť, 

členský štát bydliska, členský štát, 

v ktorom bola zaregistrovaná pracovná 

zmluva, členský štát, v ktorom sa platia 

príspevky na sociálne zabezpečenie, 

a číslo sociálneho alebo vnútroštátneho 

poistenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009/EC 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno g b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gb) celkové aktíva, pasíva, vlastné 

imanie a obrat za predchádzajúce dva 

roky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno g c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gc) hodnotenie rizikovosti podniku 

v súlade s článkom 9 smernice 

2006/22/ES; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) počet zamestnancov; h) počet zamestnancov, ich mená, 

štátnu príslušnosť, krajinu bydliska, 

členský štát, v ktorom sa platia sociálne 

príspevky, a číslo sociálneho poistenia; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) počet zamestnancov; h) počet zamestnancov pracujúcich 

v spoločnosti za posledný kalendárny rok; 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Doplnením referenčného obdobia sa zvýši právna istota tohto ustanovenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Karima Delli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ha) tieto údaje o každom 

zamestnancovi vrátane mobilného 

personálu: meno, štátna príslušnosť, 

členský štát bydliska, členský štát, 

v ktorom bola zaregistrovaná pracovná 

zmluva, členský štát, v ktorom sa platia 

príspevky na sociálne zabezpečenie, 

a číslo sociálneho alebo vnútroštátneho 

poistenia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) celkový majetok, záväzky, vlastné 

imanie a obrat za posledné dva roky; 

vypúšťa sa 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno j a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) tieto údaje o vodičoch podniku: 

meno, štátna príslušnosť, krajina 

bydliska, členský štát, v ktorom bola 

zaregistrovaná pracovná zmluva, členský 

štát, v ktorom sa platia príspevky na 

sociálne zabezpečenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) celkový majetok, záväzky, vlastné vypúšťa sa 
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imanie a obrat za posledné dva roky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) celkový majetok, záväzky, vlastné 

imanie a obrat za posledné dva roky; 

i) kópiu ročnej finančnej správy 

alebo iných dokumentov preukazujúcich 

finančnú kapacitu, ktoré sa uvádzajú 

v článku 7 ods. 2; 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Požiadavka na prenos všetkých údajov, ako navrhuje Komisia, sa nezdá byť celkom 

opodstatnená. Nie je jasné, ako by poskytovanie týchto informácií zlepšilo presadzovanie 

pravidiel, ktorými sa riadi prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy. Namiesto 

toho by bolo lepšie zahrnúť informácie o dokumentoch, ktoré by mohli skutočne preukázať 

finančnú kapacitu spoločnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) rizikovosť podniku podľa článku 9 

smernice 2006/22/ES.“; 

vypúšťa sa 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  187 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ia) dopĺňa sa toto písmeno ca): 

 „ 

 ca) názvy a všetky príslušné informácie 

o podnikoch cestnej dopravy, ktoré 

predtým riadili vedúci dopravy; 

 “ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 

uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) 

budú uchovávať v samostatných registroch. 

V takom prípade musia byť príslušné údaje 

k dispozícii na požiadanie alebo priamo 

prístupné všetkým príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov. Vyžadované 

údaje sa poskytnú do piatich pracovných 

dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené 

v prvom pododseku písm. a) až d) musia 

byť verejne prístupné v súlade 

s príslušnými ustanoveniami o ochrane 

osobných údajov. 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 

uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) 

budú uchovávať v samostatných registroch. 

V takom prípade musia byť príslušné údaje 

priamo prístupné všetkým príslušným 

orgánom dotknutých členských štátov. 

Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich 

pracovných dní od doručenia žiadosti. 

Údaje uvedené v prvom pododseku 

písm. a) až d) musia byť verejne prístupné 

v súlade s príslušnými ustanoveniami 

o ochrane osobných údajov. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 

uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) 

budú uchovávať v samostatných registroch. 

V takom prípade musia byť príslušné údaje 

k dispozícii na požiadanie alebo priamo 

prístupné všetkým príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov. Vyžadované 

údaje sa poskytnú do piatich pracovných 

dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené 

v prvom pododseku písm. a) až d) musia 

byť verejne prístupné v súlade 

s príslušnými ustanoveniami o ochrane 

osobných údajov. 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje 

uvedené v prvom pododseku písm. e) až h) 

budú uchovávať v samostatných registroch. 

V takom prípade musia byť príslušné údaje 

k dispozícii na požiadanie alebo priamo 

prístupné všetkým príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov. Vyžadované 

údaje sa poskytnú do piatich pracovných 

dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené 

v prvom pododseku písm. a) až d) musia 

byť verejne prístupné v súlade 

s príslušnými ustanoveniami o ochrane 

osobných údajov. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) odsek -1 sa dopĺňa takto: 

 „V záujme účinnejšieho cezhraničného 

presadzovania sú údaje nachádzajúce sa 

vo vnútroštátnych elektronických 

registroch plne prístupné v reálnom čase 

príslušným orgánom zo všetkých 

členských štátov.“; 

Or. en 



 

AM\1144073SK.docx 93/147 PE616.759v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) v článku 16 ods. 2 sa písmeno c) 

mení takto: 

c) mená vedúcich dopravy určených 

na splnenie podmienky bezúhonnosti a 

odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; 

„c) mená vedúcich dopravy určených 

na splnenie podmienky bezúhonnosti a 

odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; názvy podnikov, 

ktoré predtým riadili vedúci dopravy; 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  192 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a b (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 – bod c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ab) v článku 16 ods. 2 sa písmeno c) 

mení takto: 

c) mená vedúcich dopravy určených 

na splnenie podmienky bezúhonnosti a 

odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; 

„c) mená vedúcich dopravy určených 

na splnenie požiadaviek stanovených 

v článku 3, ktoré sa týkajú bezúhonnosti a 

odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; 

 “ 

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

 

Pozmeňujúci návrh  193 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ba) odsek  5 s nahrádza takto: 

5. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 

1 a 2, členské štáty prijmú všetky opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby 

vnútroštátne elektronické registre boli 

prepojené a prístupné na celom území 

Spoločenstva prostredníctvom 

vnútroštátnych kontaktných miest 

definovaných v článku 18. Sprístupnenie 

prostredníctvom vnútroštátnych 

kontaktných miest a prepojenie sa 

uskutoční do 31. decembra 2012, tak aby 

príslušný orgán ktoréhokoľvek členského 

štátu mohol nahliadnuť do 

vnútroštátneho elektronického registra 

ktoréhokoľvek členského štátu. 

„5. Členské štáty prijmú všetky opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby 

vnútroštátne elektronické registre boli 

prepojené a interoperabilné na celom 

území Únie a boli napojené na portál 

uvedený v nariadení (EÚ) č. 165/2014 tak, 

aby údaje uvedené v odseku 2 boli priamo 

prístupné pre všetky príslušné orgány 

a kontrolné orgány všetkých členských 

štátov.“ 

 

 

  

Or. it 

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

 

Pozmeňujúci návrh  194 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b b (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 6 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 bb) odsek 6 sa nahrádza takto: 

6. Komisia v súlade s konzultačným „6. Komisia je splnomocnená prijímať 
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postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 a 

prvýkrát pred 31. decembrom 2010 prijme 

spoločné pravidlá týkajúce sa vykonávania 

odseku 5, ako je formát vymieňaných 

údajov, technické postupy na elektronické 

nahliadanie do vnútroštátnych 

elektronických registrov iných členských 

štátov a podpora interoperability týchto 

registrov s inými príslušnými databázami. 

Tieto spoločné pravidlá určia, ktorý orgán 

je zodpovedný za prístup k údajom a ich 

ďalšie používanie a aktualizáciu po 

prístupe, a na tento účel sa uvedú pravidlá 

o zapisovaní a monitorovaní údajov. 

delegované akty v súlade s článkom 24 

s cieľom vytvoriť a aktualizovať spoločné 

pravidlá na zabezpečenie úplnej vzájomnej 

prepojenosti a interoperability 

vnútroštátnych elektronických registrov 

medzi nimi, ako aj s portálom uvedeným 

v nariadení (EÚ) č. 165/2014 tak, aby 

príslušný orgán alebo kontrolný orgán 

v ktoromkoľvek členskom štáte mohol 

mať priamy prístup k vnútroštátnemu 

elektronickému registru ktoréhokoľvek 

členského štátu, ako sa stanovuje v odseku 

5. Tieto spoločné pravidlá zahŕňajú okrem 

osobitných pravidiel o prístupe k údajom, 

o zapisovaní a monitorovaní údajov aj 

pravidlá týkajúce sa formátu 

vymieňaných údajov, technických 

postupov elektronickej konzultácie 

vnútroštátnych elektronických registrov 

ostatných členských štátov 

a interoperability týchto registrov. 

 “ 

Or. it 

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

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Karima Delli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. S cieľom zabezpečiť, aby sa všetky 

pravidlá EÚ pre mobilných pracovníkov 

vykonávali spravodlivým, jednoduchým 

a účinným spôsobom, bude za inšpekciu 

a presadzovanie pravidiel zodpovedať 

európsky orgán práce. Tento orgán 

poskytne členským štátom, sociálnym 

partnerom, ako aj pracovníkom operačnú 

a právnu podporu pri presadzovaní 

právnych predpisov v sociálnej oblasti 

a pri vykonávaní celoeurópskych 

inšpekcií. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 16 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -a) odsek 2 sa mení takto: 

2. Vnútroštátne elektronické registre 

členského štátu obsahujú aspoň tieto údaje: 

a) názov a právnu formu podniku; 

b) adresu jeho miesta usadenia; c) mená 

vedúcich dopravy určených na splnenie 

podmienky bezúhonnosti a odbornej 

spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; d) druh povolenia, 

počet vozidiel, na ktoré sa vzťahuje, a 

prípadne sériové číslo licencie 

Spoločenstva a overených kópií; e) počet, 

kategóriu a druh závažných porušení 

uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), ktoré 

boli za posledné dva roky dôvodom na 

odsúdenie alebo sankciu; f) meno každej 

osoby, ktorá bola vyhlásená za nespôsobilú 

na riadenie dopravných činností podniku, 

kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa 

článku 6 ods. 3, a uplatniteľné opatrenia na 

nápravu. Členské štáty sa na účely písmena 

e) môžu do 31. decembra 2015 rozhodnúť, 

že do vnútroštátneho elektronického 

registra zahrnú len najzávažnejšie 

porušenia uvedené v prílohe IV. 

„2. Vnútroštátne elektronické registre 

členského štátu obsahujú aspoň tieto údaje: 

a) názov a právnu formu podniku; 

b) adresu jeho miesta usadenia; c) mená 

vedúcich dopravy určených na splnenie 

podmienky bezúhonnosti a odbornej 

spôsobilosti alebo prípadne meno 

zákonného zástupcu; d) druh povolenia, 

počet vozidiel, na ktoré sa vzťahuje, a 

prípadne sériové číslo licencie 

Spoločenstva a overených kópií; e) počet, 

kategóriu a druh závažných porušení 

uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), ktoré 

boli za posledné dva roky dôvodom na 

odsúdenie alebo sankciu; f) meno každej 

osoby, ktorá bola vyhlásená za nespôsobilú 

na riadenie dopravných činností podniku, 

kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa 

článku 6 ods. 3, a uplatniteľné opatrenia na 

nápravu. Členské štáty sa na účely písmena 

e) môžu do 31. decembra 2015 rozhodnúť, 

že do vnútroštátneho elektronického 

registra zahrnú len najzávažnejšie 

porušenia uvedené v prílohe IV. 

 Na účely účinného cezhraničného 

presadzovania sú údaje nachádzajúce sa 

vo vnútroštátnych elektronických 

registroch prístupné v reálnom čase pre 

všetky príslušné orgány členských štátov. 

 “ 

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

 

Pozmeňujúci návrh  197 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 18 – bod 3a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. S cieľom uľahčiť spoluprácu 

medzi správnymi orgánmi a výmenu 

najlepších postupov v oblasti 

monitorovania členské štáty spolupracujú 

s platformou na boj proti nedeklarovanej 

práci a európskym orgánom práce. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 18 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak členský štát, ktorému je 

doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je 

dostatočne odôvodnená, oznámi to 

žiadajúcemu členskému štátu do desiatich 

pracovných dní. Žiadajúci členský štát 

poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie 

je možné, členský štát môže danú žiadosť 

zamietnuť. 

4. Pokiaľ ide o odseky 1 a 2, ak 

členský štát, ktorému je doručená žiadosť, 

usúdi, že žiadosť nie je dostatočne 

odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu 

členskému štátu do piatich pracovných dní. 

Žiadajúci členský štát poskytne 

odôvodnenie žiadosti a dotknuté členské 

štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť 

riešenie každého spomenutého problému. 

Ak to nie je možné, požiadaný členský štát 

môže danú žiadosť zamietnuť. V takomto 

prípade môže žiadajúci členský štát 

predložiť sťažnosť Komisii, ktorá môže 
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podľa potreby prijať potrebné opatrenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 18 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak je náročné alebo nemožné 

vyhovieť žiadosti o informácie alebo 

vykonať kontroly, inšpekcie alebo 

vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s 

uvedením dôvodov informuje žiadajúci 

členský štát do desiatich pracovných dní. 

Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s 

cieľom nájsť riešenie každého 

spomenutého problému. 

5. Ak je náročné alebo nemožné 

vyhovieť žiadosti o informácie alebo 

vykonať kontroly, inšpekcie alebo 

vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s 

uvedením dôvodov informuje žiadajúci 

členský štát do desiatich pracovných dní. 

Dotknuté členské štáty budú 

spolupracovať a nadviažu diskusiu s 

cieľom nájsť riešenie každého 

spomenutého problému. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  200 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 18 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. V reakcii na žiadosti podľa odseku 

3 členské štáty poskytnú požadované 

informácie a vykonajú potrebné kontroly, 

inšpekcie a vyšetrovanie v lehote 

dvadsiatich piatich pracovných dní od 

doručenia žiadosti, pokiaľ žiadajúci 

členský štát neinformovali o tom, že 

6. V reakcii na žiadosti podľa odseku 

3 členské štáty poskytnú požadované 

informácie a vykonajú potrebné kontroly, 

inšpekcie a vyšetrovanie v lehote 15 

pracovných dní od doručenia žiadosti, 

pokiaľ sa dotknuté členské štáty vzájomne 

nedohodnú na inej lehote. Ak to nie je 
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žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, 

alebo o nemožnosti či problémoch podľa 

odsekov 4 a 5. 

možné, členský štát môže žiadosť 

zamietnuť. V takomto prípade môže 

žiadajúci členský štát predložiť sťažnosť 

Komisii, ktorá môže podľa potreby prijať 

potrebné opatrenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Členské štáty vykonávajú 

cezhraničné kontroly prepojených 

dopravných spoločností (materských 

a dcérskych spoločností) s cieľom určiť 

neprimerané presúvanie ziskov alebo 

porušenia predpisov týkajúce sa 

nedostatočnej fakturácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Karima Delli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu 

transparentnosť sa zverejní zoznam 

Spoločenstva týkajúci sa cestných 

dopravcov, ktorí nespĺňajú príslušné 

právne požiadavky. Tento zoznam 

Spoločenstva bude vychádzať zo 

spoločných kritérií vypracovaných na 

úrovni Spoločenstva a každoročne ho 

bude revidovať európsky orgán práce. 
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Cestní dopravcovia uvedení na zozname 

Spoločenstva majú zakázané vykonávať 

činnosť. Zákazy týkajúce sa prevádzky 

uvedené na zozname Spoločenstva sa 

uplatňujú na celom území členských 

štátov. Vo výnimočných prípadoch môžu 

členské štáty prijať jednostranné 

opatrenia. V prípade núdze a v prípade 

nepredvídaného bezpečnostného 

problému majú členské štáty možnosť 

okamžite vydať zákaz prevádzky na 

svojom vlastnom území. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Letecké odvetvie má globálny čierny zoznam leteckých spoločností, ktoré nedodržiavajú 

bezpečnostné normy. Spoločnosti, ktoré sú uvedené na tomto zozname, majú zakázané 

podnikať. Vzhľadom na skutočnosť, že dodržiavanie pravidiel v odvetví cestnej dopravy je 

úzko späté s bezpečnosťou cestnej premávky, mal by sa čo najskôr zaviesť podobný zoznam, 

za ktorý by zodpovedal európsky orgán práce, ktorý by sa mal čoskoro vytvoriť. 

 

Pozmeňujúci návrh  203 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

16. V článku 26 sa dopĺňajú tieto 

odseky 3, 4 a 5: 

vypúšťa sa 

  

„3. Členské štáty každý rok vypracujú 

správu o používaní motorových vozidiel s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných 

súprav s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony na svojom území a 

odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna 

roka nasledujúceho po skončení 

sledovaného obdobia. Táto správa musí 

obsahovať: 
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a) a) počet povolení udelených 

podnikom vykonávajúcim povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej 

dopravy výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony; 

 

b) počet vozidiel s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

zaevidovaných v členskom štáte v každom 

kalendárnom roku; 

 

c) celkový počet vozidiel s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony 

zaevidovaných v členskom štáte k 31. 

decembru každého roka; 

 

d) odhadovaný podiel motorových 

vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných 

súprav s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony na celkovom objeme 

cestnej dopravy všetkými vozidlami v 

evidencii daného členského štátu, 

rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú 

a kabotážnu dopravu. 

 

4. Na základe informácií 

zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 

a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 

31. decembra 2024 predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vývoji 

celkového počtu motorových vozidiel s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných 

súprav s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony, ktoré vykonávajú 

činnosti vnútroštátnej a medzinárodnej 

cestnej dopravy. Na základe tejto správy 

prehodnotí, či je potrebné navrhnúť 

ďalšie opatrenia. 

 

5. Členské štáty oznámia každý rok 

Komisii žiadosti, ktoré podali podľa 

článku 18 ods. 3 a 4, odpovede, ktoré 

dostali od ostatných členských štátov a 

opatrenia, ktoré prijali na základe 

poskytnutých informácií.“; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je preprava prázdnych kontajnerov 

alebo paliet predmetom zmluvy o 

preprave, považuje sa za prepravu tovaru 

za poplatok alebo úhradu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je preprava prázdnych kontajnerov 

alebo paliet predmetom zmluvy o 

preprave, považuje sa za prepravu tovaru 

za poplatok alebo úhradu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 
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Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je preprava prázdnych kontajnerov 

alebo paliet predmetom zmluvy o 

preprave, považuje sa za prepravu tovaru 

za poplatok alebo úhradu. 

Na účely kapitoly III sa preprava 

prázdnych kontajnerov alebo paliet 

nepovažuje za medzinárodnú prepravu 

tovaru za poplatok alebo úhradu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Kabotáž, dočasne a pri jasnom súvise so skutočnou medzinárodnou dopravnou činnosťou, 

môže zvýšiť účinnosť dopravy a obmedziť zbytočné jazdy prázdnych vozidiel. Súčasný 

kabotážny režim zneužívajú spoločnosti, ktoré vykonávajú systematickú kabotáž, čomu treba 

predchádzať, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky. Z tohto dôvodu by sa nemali povoľovať 

medzinárodné dopravné činnosti zamerané len na prepravu prázdnych kontajnerov alebo 

paliet. 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je preprava prázdnych kontajnerov 

alebo paliet predmetom zmluvy o 

preprave, považuje sa za prepravu tovaru 

za poplatok alebo úhradu. 

Na účely kapitoly III o kabotáži sa 
preprava prázdnych kontajnerov alebo 

paliet považuje sa za prepravu tovaru za 

poplatok alebo úhradu. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Karima Delli 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V článku 1 sa dopĺňa tento odsek: 

 1a. „Toto nariadenie sa vzťahuje aj 

na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako 

súčasti cesty v rámci kombinovanej 

dopravy, ako je ustanovené v smernici 

Rady 92/106/EHS.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 1 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 1 sa odsek 2 mení takto: 

2. V prípade, že ide o prepravu 

z členského štátu do tretej krajiny 

a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú 

časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území 

ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. 

Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území 

členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje 

nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola 

uzavretá potrebná dohoda medzi 

Spoločenstvom a dotknutou treťou 

krajinou. 

„2. V prípade, že ide o prepravu 

z členského štátu do tretej krajiny 

a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú 

časť cesty, ktorá sa uskutočnila na území 

ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. 

Na túto tranzitnú jazdu sa vzťahuje 

smernica o vysielaní pracovníkov. 

Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území 

členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje 

nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola 

uzavretá potrebná dohoda medzi 

Spoločenstvom a dotknutou treťou 

krajinou. 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  210 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č.°1072/2009 

Článok 1 – odsek 5 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 1 ods. 5 sa vypúšťa 

písmeno c). 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Súčasné nariadenie (ES) č. 1072/2009 a všetky jeho ustanovenia sa musia vzťahovať aj na 

vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo na jazdné súpravy 

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, ktoré sa používajú v cestnej doprave. 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 2 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe 

v hostiteľskom členskom štáte, ktorá 

zahŕňa prepravu od vyzdvihnutia tovaru v 

jednom alebo viacerých miestach 

nakládky až po dodanie do jedného alebo 

viacerých miest doručenia, ako sa 

stanovuje v nákladnom liste; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 2 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom 

alebo viacerých miestach nakládky až po 

dodanie do jedného alebo viacerých miest 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste; 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom 

alebo viacerých miestach nakládky až po 

dodanie do jedného alebo viacerých miest 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste, pričom jej hlavným cieľom je 

zabezpečiť, aby nákladné autá nejazdili 

naprázdno; 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Z kabotáže sa nesmie stať bežný modus operandi cestnej nákladnej dopravy. Jeho hlavným 

cieľom musí byť zabezpečenie toho, aby nákladné vozidlá nejazdili naprázdno. 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 2 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom 

alebo viacerých miestach nakládky až po 

dodanie do jedného alebo viacerých miest 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste; 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v mieste 

nakládky až po dodanie do miesta 

doručenia; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 2 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom 

alebo viacerých miestach nakládky až po 

dodanie do jedného alebo viacerých miest 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste; 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v mieste 

nakládky až po dodanie do miesta 

doručenia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci kabotáž, ktorá je dočasná a má jasný súvis so skutočnou medzinárodnou dopravou do 

alebo z členského štátu usadenia dopravcu, môže zvýšiť účinnosť dopravy a obmedziť 

zbytočné jazdy prázdnych vozidiel, súčasný režim kabotáže zneužívajú spoločnosti, ktoré 

vykonávajú systematickú kabotáž prostredníctvom tzv. kočovných vodičov. Tomuto druhu 

systematickej kabotáže treba predchádzať. 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 2 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 

6. ‚kabotážna preprava‘ je 

vnútroštátna preprava za poplatok alebo 

úhradu vykonávaná na dočasnom základe v 
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hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v jednom 

alebo viacerých miestach nakládky až po 

dodanie do jedného alebo viacerých miest 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste; 

hostiteľskom členskom štáte, ktorá zahŕňa 

prepravu od vyzdvihnutia tovaru v mieste 

nakládky až po dodanie do miesta 

doručenia, ako sa stanovuje v nákladnom 

liste; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Článok 3 sa nahrádza takto: 

Všeobecná zásada „Všeobecná zásada 

Medzinárodná preprava sa vykonáva na 

základe držby licencie Spoločenstva, a ak 

je vodič štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, v spojení s osvedčením vodiča. 

Medzinárodná preprava sa vykonáva na 

základe držby inteligentného tachografu, 

ako sa uvádza v kapitole II nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 165/2014*, licencie Spoločenstva, a ak je 

vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny, 

v spojení s osvedčením vodiča. 

 “ 

 __________________ 

 * Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 

2014 o tachografoch v cestnej doprave, 

ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) 

č. 3821/85 o záznamovom zariadení 

v cestnej doprave a mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 o harmonizácii niektorých 

právnych predpisov v sociálnej oblasti, 

ktoré sa týkajú cestnej dopravy 

(Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1). 

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

Odôvodnenie 

Inteligentný tachograf uľahčí povinné a automatické zaznamenávanie polohy vozidla na 

začiatku a na konci pracovného dňa a umožní zber údajov o kumulatívnom čase jazdy 

v danom členskom štáte. Tým sa vytvorí možnosť preukázania súladu s pravidlami týkajúcimi 

sa okrem iného vysielania pracovníkov a kabotáže. 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Článok 3 sa nahrádza takto: 

Medzinárodná preprava sa vykonáva na 

základe držby licencie Spoločenstva, a ak 

je vodič štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, v spojení s osvedčením vodiča. 

„Medzinárodná preprava sa vykonáva na 

základe držby licencie Spoločenstva, 

inteligentného tachografu v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 165/2014, a ak je 

vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny, 

v spojení s osvedčením vodiča. 

 “ 

Or. it 

(http://eur-

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

 

Pozmeňujúci návrh  218 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 3 – Všeobecná zásada 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. Článok 3 sa mení takto: 

Medzinárodná preprava sa vykonáva na „Medzinárodná preprava sa vykonáva na 
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základe držby licencie Spoločenstva, a ak 

je vodič štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, v spojení s osvedčením vodiča. 

základe držby inteligentného tachografu, 

ako sa uvádza v kapitole II nariadenia 

(EÚ) č. 165/2014, licencie Spoločenstva, 

a ak je vodič štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, v spojení s osvedčením vodiča. 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  219 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) odsek 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa 

„  

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

 

“  

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

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

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

najviac tri kabotážne prepravy v 

nadväznosti na medzinárodnú dopravu 

z iného členského štátu alebo z tretej 

krajiny do hostiteľského členského štátu. 

Prvá nakládka počas kabotážnej prepravy 

môže začať od 00.00 dňa nasledujúceho 

po poslednej vykládke počas dovozu 

v rámci medzinárodnej prepravy. Posledná 

vykládka počas kabotážnej prepravy pred 

opustením hostiteľského členského štátu 

sa musí uskutočniť do siedmich dní od 

poslednej vykládky v hostiteľskom 

členskom štáte počas dovozu v rámci 

medzinárodnej prepravy. V rámci lehoty 

uvedenej v prvom pododseku môžu 

dopravcovia vykonávať niektoré alebo 

všetky kabotážne prepravy povolené podľa 

tohto pododseku v ktoromkoľvek 

členskom štáte pod podmienkou, že sa 

obmedzia na jednu kabotážnu prepravu 

na členský štát do troch dní od vstupu 

prázdneho vozidla na územie tohto 

členského štátu. Doba kabotáže sa končí 

na siedmy deň o 24.00. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 24 hodín od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

 Podniky cestnej dopravy nesmú 

vykonávať kabotážne prepravy s tým 

istým vozidlom alebo v prípade jazdnej 

súpravy s motorovým vozidlom toho istého 

vozidla v hostiteľskom členskom štáte do 

siedmich dní od skončenia 

dvadsaťštyrihodinovej lehoty uvedenej 

v prvom pododseku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  222 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 
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prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do jedného dňa od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

 Podniky cestnej dopravy nesmú 

vykonávať kabotážne prepravy s tým 

istým vozidlom alebo v prípade jazdnej 

súpravy s motorovým vozidlom toho istého 

vozidla v tom istom hostiteľskom 

členskom štáte do siedmich dní od 

skončenia jednodňovej lehoty uvedenej 

v odseku 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

nesmú po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte. 
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uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Georges Bach 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte. Posledná vykládka počas 

kabotážnej prepravy sa podľa zmluvy 

o preprave musí uskutočniť do troch dní 

od poslednej vykládky v hostiteľskom 

členskom štáte počas dovozu v rámci tejto 

medzinárodnej prepravy. S týmto istým 

vozidlom sa nesmú vykonávať kabotážne 

prepravy v tom istom hostiteľskom 

členskom štáte do siedmich dní od 

skončenia tejto kabotážnej prepravy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom pomôcť predchádzať systematickej kabotáži by po kabotážnych prepravách 

dopravcu mala nasledovať fáza oddychu predtým, ako bude umožnené vykonať ďalšiu 

kabotážnu prepravu v tom istom hostiteľskom členskom štáte. 
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Pozmeňujúci návrh  225 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte. Posledná vykládka počas 

kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 

troch dní od poslednej vykládky v 

hostiteľskom členskom štáte počas dovozu 

v rámci medzinárodnej prepravy. 

 Vozidlá uvedené v prvom pododseku tohto 

odseku sa vrátia do členského štátu 

pôvodu najneskôr do dvoch týždňov od 

času výstupu z tohto členského štátu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  226 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8– odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 
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tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte s cieľom vyhnúť sa 

návratu naprázdno. Posledná vykládka 

počas jednej povolenej kabotážnej 

prepravy sa musí uskutočniť do troch dní 

od poslednej vykládky v hostiteľskom 

členskom štáte počas dovozu v rámci 

medzinárodnej prepravy. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Kabotáž sa musí vykonávať s mierou a musí sa obmedzovať na jednu operáciu v rámci troch 

dní, aby sa predišlo situáciám nekalej súťaže medzi dopravcami. Nesmie sa z nej stať bežný 

modus operandi cestnej nákladnej dopravy. Mala by existovať iba na uspokojenie 

environmentálnych záujmov a ziskovosti v medzinárodnej doprave zabezpečením toho, aby 

nákladné vozidlá nejazdili naprázdno. 

 

Pozmeňujúci návrh  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do šiestich dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 
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dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

 Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do siedmich dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. pl 

Odôvodnenie 

Podľa predpokladov uvedených v bielych knihách EÚ by mali byť služby kabotáže 

liberalizované krok za krokom. Preto sa navrhuje, aby sa sedemdňová lehota na vykonávanie 

kabotážnych prepráv zachovala bez toho, aby sa stanovil maximálny počet prepráv, ktorý je 

ťažké kontrolovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

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

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

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravca môže po dodaní tovaru 

prepravovaného počas dovozu v rámci 

medzinárodnej prepravy do alebo zo 

svojho členského štátu usadenia 

uskutočniť s tým istým vozidlom alebo v 

prípade jazdnej súpravy s motorovým 

vozidlom toho istého vozidla kabotážne 

prepravy v hostiteľskom členskom štáte. 

Posledná vykládka počas kabotážnej 

prepravy sa podľa zmluvy o preprave musí 

uskutočniť do 48 hodín od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas tohto dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 
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uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

uskutočniť do siedmich dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  231 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do siedmich dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do troch dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  233 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č.°1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do jedného dňa od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 
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prepravy. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) dopĺňa sa tento odsek 2a: 

 „2a. Každá kabotážna preprava by sa 

mala odmeňovať v súlade s pravidlami 

platnými v krajine, v ktorej sa 

uskutočňuje. Kabotáž vo svojom 

predchádzajúcom výklade ako výnimka 

z právnych predpisov hostiteľského 

členského štátu je preto zakázaná.“ 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Účelom týchto prepráv je návrat do 

členského štátu, v ktorom je podnik 

usadený. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  236 

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

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy. 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy a o každej ďalšej 

kabotážnej preprave uskutočnenej 

s nákladným listom. Nákladné listy by 

mali byť bežne dostupné vo vozidle. 

 Každý nákladný list musí obsahovať 

poznávacie značky používaného 

motorového vozidla a prípojného vozidla. 

Nákladný list sa môže predložiť 

elektronicky s použitím revidovateľného 

štruktúrovaného formátu, ktorý možno 

priamo použiť na ukladanie 

a spracúvanie pomocou počítačov, ako je 

napríklad elektronický nákladný list 

CMR. 

 Na preukázanie splnenia podmienok 

stanovených v tomto článku sa 

nevyžadujú žiadne ďalšie dokumenty. 

 Záznamy sa uchovávajú za posledných 28 

dní. Záznamy by mali byť vedené 

v podniku. Pri cestnej kontrole sa vodič 

môže obrátiť na ústredie podniku, 

vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo 

subjekt, ktorý môže poskytnúť nákladné 

listy za predchádzajúcich 28 dní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy. 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy do alebo zo 

svojho členského štátu usadenia, a ak 

hodnota zmluvy o preprave týkajúca sa 

predchádzajúcej medzinárodnej prepravy 

nie je zjavne nižšia než kombinovaná 

hodnota zmlúv o preprave pri 

kabotážnych prepravách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – písmeno b – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy. 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa nepovažujú za služby v 

súlade s týmto nariadením; 

Or. fr 

 



 

PE616.759v01-00 124/147 AM\1144073SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  239 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

medzinárodnej prepravy. 

Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej 

dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom 

členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie 

je usadený, sa považujú za služby v súlade 

s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca 

môže poskytnúť jasný dôkaz o 

predchádzajúcom dovoze v rámci 

skutočnej medzinárodnej prepravy. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Vkladá sa tento odsek: 

 „3a. S cieľom preukázať, že podmienky 

stanovené v tomto článku boli splnené, 

príslušné orgány členského štátu, 

v ktorom dochádza ku kabotáži, overia: 

 a) údaje z tachografu z aktuálneho 

dňa a údaje za predchádzajúcich 56 dní; 

 b) elektronické nákladné listy 

z aktuálneho dňa a za predchádzajúcich 

56 dní; 

 c) oznámenie uvedené v odseku 1. 

 “ 



 

AM\1144073SK.docx 125/147 PE616.759v01-00 

 SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  241 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ba) V článku 8 sa odsek 4 nahrádza 

takto: 

Na dôkaz toho, že sa splnili podmienky 

stanovené v tomto článku, sa nepožadujú 

dodatočné dokumenty. 

„Na dôkaz toho, že sa splnili podmienky 

stanovené v tomto článku, príslušné 

orgány členského štátu, v ktorom 

dochádza ku kabotáži, môžu vyžadovať 

dodatočné dokumenty a overiť údaje 

týkajúce sa: 

 

 a) tachografu, 

 b) elektronického nákladného listu. 

 “ 

Or. en 

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

20130701&from=sk) 

 

Pozmeňujúci návrh  242 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 4a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží 

alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa musí 

nachádzať vo vozidle a predloží sa alebo 
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osoby z hostiteľského členského štátu, 

ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej 

kontroly. Môže byť predložený alebo 

odovzdaný elektronicky s použitím 

upraviteľného štruktúrovaného formátu, 

ktorý možno priamo použiť na uloženie a 

počítačové spracovanie, ako je napríklad 

eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže 

vodič obrátiť na ústredie, vedúceho 

dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, 

ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v 

odseku 3. 

sa odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z 

hostiteľského členského štátu, ktorá 

vykonáva kontrolu, a to počas cestnej 

kontroly. Môže byť predložený alebo 

odovzdaný elektronicky s použitím 

upraviteľného štruktúrovaného formátu, 

ktorý možno priamo použiť na uloženie a 

počítačové spracovanie, ako je napríklad 

elektronický nákladný list (eCMR).* 

Počas cestnej kontroly sa môže vodič 

obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy 

alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu 

poskytnúť dodatočný dôkaz uvedený v 

odseku 3. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 4a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží 

alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej 

osoby z hostiteľského členského štátu, 

ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej 

kontroly. Môže byť predložený alebo 

odovzdaný elektronicky s použitím 

upraviteľného štruktúrovaného formátu, 

ktorý možno priamo použiť na uloženie a 

počítačové spracovanie, ako je napríklad 

eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže 

vodič obrátiť na ústredie, vedúceho 

dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, 

ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v 

odseku 3. 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa musí 

nachádzať vo vozidle a predloží sa alebo 

sa odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z 

hostiteľského členského štátu, ktorá 

vykonáva kontrolu, a to počas cestnej 

kontroly. Môže byť predložený alebo 

odovzdaný elektronicky s použitím 

upraviteľného štruktúrovaného formátu, 

ktorý možno priamo použiť na uloženie a 

počítačové spracovanie, ako je napríklad 

eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže 

vodič obrátiť na ústredie, vedúceho 

dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, 

ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v 

odseku 3. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  244 

Claude Rolin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 4a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží 

alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej 

osoby z hostiteľského členského štátu, 

ktorá vykonáva kontrolu, a to počas cestnej 

kontroly. Môže byť predložený alebo 

odovzdaný elektronicky s použitím 

upraviteľného štruktúrovaného formátu, 

ktorý možno priamo použiť na uloženie a 

počítačové spracovanie, ako je napríklad 

eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže 

vodič obrátiť na ústredie, vedúceho 

dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, 

ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v 

odseku 3. 

Dôkaz uvedený v odseku 3 sa predloží na 

žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského 

členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu, a 

to počas cestnej kontroly. Môže byť 

predložený alebo odovzdaný elektronicky s 

použitím upraviteľného štruktúrovaného 

formátu, ktorý možno priamo použiť na 

uloženie a počítačové spracovanie, ako je 

napríklad eCMR.* Počas cestnej kontroly 

sa môže vodič obrátiť na ústredie, 

vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo 

subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz 

uvedený v odseku 3. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

_________________ vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zastarané 
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Pozmeňujúci návrh  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 4 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) Vkladá sa tento odsek: 

 „4b. S cieľom účinne monitorovať 

dodržiavanie tohto nariadenia musia 

podniky cestnej dopravy formou 

vyhlásenia písomne oboznámiť príslušné 

vnútroštátne orgány členského štátu, 

v ktorom dochádza ku kabotáži, najneskôr 

na začiatku kabotážnej prepravy 

a v jednom z úradných jazykov 

hostiteľského členského štátu alebo 

v inom jazyku akceptovanom týmto 

hostiteľským členským štátom, 

s dôležitými informáciami potrebnými na 

to, aby sa umožnila účinná kontrola 

kabotážnych prepráv, pričom tieto 

informácie by mali zahŕňať 

prinajmenšom: 

 a) totožnosť odosielateľa; 

 b) odhadované trvanie kabotážnej 

prepravy; 

 c) tieto údaje o každom vodičovi: 

meno, členský štát bydliska, členský štát, 

v ktorom bola zaregistrovaná pracovná 

zmluva, členský štát, v ktorom sa platia 

príspevky na sociálne zabezpečenie, 

a číslo sociálneho alebo vnútroštátneho 

poistenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  247 

Georges Bach 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a. Článok 9 sa mení takto: 

Článok 9 „Článok 9 

Pravidlá platné pre kabotážnu prepravu Pravidlá platné pre kabotážnu prepravu 

1. Vykonávanie kabotážnej prepravy 

podlieha, ak nie je inak uvedené 

v právnych predpisoch Spoločenstva, 

zákonom, iným právnym predpisom 

a správnym opatreniam platným 

v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom 

na: 

1. Vykonávanie kabotážnej prepravy 

podlieha, ak nie je inak uvedené 

v právnych predpisoch Spoločenstva, 

zákonom, iným právnym predpisom 

a správnym opatreniam platným 

v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom 

na: 

a) podmienky, ktorými sa riadia 

prepravné zmluvy; 

a) podmienky, ktorými sa riadia 

prepravné zmluvy; 

b) hmotnosti a rozmery vozidiel; b) hmotnosti a rozmery vozidiel; 

c) požiadavky týkajúce sa prepravy 

určitých kategórií tovaru, najmä 

nebezpečného tovaru, potravinového 

tovaru rýchlo podliehajúceho skaze 

a živých zvierat; 

c) požiadavky týkajúce sa prepravy 

určitých kategórií tovaru, najmä 

nebezpečného tovaru, potravinového 

tovaru rýchlo podliehajúceho skaze 

a živých zvierat; 

d) čas jazdy a čas odpočinku; d) čas jazdy a čas odpočinku; 

e) daň z pridanej hodnoty (DPH) na 

prepravné služby. 

e) daň z pridanej hodnoty (DPH) na 

prepravné služby; 

Hmotnosť a rozmery uvedené v prvom 

pododseku písm. b) môžu, kde je to 

vhodné, presahovať hmotnosti a rozmery 

uplatniteľné v členskom štáte, v ktorom je 

dopravca usadený, za žiadnych okolností 

však nesmú presahovať hraničné hodnoty, 

ktoré stanovil hostiteľský členský štát pre 

vnútroštátnu dopravu, alebo technické 

charakteristiky uvedené v dokladoch podľa 

článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/53/ES 

z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve 

stanovujú najväčšie prípustné rozmery 

niektorých vozidiel vo vnútroštátnej 

a medzinárodnej cestnej doprave 

a maximálna povolená hmotnosť 

v medzinárodnej cestnej doprave. 

ea) minimálne mzdové tarify a platenú 

ročnú dovolenku, ako sa stanovuje 

v písmenách b) a c) prvého pododseku 

článku 3 ods. 1 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES; 
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Zákony, iné právne predpisy a správne 

opatrenia uvedené v odseku 1 uplatňujú 

členské štáty na dopravcov, ktorí nie sú 

usadení v danom členskom štáte, za tých 

istých podmienok, aké sa ukladajú 

dopravcom usadeným v hostiteľskom 

členskom štáte, s cieľom zabrániť 

akejkoľvek diskriminácii z dôvodu štátnej 

príslušnosti alebo miesta usadenia. 

Hmotnosť a rozmery uvedené v prvom 

pododseku písm. b) môžu, kde je to 

vhodné, presahovať hmotnosti a rozmery 

uplatniteľné v členskom štáte, v ktorom je 

dopravca usadený, za žiadnych okolností 

však nesmú presahovať hraničné hodnoty, 

ktoré stanovil hostiteľský členský štát pre 

vnútroštátnu dopravu, alebo technické 

charakteristiky uvedené v dokladoch podľa 

článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/53/ES 

z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve 

stanovujú najväčšie prípustné rozmery 

niektorých vozidiel vo vnútroštátnej 

a medzinárodnej cestnej doprave 

a maximálna povolená hmotnosť 

v medzinárodnej cestnej doprave. 

 Zákony, právne predpisy a správne 

opatrenia uvedené v odseku 1 sa 

uplatňujú na dopravcov, ktorí nemajú 

v danom členskom štáte sídlo, za 

rovnakých podmienok ako na dopravcov 

usadených v hostiteľskom členskom štáte, 

aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii 

na základe štátnej príslušnosti alebo 

miesta usadenia. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Odôvodnenie 

Cieľom je vysvetliť, že podmienky vysielania pracovníkov (minimálna mzda a platená ročná 

dovolenka) sa uplatňujú priamo a úplne na akúkoľvek kabotážnu prepravu od prvého dňa 

uskutočňovania celej dopravnej činnosti v hostiteľskom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  248 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a) dopĺňa sa tento článok 8a: 

 „ 

 Elektronická notifikácia 

 Podniky cestnej dopravy prostredníctvom 

elektronickej notifikácie alebo písomne 

pred každou vykonanou kabotážnou 

prepravou zabezpečia, aby boli príslušné 

orgány všetkých členských štátov riadne 

informované o kabotážnej preprave a mali 

príslušné informácie potrebné na to, aby 

bolo možné vykonať účinnú kontrolu 

kabotážnych prepráv najneskôr na 

začiatku. Táto notifikácia sa uskutoční 

v jednom z úradných jazykov 

hostiteľského členského štátu alebo 

v inom prijateľnom jazyku a obsahuje 

tieto informácie: 

 i) totožnosť odosielateľa; 

 ii) odhadované trvanie kabotážnej 

prepravy; 

 iii) vodičove meno, jeho krajinu 

bydliska, krajinu, v ktorej sa platia jeho 

príspevky na sociálne zabezpečenie, 

a číslo sociálneho poistenia; 

 “ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 9 – odsek 1– písmeno f (nové) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a. V článku 9 sa v odseku 1 dopĺňa 

písmeno f): 
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. „f) uplatňovanie pravidiel 

vyplývajúcich zo smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení 

smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide 

o požiadavky týkajúce sa dodržiavania 

predpisov, a ktorou sa stanovujú 

konkrétne pravidlá vzhľadom na 

smernicu 96/71/ES a smernicu 

2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov 

v odvetví cestnej dopravy; 

 “ 

Or. en 

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

Odôvodnenie 

Všetky požiadavky pre toto odvetvie by mali vychádzať výlučne z lex specialis. 

 

Pozmeňujúci návrh  250 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a) V článku 9 sa v odseku 1 dopĺňa 

toto písmeno: 

 „ea) minimálne mzdové tarify a platenú 

ročnú dovolenku, ako sa stanovuje 

v písmenách b) a c) prvého pododseku 

článku 3 ods. 1 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES.“ 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

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

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 9 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a. Článok 9 sa mení takto: 

1. Vykonávanie kabotážnej prepravy 

podlieha, ak nie je inak uvedené 

v právnych predpisoch Spoločenstva, 

zákonom, iným právnym predpisom 

a správnym opatreniam platným 

v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom 

na: a) podmienky, ktorými sa riadia 

prepravné zmluvy; b) hmotnosti a rozmery 

vozidiel; c) požiadavky týkajúce sa 

prepravy určitých kategórií tovaru, najmä 

nebezpečného tovaru, potravinového 

tovaru rýchlo podliehajúceho skaze 

a živých zvierat; d) čas jazdy a čas 

odpočinku; e) daň z pridanej hodnoty 

(DPH) na prepravné služby. 

„1. Vykonávanie kabotážnej prepravy 

podlieha, ak nie je inak uvedené 

v právnych predpisoch Spoločenstva, 

zákonom, iným právnym predpisom 

a správnym opatreniam platným 

v hostiteľskom členskom štáte s ohľadom 

na: a) podmienky, ktorými sa riadia 

prepravné zmluvy; b) hmotnosti a rozmery 

vozidiel; c) požiadavky týkajúce sa 

prepravy určitých kategórií tovaru, najmä 

nebezpečného tovaru, potravinového 

tovaru rýchlo podliehajúceho skaze 

a živých zvierat; d) čas jazdy a čas 

odpočinku; e) daň z pridanej hodnoty 

(DPH) na prepravné služby; f) podmienky 

vysielania pracovníkov. 

 “ 

Or. en 

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

 

Pozmeňujúci návrh  252 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. V článku 9 sa v odseku 1 dopĺňa 

toto písmeno: 

 ea) minimálne mzdové tarify a platenú 

ročnú dovolenku, ako sa stanovuje 

v písmenách b) a c) prvého pododseku 
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článku 3 ods. 1 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES *. 

 __________________ 

 * Smernica 96/71/ES Európskeho 

Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 

o vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 18, 

21.1.1997, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. vkladá sa tento článok 10a: vypúšťa sa 

„  

Článok 10a  

Kontroly  

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento 

podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 

3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z 

údajov Eurostatu o celkovej kabotážnej 

činnosti v členskom štáte v roku t-2 

vyjadrenej v tonokilometroch. 

 

2. Členské štáty sa zameriavajú na tie 

podniky, ktoré sú klasifikované ako 

podniky so zvýšeným rizikom porušovania 

ustanovení tejto kapitoly, ktoré sa na nich 

vzťahujú. Na tieto účely členské štáty v 

rámci systému hodnotenia rizikovosti, 

ktorý zaviedli podľa článku 9 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/22/ES*** a ktorý rozšírili v súlade s 
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článkom 12 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 

1071/2009****, považujú riziko takýchto 

porušení predpisov za samostatné riziko. 

3. Členské štáty aspoň trikrát do roka 

vykonajú koordinované cestné kontroly 

kabotážnej prepravy. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade 

s článkom 18 ods. 1 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1071/2009**** vymenia informácie o 

počte a druhu zistených porušení 

predpisov. 

 

______________________  

*** Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 

o minimálnych podmienkach vykonávania 

nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 

č. 3821/85 o právnych predpisoch 

v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej 

dopravy (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 

35). 

 

**** Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 

2009, ktorým sa ustanovujú spoločné 

pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je 

potrebné dodržiavať pri výkone povolania 

prevádzkovateľa cestnej dopravy, 

a ktorým sa zrušuje smernica Rady 

96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, 

s. 51).“; 

 

“  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Siôn Simon 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. Vkladá sa tento článok 10a: 

 S cieľom ďalej presadzovať povinnosti 

stanovené v tejto kapitole členské štáty 

zabezpečia, aby sa na ich území 

uplatňovala koherentná vnútroštátna 

stratégia presadzovania práva. Táto 

stratégia by sa mala zameriavať na 

podniky hodnotené ako vysoko rizikové, 

ako sa uvádza v článku 9 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/22/ES*, a mali by sa v rámci nej 

využívať informácie a údaje, ktoré sa 

zaznamenali, spracovali alebo uchovali 

počas 56-dňového obdobia pomocou 

inteligentných tachografov. Inteligentný 

tachograf sa povinne zavedie vo všetkých 

vozidlách, ktoré vykonávajú 

medzinárodnú dopravu a kabotáž, 

najneskôr do 2. januára 2020. 

 __________________ 

 * Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 

o minimálnych podmienkach vykonávania 

nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 

č. 3821/85 o právnych predpisoch 

v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej 

dopravy, a o zrušení smernice Rady 

88/599/EHS. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadene (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento 

podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 

3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z 

údajov Eurostatu o celkovej kabotážnej 

činnosti v členskom štáte v roku t-2 

vyjadrenej v tonokilometroch. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Helga Stevens 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Každý členský štát je zodpovedný 

za vykonávanie účinnej politiky 

presadzovania práva na svojom území. 

V rámci tejto politiky každý členský štát 

organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 

2020 skontroloval v každom kalendárnom 

roku aspoň 2 % všetkých kabotážnych 

prepráv uskutočnených na jeho území. 

Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 

aspoň na 3 %. Výpočet tohto podielu 

vychádza z údajov Eurostatu o celkovej 

kabotážnej činnosti v členskom štáte v 

roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Kabotáž dopravcu registrovaného 

v zahraničí je zakázaná. Každý členský 

štát organizuje kontroly tak, aby od 1. 

januára 2020 skontroloval v každom 

kalendárnom roku aspoň 4 % všetkých 

kabotážnych prepráv uskutočnených na 

jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. 

januára 2022 aspoň na 6 %. Výpočet tohto 

podielu vychádza z údajov Eurostatu o 

celkovej kabotážnej činnosti v členskom 

štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 8 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 10 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  259 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 6 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 8 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 4 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 6 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

Or. nl 



 

PE616.759v01-00 140/147 AM\1144073SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 2 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

1. Každý členský štát organizuje 

kontroly tak, aby od 1. januára 2020 

skontroloval v každom kalendárnom roku 

aspoň 5 % všetkých kabotážnych prepráv 

uskutočnených na jeho území. Tento podiel 

zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 10 %. 

Výpočet tohto podielu vychádza z údajov 

Eurostatu o celkovej kabotážnej činnosti v 

členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v 

tonokilometroch. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  262 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty aspoň trikrát do roka 

vykonajú koordinované cestné kontroly 

kabotážnej prepravy. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade s 

článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho 

3. Členské štáty aspoň šesťkrát do 

roka vykonajú koordinované cestné 

kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno 

vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré 

sa vykonávajú v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú 

súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné 

za presadzovanie predpisov v oblasti 

cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých 

členských štátov na svojom vlastnom 



 

AM\1144073SK.docx 141/147 PE616.759v01-00 

 SK 

parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** 

vymenia informácie o počte a druhu 

zistených porušení predpisov. 

území. Po vykonaní koordinovaných 

cestných kontrol si národné kontaktné 

miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1071/2009**** vymenia 

informácie o počte a druhu zistených 

porušení predpisov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  263 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty aspoň trikrát do roka 

vykonajú koordinované cestné kontroly 

kabotážnej prepravy. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade s 

článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** 

vymenia informácie o počte a druhu 

zistených porušení predpisov. 

3. Členské štáty aspoň šesťkrát do 

roka vykonajú koordinované cestné 

kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno 

vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré 

sa vykonávajú v súlade s článkom 5 

smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade s 

článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** 

vymenia informácie o počte a druhu 

zistených porušení predpisov. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 



 

PE616.759v01-00 142/147 AM\1144073SK.docx 

SK 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 10a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty aspoň trikrát do roka 

vykonajú koordinované cestné kontroly 

kabotážnej prepravy. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade s 

článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** 

vymenia informácie o počte a druhu 

zistených porušení predpisov. 

3. Členské štáty aspoň šesťkrát do 

roka vykonajú koordinované cestné 

kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno 

vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré 

sa vykonávajú v súlade s článkom 5 

smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly 

vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 

zodpovedné za presadzovanie predpisov v 

oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 

viacerých členských štátov na svojom 

vlastnom území. Po vykonaní 

koordinovaných cestných kontrol si 

národné kontaktné miesta určené v súlade s 

článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** 

vymenia informácie o počte a druhu 

zistených porušení predpisov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009/EC 

Článok 10a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty najmenej raz do roka 

vykonajú zosúladené účtovné kontroly 

zamerané na dopravné spoločnosti, ktoré 

majú dcérske spoločnosti v iných 

členských štátoch, s cieľom identifikovať 

a sankcionovať neprimerané presúvanie 

ziskov alebo praktiky nedostatočnej 

fakturácie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 14a vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zodpovednosť vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia sankcie voči 

odosielateľom, zasielateľom, dopravcom 

a skutočným dopravcom za neplnenie 

ustanovení kapitol II a III, ak si vedome 

objednajú dopravné služby, ktoré sú 

spojené s porušeniami tohto nariadenia. 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  269 

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

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 14a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia sankcie voči 

odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a 

skutočným dopravcom za neplnenie 

ustanovení kapitol II a III, ak si vedome 

objednajú dopravné služby, ktoré sú 

spojené s porušeniami tohto nariadenia. 

Členské štáty stanovia účinné 

a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, 

zasielateľom, dopravcom a skutočným 

dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol 

II a III, ak si objednajú dopravné služby, 

ktoré sú spojené s porušeniami tohto 

nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  270 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 14 a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia sankcie voči 

odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a 

skutočným dopravcom za neplnenie 

ustanovení kapitol II a III, ak si vedome 

objednajú dopravné služby, ktoré sú 

spojené s porušeniami tohto nariadenia. 

Členské štáty stanovia účinné, primerané 

a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, 

zasielateľom, dopravcom a skutočným 

dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol 

II a III, ak si objednajú dopravné služby, 

ktoré sú spojené s porušeniami tohto 

nariadenia. 

Or. it 

 



 

AM\1144073SK.docx 145/147 PE616.759v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  271 

Georgi Pirinski 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/ 2009 

Článok 17 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia vypracuje do konca roka 

2022 správu o stave trhu cestnej dopravy 

v Únii. Správa bude obsahovať analýzu 

situácie na trhu vrátane hodnotenia 

účinnosti kontrol a vývoja podmienok 

zamestnávania v tomto povolaní, ako aj 

posúdenie toho, či sa harmonizácia 

pravidiel v oblastiach týkajúcich sa okrem 

iného presadzovania a poplatkov za 

používanie ciest, ako aj sociálnych 

a bezpečnostných právnych predpisov, 

posunula do takej miery, že by sa dalo 

predpokladať ďalšie otváranie domácich 

trhov cestnej dopravy vrátane kabotáže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 17 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Každý rok najneskôr do 

31. januára členské štáty informujú 

Komisiu o počte dopravných spoločností, 

ktoré majú dcérske spoločnosti v iných 

členských štátoch a o počte dopravných 

spoločností, ktoré boli preverované 

z dôvodu porušenia predpisov v súvislosti 

s nedostatočnou fakturáciou a/alebo 

neprimeraným presúvaním ziskov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Michael Detjen 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

(2) Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

v rámci medzinárodnej prepravy z iného 

členského štátu alebo z tretej krajiny do 

hostiteľského členského štátu uskutočniť 

s tým istým vozidlom alebo v prípade 

jazdnej súpravy s motorovým vozidlom 

toho istého vozidla najviac tri následné 

kabotážne prepravy. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy pred opustením 

hostiteľského členského štátu sa musí 

uskutočniť do siedmich dní od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. Dopravcovia môžu v lehote 

uvedenej v prvom pododseku uskutočniť 

niektoré alebo všetky kabotážne prepravy 

povolené podľa prvého 

pododseku v ktoromkoľvek členskom štáte 

za predpokladu, že sa obmedzia na jednu 

kabotáž v každom členskom štáte počas 

troch dní, ktoré nasledujú po vstupe 

prázdneho vozidla na územie 

predmetného členského štátu. 

„(2) Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

v rámci medzinárodnej prepravy z iného 

členského štátu alebo z tretej krajiny do 

hostiteľského členského štátu uskutočniť 

s tým istým vozidlom alebo v prípade 

jazdnej súpravy s motorovým vozidlom 

toho istého vozidla najviac jednu následnú 

kabotážnu prepravu. Počas takejto 

kabotážnej prepravy sa vykládka pred 

opustením hostiteľského členského štátu 

musí uskutočniť do siedmich dní od 

poslednej vykládky v hostiteľskom 

členskom štáte počas dovozu v rámci 

medzinárodnej prepravy. Do siedmich dní 

po tejto kabotážnej preprave nie je v tomto 

hostiteľskom členskom štáte povolená 

žiadna ďalšia kabotážna preprava. 

Odchylne od tohto ustanovenia je 

kabotážna preprava povolená, ak je 

geografické miesto vykládky pre 

kabotážnu prepravu bližšie k základni 

podniku než miesto nakládky pre tú istú 

kabotážnu prepravu, pokiaľ sa prvé 

miesto nakládky nachádza v okruhu 

200 km od miesta vykládky pre poslednú 

medzinárodnú prepravu. 

 “ 

Or. de 

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