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Pozměňovací návrh 245
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Angel 
Dzhambazki

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Pro účely splnění požadavku 
stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí 
být podnik v průběhu ročního účetního 
období trvale schopen dostát svým 
finančním závazkům. Podnik na základě 
ročních účetních závěrek, které ověřil 
auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, 
prokáže, že každým rokem disponuje 
vlastním kapitálem ve výši nejméně 
9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 
a 5 000 EUR na každé další užívané 
vozidlo. Podniky, které vykonávají 
povolání podnikatele v silniční nákladní 
dopravě výhradně motorovými vozidly, 
jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 
soupravami, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na 
základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno 
jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další 
užívané vozidlo.“

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.;

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období 
neustále schopen dostát svým finančním 
závazkům. Podnik na základě ročních 
účetních závěrek, které ověřil auditor nebo 
jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje;

a) vlastním kapitálem ve výši nejméně 
9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 
a 5 000 EUR na každé další užívané 
vozidlo; a

b) částkou odpovídající dvouměsíční mzdě 
na jednoho zaměstnaného mobilního 
pracovníka na úrovni členského státu, kde 
nebo odkud obvykle vykonává činnost.

Podniky, které vykonávají povolání 
podnikatele v silniční nákladní dopravě 
výhradně motorovými vozidly, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje 
3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje 
3,5 tuny, na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokážou, že 
každým rokem disponují vlastním 
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kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na 
každé další užívané vozidlo.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení musí zajistit, aby měli podnikatelé povinnost mít záruční sociální fond úměrný 
počtu řidičů najatých v členském státě usazení. Tím by se zajistilo, aby byli podnikatelé 
v silniční nákladní dopravě schopni kdykoli plnit své povinnosti týkající se mezd a příspěvků 
na sociální zabezpečení a aby se skoncovalo se stávajícími postupy, při nichž podnikatelé 
v silniční nákladní dopravě vyhlásí, že jsou v úpadku a uzavřou dceřiné společnosti, a přitom 
dluží řidičům nezaplacené mzdy a členským státům příspěvky na sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 247
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny,
na základě ročních účetních závěrek, 
které ověřil auditor nebo jiná řádně 
oprávněná osoba, prokážou, že každým 
rokem disponují vlastním kapitálem ve 
výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 1 250 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Motorová 
vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 
soupravami, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, jsou 
vyloučena z požadavků na finanční 
způsobilost.;
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jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další 
užívané vozidlo.;

Or. en

Odůvodnění

Zbytečná pravidla týkající se finanční způsobilosti pro vozidla kategorie do 3,5 t představují 
zbytečnou byrokratickou zátěž a brání podnikání a hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 248
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.;

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně:

a) 9 000 EUR, je-li používáno jediné
vozidlo, a 5 000 EUR na každé další 
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užívané vozidlo.

b) částkou odpovídající dvouměsíční mzdě 
na jednoho zaměstnaného mobilního 
pracovníka na úrovni členského státu, kde 
nebo odkud obvykle vykonává činnost.

Podniky, které vykonávají povolání 
podnikatele v silniční nákladní dopravě 
výhradně motorovými vozidly, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje 
3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje 
3,5 tuny, na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokážou, že 
každým rokem disponují vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na 
každé další užívané vozidlo.;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podniky, které vykonávají povolání 
podnikatele v silniční nákladní dopravě 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny,
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné 
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nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.“

vozidlo, a 5 000 EUR na každé další 
užívané vozidlo. Podniky, které vykonávají 
povolání podnikatele v silniční nákladní 
dopravě motorovými vozidly, jejichž 
největší přípustná hmotnost je 2,8–
3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž 
největší přípustná hmotnost je 2,8–
3,5 tuny, na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokážou pro tato 
vozidla, že každým rokem disponují 
vlastním kapitálem ve výši nejméně 
1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 
a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.“

Or. de

Odůvodnění

Existují podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě jak s 
motorovými vozidly, jež překračují největší přípustnou hmotnost 3,5 tuny, tak s vozidly, jež 
tuto hranici nepřekračují, a tyto podniky by měly mít povinnost prokazovat výši vlastního 
kapitálu pro každé vozidlo zvlášť.

Pozměňovací návrh 250
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo nad 3,5 
tuny a 900 EUR na každé další užívané 



AM\1146629CS.docx 9/122 PE618.216v01-00

CS

v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.;

vozidlo pod 3,5 tuny. Podniky, které 
vykonávají povolání podnikatele v silniční
nákladní dopravě výhradně motorovými 
vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 
soupravami, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě 
ročních účetních závěrek, které ověřil 
auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, 
prokážou, že každým rokem disponují 
vlastním kapitálem ve výši nejméně 
1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 
a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zohlednit operátory se smíšenými vozovými parky.

Pozměňovací návrh 251
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem:
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přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, 
které ověřil auditor nebo jiná řádně 
oprávněná osoba, prokážou, že každým 
rokem disponují vlastním kapitálem ve 
výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno 
jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další 
užívané vozidlo.;

- ve výši nejméně 9 000 EUR na první 
užívané motorové vozidlo nebo jízdní 
soupravu, jejíž nejvyšší přípustná 
hmotnost přesahuje 3,5 tuny, nebo která 
má kromě místa řidiče více než 8 sedadel, 
a 5 000 EUR na každé další užívané 
vozidlo.

- ve výši nejméně 9 000 EUR na první 
užívané motorové vozidlo nebo jízdní 
soupravu používanou pro mezinárodní 
přepravu s nejvyšší přípustnou hmotností
mezi 2,5 a 3,5 tuny a 900 EUR na každé 
takové další užívané vozidlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v 
průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele v 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v 
průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo přesahující 
3,5 tuny nebo 1 000 EUR na každé další 
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silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.

vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost 
je 2,4–3,5 tuny. Podniky, které vykonávají 
povolání podnikatele v silniční nákladní 
dopravě výhradně motorovými vozidly, 
jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními 
soupravami, jejichž největší přípustná 
hmotnost je 2,4–3,5 tuny, na základě 
ročních účetních závěrek, které ověřil 
auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, 
prokážou, že každým rokem disponují 
vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 000
EUR na každé užívané vozidlo.

Or. es

Pozměňovací návrh 253
Claudia Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 7 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 

Pro účely splnění požadavku stanoveného 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik 
v průběhu ročního účetního období trvale 
schopen dostát svým finančním závazkům. 
Podnik na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba, prokáže, že 
každým rokem disponuje vlastním 
kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-
li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR 
na každé další užívané vozidlo. Podniky, 
které vykonávají povolání podnikatele 
v silniční nákladní dopravě výhradně 
motorovými vozidly, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
nebo jízdními soupravami, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na základě ročních účetních závěrek, které 
ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná 
osoba, prokážou, že každým rokem 
disponují vlastním kapitálem ve výši 
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nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané 
vozidlo.

nejméně 1 500 EUR, je-li používáno jediné 
vozidlo, a 500 EUR na každé další užívané 
vozidlo.

Or. de

Pozměňovací návrh 254
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na 
jméno podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka za rok, kdy 
došlo k registraci podniku, není 
k dispozici, příslušný orgán může 
vyžadovat, aby podnik prokázal svoji 
finanční způsobilost potvrzením, například 
bankovní zárukou nebo pojištěním, včetně 
pojištění profesní odpovědnosti od jedné 
nebo více bank nebo jiných finančních 
ústavů, nebo jiným závazným 

dokumentem, včetně dokumentu vydaného 
pojišťovnou, jímž za něj společně 
a nerozdílně ručí, pokud jde o částky 
uvedené v odst. 1 prvním pododstavci. 
Příslušný orgán může vyžadovat, aby 
podnik prokázal svoji finanční způsobilost 
těmito prostředky i v následujících letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na 
jméno podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

2. Odchylně od odstavce 1 podnik 
prokáže svoji finanční způsobilost 
závazným dokumentem prokazujícím, že 
podnik disponuje částkami ve výši uvedené 
v odst. 1 prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovní zárukou nebo pojištěním, včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu při 
výkonu povolání poskytnutého jednou 
nebo více bankami nebo jinými 
finančními institucemi včetně pojišťoven,
dokumentem vystaveným finančním 
ústavem, na jehož základě je získán přístup 
k úvěru na jméno podniku, nebo jiným 
závazným dokumentem prokazujícím, že 
podnik disponuje částkami ve výši uvedené 
v odst. 1 prvním pododstavci.;

Or. en
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Odůvodnění

Pojistná smlouva by měla být přijímána jako doklad prokazující finanční postavení 
společnosti.

Pozměňovací návrh 257
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na 
jméno podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není k 
dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením nebo dokumentem 
od finanční instituce, například pojistnou 
smlouvou nebo bankovní zárukou, pokud 
ověřená účetní závěrka není k dispozici a 
neexistuje právní povinnost ji potvrzovat.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba doplnit pojistné smlouvy jako přijímaný dokument od finanční instituce. 

Pozměňovací návrh 258
Andor Deli, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
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k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

k dispozici, příslušný orgán přijme jako 
důkaz finanční způsobilosti potvrzení nebo 
dokument od finančního ústavu, například 
pojistnou smlouvu nebo bankovní záruku, 
dokument vystavený finančním ústavem, 
na jehož základě je získán přístup k úvěru 
na jméno podniku, nebo jiný závazný 
dokument prokazující, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

Or. en

Odůvodnění

Pojistná smlouva by měla být přidána jako akceptovatelný doklad od finančního ústavu 
prokazující finanční postavení.

Pozměňovací návrh 259
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.“;

2. Odchylně od odstavce 1 příslušný 
orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal 
svoji finanční způsobilost potvrzením, 
například bankovním zárukou, 
dokumentem vystaveným finančním 
ústavem, na jehož základě je získán přístup 
k úvěru na jméno podniku, nebo jiným 
závazným dokumentem prokazujícím, že 
podnik disponuje částkami ve výši uvedené 
v odst. 1 prvním pododstavci.“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 260
Marian-Jean Marinescu
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.;

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není 
k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, pojistnou smlouvou nebo jiným 
závazným dokumentem prokazujícím, že 
podnik disponuje částkami ve výši uvedené 
v odst. 1 prvním pododstavci.;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 v případě, 
že ověřená roční účetní závěrka není k 
dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, 
aby podnik prokázal svoji finanční 
způsobilost potvrzením, například 
bankovním zárukou, dokumentem 
vystaveným finančním ústavem, na jehož 
základě je získán přístup k úvěru na jméno 
podniku, nebo jiným závazným 
dokumentem prokazujícím, že podnik 
disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci.

2. Odchylně od odstavce 1 příslušný 
orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal 
svoji finanční způsobilost potvrzením, 
například bankovním zárukou, 
dokumentem vystaveným finančním 
ústavem, na jehož základě je získán přístup 
k úvěru na jméno podniku, nebo jiným 
závazným dokumentem prokazujícím, že 
podnik disponuje částkami ve výši uvedené 
v odst. 1 prvním pododstavci.

Or. es



AM\1146629CS.docx 17/122 PE618.216v01-00

CS

Pozměňovací návrh 262
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Odpovědní zástupci v 
podnicích silniční dopravy používajících
výhradně motorová vozidla nebo jízdní 
soupravy, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, však 
nesmí mít minimální úroveň znalostí 
stanovenou v příloze I nižší než úroveň 4 
struktury úrovní vzdělání uvedené v 
příloze rozhodnutí 85/368/EHS, znalosti 
stanovené v bodě 5 oddílu C této přílohy 
se nevyžadují.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň znalostí manažerů společností silniční nákladní dopravy používajících výhradně lehká 
užitková vozidla (LUV) musí být upravena, neboť minimální úroveň znalostí se snížila z 
úrovně 3 na úroveň 4.

Pozměňovací návrh 263
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Vozidla používaná k provozování 
kabotáže musí být opatřena veškerými 
nákladními listy ke každé kabotážní 
operaci, a to v tištěné podobě nebo v 
digitálním formátu. Řidič musí být 
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schopen předat kontrolnímu pracovníkovi 
hostitelského členského státu nákladní
listy odpovídající jeho veškeré činnosti 
během 60 dnů předcházejících dni 
kontroly.

Or. fr

Odůvodnění

Než budou povinně zavedeny inteligentní tachografy, jak je stanoveno v pozměněném 
nařízení, je cílem posílit kapacitu účinných kontrol kabotáže.

Pozměňovací návrh 264
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý 
pododstavec;

v čl. 12 odst. 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy každé čtyři roky provádí 
kontroly, aby se ujistily, že podniky splňují 
všechny požadavky podle článku 3.“

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý 
pododstavec;

8) v článku 12 se odstavec 2 
nahrazuje tímto: „Členské státy každé tři 
roky provádí kontroly, aby se ujistily, že 
podniky splňují požadavky stanovené 
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v článku 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) vkládá se nový odstavec 12a, který 
zní:

Kontroly týkající se podmínek

Příslušné orgány sledují, zda podniky, 
jimž udělily oprávnění k výkonu povolání 
podnikatele v silniční dopravě, nadále 
splňují požadavky stanovené v článku 5. 
Za tímto účelem členské státy provádějí 
kontroly týkající se:
i) existence identifikačního čísla podniku 
pro účely DPH;

ii) odpovídající fakturační a poštovní 
adresy společnosti;

iii) počtu zaměstnaných mobilních a 
nemobilních pracovníků podniku;

iv) vztahu mezi zemí usazení a činností 
společnosti v zemi usazení; 

v) vztahu mezi velikostí společnosti a 
registrovanými vozidly;

vi) přehledu registrovaných vozidel a 
příslušných povolení;

vii) vhodných zařízení pro nemobilní a 
mobilní pracovníky.  

Členské státy mohou rozhodnout, zda 
použijí úplný seznam kritérií, a to v 
závislosti na velikosti a činnosti podniku.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly mít povinnost zkontrolovat dodatečný počet položek za účelem ověření 
požadavků uvedených v článku 5, aby se důkladně a účinně zjistilo, zda je podnik „společností 
skrývající se za poštovní schránkou“, či nikoliv.

Pozměňovací návrh 267
Claudia Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lhůtu nepřesahující šest měsíců, není-li 
podmínka ohledně finanční způsobilosti 
splněna, s cílem prokázat, že uvedený 
požadavek je opět trvale plněn.

c) lhůtu nepřesahující šest měsíců, není-li 
podmínka ohledně finanční způsobilosti 
splněna, s cílem prokázat, že uvedený 
požadavek bude opět trvale plněn.

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Claudia Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 14 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neprovedou rehabilitaci 
odpovědného zástupce pro dopravu dříve 
než po uplynutí jednoho roku ode dne, 
kdy ke ztrátě dobré pověsti došlo.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neprovedou rehabilitaci 
odpovědného zástupce pro dopravu dříve 
než po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy 
ke ztrátě dobré pověsti došlo.

Příslušné orgány neprovedou rehabilitaci 
odpovědného zástupce pro dopravu dříve 
než po uplynutí dvou let ode dne, kdy ke 
ztrátě dobré pověsti došlo.

Or. es

Pozměňovací návrh 270
Claudia Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 14 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dokud nedošlo k rehabilitačnímu 
opatření podle jednoznačných 
vnitrostátních předpisů, není osvědčení 
odborné způsobilosti podle čl. 8 odst. 8 
odpovědného zástupce pro dopravu, který 
byl prohlášen za odborně nezpůsobilého, 
platné v žádném členském státě. Komise 
sestaví seznam rehabilitačních opatření, 
která povedou k opětovnému získání 
osvědčení odborné způsobilosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a. Pro účely zvýšení účinnosti 
přeshraničního vymáhání právních 
předpisů a cílených kontrol jsou údaje 
obsažené ve vnitrostátních elektronických 
registrech přístupné v reálném čase všem 
příslušným inspekčním orgánům ze všech 
členských států.

Za sledování a přístup k údajům 
obsaženým ve vnitrostátních 
elektronických rejstřících je odpovědný 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti. 

Or. en

Odůvodnění

Přístup příslušných inspekčních orgánů k údajům z vnitrostátních elektronických rejstříků v 
reálném čase je nutný pro lepší vymáhání právních předpisů. Vytvoření černé listiny, jako je 
tomu v odvětví letectví, by pomohlo zabránit tomu, aby společnosti, které tyto právní předpisy 
nedodržují, byly vyloučeny provozování mezinárodní přepravy. Tyto záležitosti by měly spadat 
pod Evropský orgán pro pracovní záležitosti, který by měl být vytvořen do konce roku 2018, 
jak uvedl pan Junker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017.

Pozměňovací návrh 272
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod -i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) názvy podniků silniční dopravy, 
které předtím vedli odpovědní zástupci pro 
dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
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Andor Deli, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) státní poznávací značky vozidel, 
které má podnik k dispozici podle čl. 5 
písm. b);

g) celkový počet vozidel, které má 
podnik k dispozici podle čl. 5 písm. b);

Or. en

Odůvodnění

Počet vozidel by měl stačit, znalost státních poznávacích značek všech vozidel nepřináší 
žádnou přidanou hodnotu a znamenalo by to další administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 274
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) státní poznávací značky vozidel, 
které má podnik k dispozici podle čl. 5 
písm. b);

g) počet vozidel, které má podnik 
k dispozici podle čl. 5 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Karima Delli, Bas Eickhout

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Andor Deli, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) počet zaměstnanců; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) počet zaměstnanců; h) počet osob zaměstnaných v 
podniku za poslední kalendářní rok;

Or. pl

Pozměňovací návrh 278
Dieter-Lebrecht Koch

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

h) počet zaměstnanců; h) počet řidičů a jejich bydliště;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) počet zaměstnanců; h) počet řidičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) následující údaje o každém 
zaměstnanci včetně mobilního personálu: 
jméno, státní příslušnost, členský stát 
bydliště, členský stát, v němž je 
registrována jeho pracovní smlouva, 
členský stát, v němž jsou hrazeny 
příspěvky sociálního zabezpečení, a číslo 
sociálního pojištění nebo národního 
pojištění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) jméno, státní příslušnost a země 
bydliště řidičů zaměstnávaných 
podnikatelem v silniční nákladní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) členský stát, v němž byly 
zaregistrovány pracovní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hc) číslo sociálního pojištění řidičů 
zaměstnávaných podnikatelem v silniční 
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nákladní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Czesław Hoc, Angel 
Dzhambazki, Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Andor Deli, Ádám Kósa

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



PE618.216v01-00 28/122 AM\1146629CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) kopie výroční finanční zprávy nebo 
jiných dokladů prokazujících finanční 
způsobilost, které jsou uvedeny v čl. 7 
odst. 2;

Or. pl

Pozměňovací návrh 288
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) informace o vlastních a trvale či 
dočasně najatých vozidlech nebo 
vozidlech pořízených na leasing;

Or. es

Odůvodnění

Tuto informaci je třeba doplnit v souladu s uplatňováním směrnice 2006/1/ES o užívání 
vozidel najatých bez řidiče.
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Pozměňovací návrh 289
Claudia Țapardel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Údaje uvedené v prvním pododstavci 
písm. a) až d) jsou veřejně přístupné 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
o ochraně osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se mohou rozhodnout 
uchovávat údaje uvedené v prvním 
pododstavci písm. e) až j) v oddělených 
rejstřících. V tom případě se příslušné 
údaje poskytují na žádost nebo se přímo 
zpřístupňují všem příslušným orgánům
dotyčného členského státu. Požadované 
informace se poskytují do pěti pracovních 
dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené 

Za účelem posílení účinné správní 
spolupráce a výměny informací musí
členské státy propojit své vnitrostátní 
elektronické rejstříky pomocí systému 
evropských rejstříků podniků silniční 
dopravy s právním základem v čl. 16 odst. 
5 nařízení (ES) č. 1071/2009.
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v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou 
veřejně přístupné v souladu s příslušnými 
právními předpisy o ochraně osobních 
údajů.

Příslušné orgány dotyčného členského 
státu, včetně silničních inspektorů, budou 
mít přímý přístup v reálném čase k 
údajům a informacím obsaženým ve 
vnitrostátních elektronických rejstřících.

Tato výměna informací v rámci účinné 
správní spolupráce a vzájemné pomoci 
mezi členskými státy musí splňovat 
pravidla o ochraně osobních údajů
stanovená v nařízení (EU) 2016/679.

Or. es

Pozměňovací návrh 291
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
Marie-Christine Arnautu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i i
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i i
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 –pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V každém případě se údaje uvedené 
v prvním pododstavci písm. e) až j) 
zpřístupňují jiným než příslušným 
orgánům pouze v případě, že jsou tyto 
orgány řádně oprávněné provádět kontroly 
a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy 
a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo 
jsou jiným způsobem zavázáni formální 
povinností zachovávat mlčenlivost.

Kontrolní úředníci, kteří jsou řádně 
oprávněni provádět kontroly a ukládat 
sankce v oblasti silniční dopravy a jsou pod 
přísahou nebo jsou jiným způsobem 
zavázáni formální povinností zachovávat 
mlčenlivost, by měli mít při silničních 
kontrolách přímý elektronický přístup 
k údajům uvedeným v prvním pododstavci 
písm. a) až j) ze všech členských států.

Or. de



PE618.216v01-00 32/122 AM\1146629CS.docx

CS

Odůvodnění

Aby byly přeshraniční kontroly účinné, musí mít kontrolní úředníci při silničních kontrolách 
přímý přístup k údajům z vnitrostátních elektronických rejstříků.

Pozměňovací návrh 294
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Za inspekci a prosazování pravidel 
je odpovědný Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti, aby bylo zajištěno 
spravedlivé, jednoduché a účinné 
provádění všech pravidel EU pro mobilní 
pracovníky. Poskytuje provozní a právní 
podporu členským státům, sociálním 
partnerům i pracovníkům s cílem 
prosazovat sociální legislativu a provádět 
celoevropské inspekce.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
všechny údaje obsažené ve vnitrostátním 
elektronickém rejstříku byly aktuální a 
přesné.

4. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
všechny údaje obsažené ve vnitrostátním 
elektronickém rejstříku byly vždy aktuální 
a přesné.

Or. es
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Pozměňovací návrh 296
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se článek 6a, který zní:

6a. Komise má pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 24 akty v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení pravidel 
pro vytvoření jednotné společné digitální 
platformy, která bude zahrnovat všechny 
systémy elektronické výměny informací 
mezi členskými státy, příslušnými orgány, 
donucovacími orgány a podniky a umožní 
ověření bez administrativních zásahů 
nebo zásahů řidiče.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) vkládá se článek 6b, který zní:

6b. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 24 za účelem stanovení pravidel 
pro zřízení jednoho vnitrostátního orgánu 
v každém členském státě, jenž bude 
odpovědný za provádění a výměnu 
informací prostřednictvím digitální 
platformy uvedené v novém odstavci 6a, 
kterou vyžadují právní předpisy Unie 
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týkající se silniční dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5. Členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění propojení 
a interoperability v celé Unii tak, aby 
k údajům uvedeným v odstavci 2 měly 
bezprostřední přístup všechny relevantní 
příslušné orgány a kontrolní subjekty 
všech členských států. Pokud mají údaje 
uvedené v odstavci 2 přímé spojení s jiným 
členským státem, odpovědný členský stát 
dotyčný členský stát neprodleně 
informuje.

Or. en

Odůvodnění

Například v případě odst. 2 písm. g) může podnik používat vozidlo najaté v jiném členském 
státě, pokud je toto vozidlo registrováno a informace je vložena do rejstříku ERRU, přičemž 
členský stát, ve kterém bylo vozidlo najato, by měl být informován.

Pozměňovací návrh 299
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 5
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Původní znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2,
členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění propojení a přístupu k 
vnitrostátním elektronickým rejstříkům v 
celém Společenství prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst 
vymezených v článku 18. Přístupnost 
prostřednictvím vnitrostátních 
kontaktních míst a propojení se zajistí 
nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, 
aby příslušný orgán kteréhokoli členského 
státu mohl nahlížet do vnitrostátních 
elektronických rejstříků všech členských 
států.

„5. Členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění propojení 
vnitrostátních elektronických rejstříků, 
tak aby příslušné orgány členských států 
včetně silničních inspektorů měli přímý 
přístup v reálném čase k údajům a 
informacím obsaženým v druhém 
odstavci. Ke splnění tohoto cíle, kterým je 
posílení účinného propojení vnitrostátních
rejstříků a tím i účinné výměny informací, 
je nezbytný rozvoj systému evropských 
rejstříků podniků silniční dopravy.“

Or. es

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

Pozměňovací návrh 300
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

5. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, 
členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění propojení a přístupu 
k vnitrostátním elektronickým rejstříkům
v celém Společenství prostřednictvím 
vnitrostátních kontaktních míst 
vymezených v článku 18. Přístupnost 
prostřednictvím vnitrostátních 
kontaktních míst a propojení se zajistí 
nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, 
aby příslušný orgán kteréhokoli členského 
státu mohl nahlížet do vnitrostátních 
elektronických rejstříků všech členských 
států.

„5. Členské státy přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění propojení 
a interoperability vnitrostátních 
elektronických rejstříků v celé Unii a
propojení s portálem uvedeným v nařízení 
(EU) č. 165/2014 tak, aby údaje uvedené v 
odst. 2 byly přímo přístupné všem 
příslušným orgánům a kontrolním 
subjektům všech členských států.“
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Or. it

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

Pozměňovací návrh 301
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b b (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

bb) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

6. Společná pravidla týkající se provádění 
odstavce 5, jako je formát vyměňovaných 
údajů, technické postupy pro nahlížení do 
vnitrostátních elektronických rejstříků 
ostatních členských států prostřednictvím 
elektronického rozhraní a podpora 
interoperability těchto rejstříků 
s ostatními příslušnými databázemi, 
přijme Komise poradním postupem podle 
čl. 25 odst. 2 a poprvé před 31. prosincem 
2010. Tato společná pravidla určí orgán, 
který odpovídá za zpřístupnění údajů 
a jejich další využívání a aktualizaci po 
zpřístupnění, a za tímto účelem zahrnou 
i pravidla o zápisu a sledování údajů.

„Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
24 za účelem stanovení a aktualizace 
společných pravidel, která zajistí, aby 
vnitrostátní elektronické rejstříky byly 
plně propojeny a interoperabilní jak mezi 
sebou, tak s portálem uvedeným v nařízení 
(EU) č. 165/2014 tak, aby příslušný orgán 
nebo kontrolní subjekt v kterémkoli 
členském státě mohl přímo získat přístup 
k vnitrostátnímu elektronickému rejstříku 
kteréhokoli členského státu, jak je 
stanoveno v odstavci 5. Tato společná 
pravidla zahrnou pravidla týkající se 
formátu vyměňovaných údajů, 
technických postupů pro nahlížení do 
vnitrostátních elektronických rejstříků 
ostatních členských států prostřednictvím 
elektronického rozhraní a interoperability 
těchto rejstříků, jakož i zvláštní pravidla 
o přístupu k údajům, zápisu a sledování 
údajů.“

Or. it

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

Pozměňovací návrh 302
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b b (nové)
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Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

bb) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

6. Společná pravidla týkající se provádění 
odstavce 5, jako je formát vyměňovaných 
údajů, technické postupy pro nahlížení do 
vnitrostátních elektronických rejstříků 
ostatních členských států prostřednictvím 
elektronického rozhraní a podpora 
interoperability těchto rejstříků s 
ostatními příslušnými databázemi, přijme 
Komise poradním postupem podle čl. 25 
odst. 2 a poprvé před 31. prosincem 2010.
Tato společná pravidla určí orgán, který 
odpovídá za zpřístupnění údajů a jejich 
další využívání a aktualizaci po 
zpřístupnění, a za tímto účelem zahrnou i 
pravidla o zápisu a sledování údajů.

„S cílem účinně provést čl. 16 odst. 5 je 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
v souladu s čl. 25 odst. 2, kterými stanoví
společná pravidla a pravidla pro 
harmonizaci za účelem propojení 
vnitrostátních rejstříků a jimiž zajistí, aby 
do těchto rejstříků měly bezprostřední 
přístup různé členské státy a výměna 
údajů a informací obsažených v 
evropských rejstřících podniků silniční 
dopravy tak byla účinná a optimální.
Společná pravidla zahrnou i pravidla o 
obsahu, formátu pro vkládání informací a 
dalších technických postupech, jako je 
revize.“

Or. es

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

Pozměňovací návrh 303
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Lucy Anderson, 
Kathleen Van Brempt, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) vkládá se článek 16, který zní:

Článek 16a

Evropský rejstřík podniků silniční 
dopravy

1. Evropský rejstřík podniků silniční 
dopravy zajistí propojení vnitrostátních 
elektronických rejstříků podle nařízení 
Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. 
prosince 2010.
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2. Podniky silniční dopravy vytvoří pro 
každého podnikatele s licencí integrovaný 
soubor podnikatele obsahující všechny 
informace uvedené v čl. 16 odst. 2. 

3. Evropský rejstřík podniků silniční 
dopravy vypracuje pro každého 
podnikatele s licencí integrovaný soubor 
týkající se dodržování předpisů. Tento 
soubor musí obsahovat tyto informace:

i) veškeré informace týkající se silničních 
kontrol, kterým se podnikatel v silniční 
nákladní dopravě podrobil, v souladu s 
článkem 4 směrnice 2006/22;

ii) veškeré informace týkající se kontrol 
v provozovnách podnikatelů v silniční 
nákladní dopravě, kterým se podnikatelé 
v silniční nákladní dopravě podrobili, 
podle článku 6 směrnice 2006/22; 

iii) veškeré informace týkající se 
hodnocení rizik provozovatele podle 
článku 9 směrnice 2006/22;

4. Evropský rejstřík podniků silniční 
dopravy obsahuje seznam podniků 
silniční dopravy, které podléhají zákazu 
provozování dopravy. Tento seznam se 
opírá o výsledky hodnocení rizika 
podnikatelů v silniční nákladní dopravě. 
Seznam je veřejně přístupný.

5. Evropská agentura pro pozemní 
dopravu odpovídá za sledování 
Evropského rejstříku podniků silniční 
dopravy. Evropská agentura pro pozemní 
dopravu odpovídá za každoroční přezkum 
seznamu podnikatelů v silniční nákladní 
dopravě, kteří podléhají zákazu 
provozování dopravy.

6. Údaje obsažené v Evropském rejstříku 
podniků silniční dopravy jsou v reálném 
čase přístupné příslušným orgánům a 
orgánům řádně oprávněným provádět 
dozor a ukládat sankce v oblasti silniční 
dopravy.

Or. en
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Odůvodnění

The integrated compliance file will contribute to the development of complete, reliable and 
accurate operators’compliance records to optimise the use of the national electronic registers 
and the risk rating systems in order to ensure smart enforcement and controls in the road 
transport sector. In other transport modes such as the aviation sector a blacklist of airlines 
that do not meet safety standards already exist. taking into account that the compliance with 
the EU rules in the road transport sector is closely linked to road safety, a similar list should 
be adopted in the road transport sector and placed under the responsibility of the European 
Land Transport Agency.

Pozměňovací návrh 304
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Evropský elektronický rejstřík

Nejpozději do roku 2025 se zřídí Evropská 
silniční agentura, ve které se vytvoří 
evropský elektronický rejstřík dopravních 
licencí pro výkon povolání podnikatele 
v silniční dopravě.

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) Zavádí se článek 18a, který zní:

Článek 18a

Doprovodná opatření

1. Členské státy přijmou doprovodná 
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opatření za účelem rozvoje, usnadnění 
a podpory výměn mezi úředníky 
odpovědnými za správní spolupráci 
a vzájemnou pomoc členských států, jakož 
i sledování dodržování a prosazování 
platných pravidel tohoto nařízení.

2. Komise poskytne technickou a jinou 
podporu za účelem dalšího zlepšení 
správní spolupráce a posílení vzájemné 
důvěry členských států prostřednictvím 
projektů, včetně podpory výměn 
příslušných úředníků a společných 
programů odborné přípravy, jakož 
i rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ 
v oblasti osvědčených postupů.

Dojde-li Komise k závěru, že tato podpora 
je potřebná, může využít dostupných 
nástrojů financování s cílem dále posílit 
budování kapacit a vzájemnou správní 
spolupráci členských států, aniž by tím 
byly dotčeny výsady Evropského 
parlamentu a Rady v rozpočtovém 
procesu.

3. Členské státy vytvoří program 
vzájemných hodnocení, na nichž se budou 
podílet všechny příslušné donucovací 
orgány, který zajistí vhodnou rotaci jak 
přezkumných, tak i kontrolovaných 
příslušných donucovacích orgánů. 
Členské státy informují Komisi o těchto 
programech každé dva roky v rámci 
zprávy o činnosti příslušných orgánů 
uvedené v článku 26 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Řádné prosazování je klíčem k tomu, aby tento návrh fungoval. V současné době je 
spolupráce mezi členskými státy při prosazování tohoto nařízení neúčinná a omezená. 
Doprovodná opatření, jako jsou výměny zaměstnanců, společné vzdělávací programy, 
vzájemná hodnocení a sdílení osvědčených postupů, by mohla hrát důležitou úlohu při 
zvyšování vzájemné důvěry a účinné spolupráce mezi jednotlivými příslušnými vnitrostátními 
orgány. Jiná evropská dopravní odvětví již využívají systémy vzájemného hodnocení za 
účelem zajištění harmonizovanějšího a účinnějšího vymáhání.
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Pozměňovací návrh 306
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány členských států 
úzce spolupracují a účinně a účelně 
poskytují jeden druhému vzájemnou 
pomoc, přičemž poskytují relevantní 
informace a údaje, aby bylo zajištěno 
řádné provádění, uplatňování a 
dodržování tohoto nařízení. Správní 
spolupráce a vzájemná pomoc členských 
států probíhá prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu, který 
má právní základ v nařízení (EU) č. 
1034/2012 a pomocí něhož mohou členské 
státy spolupracovat a vyměňovat si údaje 
a informace, pokud jde o kontrolu a 
dodržování pravidel. Systém pro výměnu 
informací o vnitřním trhu se používá také 
k zasílání a aktualizaci prohlášení o 
vyslání mezi podnikateli v dopravě a 
příslušnými orgány přijímajících 
členských států. Za účelem splnění tohoto 
posledního cíle je nezbytné vytvořit v 
rámci systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu paralelní veřejné rozhraní, 
k němuž budou mít přístup podnikatelé v 
dopravě a rovněž k němu budou mít přímý 
přístup v reálném čase inspektoři během 
silničních kontrol prostřednictvím 
elektronické aplikace společné pro 
všechny členské státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 307
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro usnadnění provádění, 
uplatňování a prosazování tohoto nařízení 
a posílení správní spolupráce a vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány 
členských států se využívá systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (systém 
IMI) zavedený nařízením č. 1024/2012, 
který umožní všem podnikatelům 
poskytovat údaje ve svých vlastních 
jazycích.

Or. en

(* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o 
správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“), (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, 
s. 1))

Odůvodnění

Možnost využívat systém IMI k usnadnění výměny informací a spolupráce mezi příslušnými 
orgány v členských státech může posílit prosazování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 308
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy odpoví na žádosti 
o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 

3. Členské státy odpoví na žádosti 
o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
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členských států musí být odůvodněné. Za 
tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

členských států musí být náležitě 
opodstatněné a odůvodněné. Za tímto 
účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Pavel Telička, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy odpoví na žádosti 
o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být odůvodněné. Za 
tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

3. Členské státy odpoví na žádosti 
o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být řádně 
opodstatněné a odůvodněné. Za tímto 
účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy odpoví na žádosti 3. Členské státy odpoví na žádosti 
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o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být odůvodněné. Za 
tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a). 3.

o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a provedou 
kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být odůvodněné. Za 
tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a). 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy odpoví na žádosti o 
informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být odůvodněné. Za 
tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

3. Členské státy odpoví na žádosti 
o informace od všech příslušných orgánů 
jiných členských států a v případě potřeby 
provedou kontroly, inspekce a vyšetřování 
dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) podnikateli v silniční dopravě 
usazenými na jejich území. Žádosti 
o informace od příslušných orgánů 
členských států musí být řádně 
opodstatněné a odůvodněné. Za tímto 
účelem žádosti obsahují důvěryhodné 
údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 
písm. a).

Or. es

Pozměňovací návrh 312
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – bod 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro usnadnění spolupráce mezi 
správními orgány a výměny osvědčených 
postupů v oblasti kontrol spolupracují 
členské státy s platformou pro boj proti 
nehlášené práci a Evropským orgánem 
pro pracovní záležitosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 313
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 
členským státem zamítnuta.

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 
členským státem zamítnuta.

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Pavel Telička, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Domnívá-li se dožádaný členský 4. Domnívá-li se dožádaný členský 
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stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 
členským státem zamítnuta.

stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 
členským státem zamítnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Francisco Assis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 
členským státem zamítnuta.

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě dvanácti pracovních 
dnů. Dožadující členský stát žádost dále 
doloží. Není-li toto možné, žádost může 
být členským státem zamítnuta.

Or. pt

Pozměňovací návrh 316
Claudia Țapardel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. 
Dožadující členský stát žádost dále doloží. 
Není-li toto možné, žádost může být 

4. Domnívá-li se dožádaný členský 
stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, 
informuje o této skutečnosti dožadující 
členský stát ve lhůtě patnácti pracovních 
dnů. Dožadující členský stát žádost dále 
doloží. Není-li toto možné, žádost může 
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členským státem zamítnuta. být členským státem zamítnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolu projednají 
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů a řádně tuto 
obtížnost nebo nemožnost poskytnout 
příslušné informace odůvodní a vysvětlí. 
Dotčené členské státy spolu projednají 
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

Pokud členský stát trvale nesplňuje 
pravidla stanovená pro výměnu informací 
a poskytování informací v odpovědi na 
žádosti jiných členských států bez řádného 
opodstatnění, může mu být uložena 
sankce na úrovni EU. Komise poté, co je 
informována, a v případě, že je to 
nezbytné, může zahájit vyšetřování a 
nakonec členským státům uložit sankce. 

Or. es

Pozměňovací návrh 318
Pavel Telička, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolu projednají 
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
pěti pracovních dnů a řádně tuto obtížnost 
nebo nemožnost odůvodní. Dotčené 
členské státy spolu projednají nalezení 
řešení každého nadneseného problému. Při 
přetrvávání problémů v oblasti výměny 
informací nebo při trvalém odmítnutí 
poskytnout informace může Komise, která 
je o tom informována, přijmout veškerá 
nezbytná opatření k nápravě situace, 
včetně případného prošetření záležitosti, 
vydání doporučení nebo zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Francisco Assis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolu projednají 
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
dvanácti pracovních dnů s uvedením 
důvodů. Dotčené členské státy spolu 
projednají nalezení řešení každého 
nadneseného problému. Při přetrvávání 
problémů v oblasti výměny informací 
nebo při trvalém odmítnutí poskytnout 
informace může Komise, která je o tom 
informována, přijmout veškerá nezbytná 
opatření k nápravě situace, včetně 
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případné konzultace s daným členským 
státem nebo vydání doporučení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Claudia Țapardel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolu projednají 
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
15 pracovních dnů a řádně tuto obtížnost 
nebo nemožnost odůvodní. Dotčené 
členské státy spolu projednají nalezení 
řešení každého nadneseného problému. Při 
přetrvávání problémů v oblasti výměny 
informací nebo při trvalém odmítnutí 
poskytnout informace může Komise, která 
je o tom informována, přijmout veškerá 
nezbytná opatření k nápravě situace, 
včetně případného prošetření záležitosti, 
vydání doporučení nebo zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolu projednají
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

5. Je-li vyřízení žádosti o informace 
nebo provedení kontrol, inspekcí či 
vyšetřování obtížné nebo nemožné, 
informuje dotyčný členský stát o této 
skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě 
deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. 
Dotčené členské státy spolupracují na
nalezení řešení každého nadneseného 
problému.

Or. es

Pozměňovací návrh 322
Pavel Telička, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce 
a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních 
dnů od obdržení žádosti, pokud 
neinformovaly dožadující členský stát, že 
žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně 
odůvodněná nebo její splnění není možné 
nebo je obtížné.

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce 
a vyšetřování do patnácti pracovních dnů 
od obdržení žádosti, pokud se dotčené 
členské státy vzájemně nedohodly na jiné 
lhůtě nebo pokud neinformovaly 
dožadující členský stát, že žádost je podle 
odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná 
nebo její splnění není možné nebo je 
obtížné a tyto obtíže se nepodařilo vyřešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce a 
vyšetřování do dvaceti pěti pracovních dnů 
od obdržení žádosti, pokud neinformovaly 
dožadující členský stát, že žádost je podle 
odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná 
nebo její splnění není možné nebo je 
obtížné.

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce 
a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních 
dnů od obdržení žádosti, pokud se dotčené 
členské státy vzájemně nedohodly na jiné 
lhůtě nebo pokud neinformovaly 
dožadující členský stát, že žádost je podle 
odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná 
nebo její splnění není možné nebo je 
obtížné a tyto obtíže se nepodařilo vyřešit.

Or. es

Pozměňovací návrh 324
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce 
a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních 
dnů od obdržení žádosti, pokud 
neinformovaly dožadující členský stát, že 
žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně 
odůvodněná nebo její splnění není možné 
nebo je obtížné.

6. V odpovědi na žádosti podle 
odstavce 3 členské státy předloží 
požadované informace a provedou 
požadované kontroly, inspekce 
a vyšetřování do patnácti pracovních dnů 
od obdržení žádosti, pokud neinformovaly 
dožadující členský stát, že žádost je podle 
odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná 
nebo její splnění není možné nebo je 
obtížné.

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Claudia Țapardel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
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Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Vzájemná správní spolupráce 
a pomoc se poskytuje bezplatně.

8. Vzájemná správní spolupráce 
a pomoc se poskytuje bezplatně a Komise 
posoudí potřebu rozvíjet, usnadňovat a 
financovat výměny mezi úředníky 
odpovědnými za správní záležitosti a 
vzájemnou shodu mezi jednotlivými 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Evropská 
komise návrh nařízení, kterým se zřizuje 
Evropská agentura pro silniční dopravu s 
cílem usnadnit přeshraniční vymáhání 
právních předpisů EU vztahujících se na 
silniční dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12a) Seznam Společenství uvádějící 
podnikatele v silniční nákladní dopravě, 
kteří nesplňují příslušné právní 
požadavky, musí být zveřejněn, aby byla 
zajištěna co největší transparentnost. 
Tento seznam Společenství vychází ze 
společných kritérií vypracovaných na 
úrovni Společenství a každoročně ho 
přezkoumává Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti. Podnikatelé v silniční 
nákladní dopravě uvedení na seznamu 
Společenství podléhají zákazu 
provozování dopravy. Zákazy provozování 
na seznamu Společenství se vztahují na 
celá území členských států. Ve 
výjimečných případech mohou členské 
státy přijmout jednostranná opatření. V 
případě mimořádné situace a v případě 
nepředvídatelných bezpečnostních 
problémů mají členské státy možnost 
okamžitě vydat zákaz provozu na svém 
vlastním území.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví letecké dopravy má celosvětovou černou listinu leteckých společností, které nesplňují 
bezpečnostní normy. Společnosti uvedené na tomto seznamu mají zakázáno podnikat, dokud 
jsou uvedeny na seznamu. Vzhledem k tomu, že dodržování pravidel v odvětví silniční dopravy 
je úzce spojeno s bezpečností na silnicích, měl by být co nejdříve zaveden podobný seznam, za 
který byl měl být odpovědný Evropský orgán pro pracovní záležitosti.

Pozměňovací návrh 328
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) V článku 23 se doplňují nové 
pododstavce, které znějí:

„Odchylně od čl. 16 odst. 2 se povinnost 
zahrnout do vnitrostátních elektronických 
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rejstříků hodnocení rizika podniků 
uplatní od vstupu prováděcího aktu o 
vzorci hodnocení společného rizika, který 
je uveden v čl. 9 odst. 1 směrnice 
2006/22/ES, v platnost.“

Or. es

Pozměňovací návrh 329
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009

Čl. 23 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Podniky provozující výlučně 
motorová vozidla, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
musí být v souladu s tímto nařízením 
v den vstupu těchto změn v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý rok členské státy vypracují 
zprávu o používání motorových vozidel, 
jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tun, nebo jízdních 
souprav, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, na svém
území a tuto zprávu předloží Komisi 
nejpozději do 30. června roku 

3. Každé dva roky členské státy 
vypracují zprávu o používání motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
se pohybuje od 2,8 do 3,5 tun,
používaných v mezinárodní silniční 
dopravě a usazených na jejich území a tuto 
zprávu předloží Komisi nejpozději do 
30. června roku následujícího po skončení 
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následujícího po skončení vykazovaného 
období. Tato zpráva zahrnuje:

vykazovaného období. Tato zpráva 
zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet povolení udělených 
podnikatelům, kteří vykonávají povolání 
podnikatele v silniční nákladní dopravě 
výhradně motorovými vozidly, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje
3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, 
jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny;

a) počet povolení udělených 
podnikatelům, kteří vykonávají povolání 
podnikatele v silniční nákladní dopravě 
výhradně motorovými vozidly, jejichž 
největší přípustná hmotnost se pohybuje od 
2,8 do 3,5 tuny, používanými v 
mezinárodní silniční dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet vozidel, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
registrovaných v členském státě každý 
kalendářní rok;

b) počet vozidel, jejichž největší 
přípustná hmotnost se pohybuje od 2,8 do
3,5 tuny, používaných v mezinárodní 
silniční dopravě a registrovaných 
v členském státě každý kalendářní rok;

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celkový počet vozidel, jejichž 
největší přípustná hmotnost nepřesahuje
3,5 tuny, registrovaných v členském státě 
každý rok k 31. prosinci;

c) celkový počet vozidel, jejichž 
největší přípustná hmotnost se pohybuje od 
2,8 do 3,5 tuny, používaných v 
mezinárodní silniční dopravě a
registrovaných v členském státě každý rok 
k 31. prosinci;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhadovaný podíl motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo 
jízdních souprav, jejichž největší 
přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, 
na celkové činnosti v silniční dopravě 
všech vozidel registrovaných v členském 
státě, v členění podle vnitrostátní a 
mezinárodní dopravy a kabotáže.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhadovaný podíl motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních 
souprav, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na celkové 
činnosti v silniční dopravě všech vozidel 
registrovaných v členském státě, v členění 
podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a 
kabotáže.

d) odhadovaný podíl motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních 
souprav, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na celkové 
činnosti v silniční dopravě všech vozidel 
registrovaných v členském státě, v členění 
podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a 
kabotáže z hlediska tunokilometrů.

Or. es

Pozměňovací návrh 336
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě informací 
shromážděných Komisí podle odstavce 3 
a na základě dalších důkazů Komise 
nejpozději do 31. prosince 2024 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o vývoji celkového počtu motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních 
souprav, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny,
používaných ve vnitrostátní a mezinárodní 
silniční dopravě. Na základě této zprávy 
znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout 
další opatření.

4. Na základě informací 
shromážděných Komisí podle odstavce 3 
a na základě dalších důkazů Komise 
nejpozději do 31. prosince 2024 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o vývoji celkového počtu motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost 
se pohybuje od 2,8 do 3,5 tuny, 
používaných v mezinárodní silniční 
dopravě. Na základě této zprávy znovu 
posoudí, zda je nezbytné navrhnout další 
opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každé dva roky členské státy podají 
Komisi zprávu o žádostech, které podaly 
na základě čl. 18 odst. 2 až 6, o 
odpovědích, které obdržely od ostatních 
členských států, a o opatřeních, která 
přijaly na základě poskytnutých informací.;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Každý rok členské státy podají 
Komisi zprávu o žádostech, které podaly 
na základě čl. 18 odst. 3 až 7, o 
odpovědích, které obdržely od ostatních 
členských států, a o opatřeních, která 
přijaly na základě poskytnutých informací.

Or. es

Pozměňovací návrh 339
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Ismail Ertug, 
Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1072/2009
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Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeprava prázdných kontejnerů nebo 
palet se považuje za přepravu pro cizí 
potřebu, je-li předmětem smlouvy 
o přepravě.;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 
se považuje za přepravu pro cizí potřebu, 
je-li předmětem smlouvy o přepravě.;

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 
se považuje za přepravu pro cizí potřebu, 
je-li předmětem smlouvy o přepravě. 
Nepovažuje se pro účely kapitoly III za 
mezinárodní přepravu pro cizí potřebu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 
se považuje za přepravu pro cizí potřebu, 
je-li předmětem smlouvy o přepravě.;

Přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 
se pro účely kapitoly III nepovažuje za 
mezinárodní přepravu pro cizí potřebu, je-
li předmětem smlouvy o přepravě.;

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Přeprava prázdných kontejnerů nebo 
palet se považuje za přepravu pro cizí 
potřebu, je-li předmětem smlouvy 
o přepravě.“;

„Pro účely kapitoly III o kabotáži se 
přeprava prázdných kontejnerů nebo palet 
nepovažuje za přepravu pro cizí potřebu.“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 343
Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v odstavci 5 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

„c) přeprava nákladu motorovými vozidly 
nebo jízdní soupravou motorových 
vozidel, jejichž největší přípustná 
hmotnost včetně přípojného vozidla 
nepřesahuje 2,5 tuny;“

Or. es

Pozměňovací návrh 344
Isabella De Monte

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) 1072/2009
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Čl. 1 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku se odstavec 5 písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) přeprava zboží motorovými vozidly, 
jejichž největší přípustná hmotnost včetně 
přípojného vozidla nepřesahuje 1,5 tuny;

Or. it

Odůvodnění

Do nařízení by měla být zahrnuta i lehká užitková vozidla nad 1,5 tuny používaná pro 
mezinárodní přepravu.

Pozměňovací návrh 345
Pavel Telička, Jozo Radoš

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v odstavci 5 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) přeprava nákladu motorovými 
vozidly, jejichž největší přípustná 
hmotnost, včetně největší přípustné 
hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než 
2,8 t;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

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

1a) Toto nařízení se rovněž vztahuje 
na dovoz nebo vývoz zboží po silnici 
uskutečňovaný jako jeden úsek 
kombinované dopravy, jak je stanoveno ve 
směrnici Rady 92/106/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Toto nařízení se rovněž vztahuje 
na dovoz nebo vývoz zboží po silnici 
uskutečňovaný jako jeden úsek 
kombinované dopravy, jak je stanoveno ve 
směrnici Rady 92/106/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 1 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Současný text Pozměňovací návrh

1a) Čl. 1 odst. 5 první pododstavec 
písm. c) se nahrazuje tímto:

c) přeprava nákladu motorovými vozidly, 
jejichž největší přípustná hmotnost, včetně 
největší přípustné hmotnosti přípojného 
vozidla, je nižší než 3,5 t;

„c) přeprava nákladu motorovými vozidly, 
jejichž největší přípustná hmotnost, včetně 
největší přípustné hmotnosti přípojného 
vozidla, je nižší než 2,8 t;“
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Or. de

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-
20130701&qid=1518770694510&from=cs)

Pozměňovací návrh 349
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 5 – písm. c

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) v odstavci 5 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) přeprava nákladu motorovými 
vozidly, jejichž největší přípustná 
hmotnost, včetně největší přípustné 
hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než
3,5 t;

„c) přeprava nákladu motorovými 
vozidly, jejichž největší přípustná 
hmotnost, včetně největší přípustné 
hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než
2,8 t; “

Or. en

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

Pozměňovací návrh 350
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v odstavci 5 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) přeprava nákladu motorovými 
vozidly, jejichž největší přípustná 
hmotnost, včetně největší přípustné 
hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než 
2,4 t;

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 1 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení (ES) č. 1072/2009 a všechna jeho ustanovení se musí vztahovat také na 
motorová vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny nebo na jízdní 
soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, používané v mezinárodní 
silniční dopravě.

Pozměňovací návrh 352
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „kabotáží“ vnitrostátní přeprava 
pro cizí potřebu dočasně provozovaná v 
hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do 
jeho dodání do jednoho nebo několika 
míst dodání v souladu s údaji v nákladním 
listu;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 353
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Isabella De Monte

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do 
jeho dodání do jednoho nebo několika 
míst dodání v souladu s údaji v nákladním 
listu;

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v místě
nakládky až do jeho dodání do místa
dodání v souladu s údaji v nákladním listu; 
kabotáž může být navíc zahájena pouze a 
výhradně po úplném vyložení zboží 
přepravovaného v rámci mezinárodní 
nákladní dopravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 354
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním listu, 
s hlavním cílem zabránit jízdám kamionů 
bez nákladů;

Or. fr
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Odůvodnění

Kabotáž by se neměla stát běžným postupem v silniční dopravě. Jejím hlavním účelem by mělo 
být zajistit, aby vozidla nejezdila bez nákladu.

Pozměňovací návrh 355
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do 
jeho dodání do jednoho nebo několika míst
dodání v souladu s údaji v nákladním 
listu;

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
místě nakládky až do jeho dodání do 
jednoho místa dodání;

Or. en

Odůvodnění

Zatímco kabotáž prováděná dočasně a jasně spojená se skutečnou mezinárodní dopravou do 
nebo z členského státu, v němž je podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, může zvýšit 
efektivitu dopravy a omezit zbytečné jízdy naprázdno, stávající systém kabotáží zneužívají 
společnosti provozující systematickou kabotáž kočovnými řidiči. Tomuto druhu systematické 
kabotáže je třeba zabránit.

Pozměňovací návrh 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst.  6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
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v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání nebo vykládky v souladu s údaji 
v nákladním listu;

Or. en

Odůvodnění

Definice, kterou poskytuje EK, je nutná a měla by být zavedena, aby se zabránilo 
nesprávnému výkladu pojmu kabotáž v různých členských státech. Místo vykládky kromě toho 
nemusí být místem dodání.

Pozměňovací návrh 357
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu provozovaná v hostitelském 
členském státě, zahrnující přepravu od 
vyzvednutí nákladu v jednom nebo 
několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 358
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do 
jeho dodání do jednoho nebo několika míst
dodání v souladu s údaji v nákladním listu;

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro 
cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
místě nakládky až do jeho dodání do 
jednoho místa dodání v souladu s údaji 
v nákladním listu;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „kabotáží“ vnitrostátní přeprava 
pro cizí potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním 
listu;“;

6. „kabotáží“ přeprava pro cizí 
potřebu dočasně provozovaná 
v hostitelském členském státě, zahrnující 
přepravu od vyzvednutí nákladu v jednom 
nebo několika místech nakládky až do jeho 
dodání do jednoho nebo několika míst 
dodání v souladu s údaji v nákladním 
listu;“;

Or. pt

Pozměňovací návrh 360
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „mezinárodní dvoustrannou 
přepravou“ jízda vozidla s nákladem, při 
které leží výchozí a cílové místo ve dvou 
různých členských státech, přičemž se 
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buď výchozí, nebo cílové místo nachází 
v členském státě, v němž je podnikatel 
v silniční dopravě usazen, s průjezdem 
nebo bez průjezdu jedním či více 
členskými státy nebo jednou či více třetími 
zeměmi;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro účely stanovení pravidel o vysílání řidičů v COM (2017)0278.

Pozměňovací návrh 361
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „průjezdem“ jízda vozidla 
s nákladem jedním či více členskými státy 
nebo jednou či více třetími zeměmi, při 
které neleží výchozí a cílové místo v těchto 
členských státech nebo třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro účely stanovení pravidel o vysílání řidičů v COM (2017)0278

Pozměňovací návrh 362
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ab) „mezinárodní křížovou přepravou“ 
jízda vozidla s nákladem, při které leží 
výchozí a cílové místo ve dvou různých 
členských státech, přičemž ani v jednom z 
těchto členských států není podnikatel 
v silniční dopravě usazen, s průjezdem 
nebo bez průjezdu jedním či více 
členskými státy nebo jednou či více třetími 
zeměmi;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro účely stanovení pravidel o vysílání řidičů v COM (2017)0278.

Pozměňovací návrh 363
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „průjezdem“ jízda vozidla 
s nákladem jedním či více členskými státy 
nebo jednou či více třetími zeměmi, při 
které neleží výchozí a cílové místo v těchto 
členských státech nebo třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je potřebná pro účely stanovení pravidel o vysílání řidičů v COM (2017)0278.

Pozměňovací návrh 364
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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-a) v odstavci 1 se doplňuje nové 
písmeno c), které zní:

„c) své dopravní služby provádí 
s motorovými vozidly, která mají digitální 
tachograf ve smyslu nařízení (EU) č. 
165/2014.“

Or. de

Pozměňovací návrh 365
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) článek 4 se mění takto: 3) článek 4 se mění takto:
a) v odstavci 2 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto: „Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 14b, 
kterými se mění toto nařízení s cílem 
přizpůsobit maximální dobu platnosti 
licence Společenství vývoji na trhu.“;
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„Licence Společenství a opisy odpovídají 
vzoru stanovenému v příloze II, která 
rovněž stanoví podmínky pro jejich 
užívání. Obsahují nejméně dva 
bezpečnostní prvky uvedené v příloze I. V 
případě motorových vozidel používaných k 
přepravě zboží, jejichž největší přípustná 
hmotnost se pohybuje od 2,5 do 3,5 tuny, 
vydávající orgán v části „zvláštní 
poznámky“ licence Společenství nebo 
jejího opisu uvede: „vydáno pro vozidlo, 
jehož největší přípustná hmotnost se 
pohybuje od 2,5 do 3,5 tuny“, pokud se 
uplatní čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 
1071/2009. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14b za účelem úpravy 
přílohy I a II s cílem přizpůsobit je 
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technickému pokroku.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Peter Lundgren

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se;

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

Or. sv

Pozměňovací návrh 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 
1 prvního pododstavce písm. b) a c) 
směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 
silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 
u podnikatelů v silniční nákladní dopravě
zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 
uvedené směrnice, když provozují kabotáž, 
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u níž doba vyslání na jejich území za 
účelem provozování uvedené přepravy za 
jeden kalendářní měsíc nepřesáhne sedm 
dnů.

Je-li doba vyslání delší než sedm dnů, 
musí členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 
prvního pododstavce písm. b) a c) 
směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 
na jejich území v období jednoho 
kalendářního měsíce zmíněného v prvním 
pododstavci.;

Or. en

(Viz znění čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES a znění čl. 1 odst. a) COM(2017) 278.)

Pozměňovací návrh 369
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, až tři 
kabotážní přepravy z jiného členského 
státu nebo třetí země do hostitelského 
členského státu. První nakládka v rámci 
kabotáže provozu může začít v 00:00 dne 
následujícího po poslední vykládce 
navazující na mezinárodní přepravu. 
K poslední vykládce v rámci kabotáže před 
opuštěním hostitelského členského státu
musí dojít do sedmi dnů od poslední 
vykládky v hostitelském členském státě 
navazující na mezinárodní přepravu. 
Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 
mohou ve lhůtě uvedené v prvním 
pododstavci provést některé nebo všechny 
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kabotážní operace povolené podle 
uvedeného pododstavce v jakémkoli 
členském státě za podmínky, že budou 
omezeny na jednu kabotážní operaci na 
členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne 
vstupu na území tohoto členského státu. 
Doba kabotáže končí sedmý den ve 24:00.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 
v hostitelském členském státě nebo 
v sousedících členských státech. 
K poslední vykládce v rámci kabotáže 
musí dojít do jednoho dne od poslední 
vykládky v hostitelském členském státě 
navazující na mezinárodní přepravu. 
Podniky silniční dopravy nejsou 
oprávněny provést s týmž vozidlem, nebo 
v případě soupravy s týmž motorovým 
vozidlem, kabotáž, ve stejném hostitelském 
členském státě do 7 dnů od konce 
jednodenní lhůty uvedené v odstavci 1. 
Během každé další sedmidenní lhůty se 
dotyčné vozidlo vrátí do členského státu, v 
němž je podnikatel v silniční nákladní 
dopravě usazen. Pokud vozidlo opustí 
tento členský stát usazení, bude naloženo 
a účastní se mezinárodní dopravy. 
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Or. en

Odůvodnění

Once the goods carried in the course of an incoming international carriage from another 
Member State or from a third country to a host Member State have been delivered, hauliers 
referred to in paragraph 1 shall be allowed to carry out, with the same vehicle or, in the case 
of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, cabotage operations in the 
host Member State or in contiguous Member States. The last unloading in the course of a 
cabotage operation shall take place within 1 day from the last unloading in the host Member 
State in the course of the incoming international carriage. Road transport undertakings shall 
not be allowed to carry out cabotage operations, with the same vehicle, or, in the case of a 
coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, in the same host Member State 
within 7 days from the end of the 1 day period referred to in paragraph 1. Every other 7-day 
period, the vehicle in question will return to the Member State of the establishment of the road 
transport operator. When the vehicle departs this Member State of establishment, it will be 
laden and will be engaged in an international transport journey. Odůvodnění / Since the 
instruments are not yet in place to control for instance that during cabotage periods the 
driver is truly paid the minimum pay of the Member State hosting the operations, and thus 
since it is most probable that in the absence of this type of evidence and of a high number of 
controls cabotage may be performed on salary levels of the driver’s country of origin, it is 
advisable that the period of cabotage is as short as possible, so that not to create distortions 
of labour and transport markets of host Member States. The introduction of the 1-week 
cooling off period aims at preventing that cabotage keeps its temporary character.

Pozměňovací návrh 371
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 
v hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech. K poslední 
vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 48 
hodin od poslední vykládky v hostitelském 
členském státě navazující na mezinárodní 
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mezinárodní přepravu. přepravu.; 2. Po uplynutí 48 hodin se musí 
řidič i vozidlo, příp. jízdní souprava vrátit 
do státu, v němž má daný podnikatel 
v silniční nákladní dopravě sídlo. Během 
následujících pěti dnů nesmí být stejný 
řidič ani stejné vozidlo / stejná jízdní 
souprava nasazena do dalších přeprav 
v rámci kabotáže. Toto omezení přeprav 
v rámci kabotáže platí pouze do té doby, 
než budou na vnitřním trhu panovat 
harmonizované rámcové podmínky 
v oblasti daňového a pracovního práva.

Or. de

Odůvodnění

Dokud nebyla zavedena harmonizace rámcových podmínek v oblasti daňového a pracovního 
práva, měla by mít přeprava v rámci kabotáže občasný charakter, který je třeba během 
přechodného období zachovat. Toto přechodné období by mělo být zavedeno povinně.

Pozměňovací návrh 372
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v 
hostitelském členském státě. K poslední 
vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 
sedmi dnů od poslední vykládky 
v hostitelském členském státě navazující na 
mezinárodní přepravu. Členské státy 
neuplatní čl. 3 odst. 1 první pododstavec 
písm. b) a c) směrnice 96/71/ES na řidiče 
z odvětví silniční dopravy zaměstnané 
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podniky uvedenými v čl. 1 odst. 3 písm. a) 
a b) této směrnice při provádění kabotáže 
podle definice uvedené v nařízeních (ES) 
č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009, pokud 
doba vyslání na jejich území činí nejvýše 
pět dnů během jednoho kalendářního 
měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 373
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Podnikatel v silniční nákladní dopravě, 
který provedl kabotáž v souladu s prvním 
pododstavcem, není oprávněn po dobu 8 
dnů od poslední vykládky v průběhu 
poslední kabotáže provést s týmž vozidlem, 
nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, další kabotáž v 
tomtéž hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech.

Or. en
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Odůvodnění

Za předpokladu, že kabotáž probíhá na přechodnou dobu a za přiměřených 
nediskriminačních podmínek, je třeba zavést období povinné přestávky. 

Pozměňovací návrh 374
Lars Adaktusson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Podnikatel v silniční nákladní dopravě, 
který provedl kabotáž v souladu s prvním 
pododstavcem, není oprávněn po dobu 
[10] dnů od poslední vykládky v průběhu 
poslední kabotáže provést s týmž vozidlem, 
nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, další kabotáž v 
tomtéž hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Georges Bach

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 
nejsou oprávněni provést s týmž vozidlem, 
nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, kabotáž ve 
stejném hostitelském členském státě 
během 14 dnů od uplynutí třídenní lhůty 
uvedené v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Pavel Telička, Jozo Radoš

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

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

s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 
v hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech. K poslední 
vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 
sedmi dnů od poslední vykládky 
v hostitelském členském státě navazující na 
mezinárodní přepravu. Po uplynutí sedmi 
dnů není podnikatel v silniční dopravě, 
který provedl kabotáž, nebo jiný 
podnikatel v silniční dopravě, který 
používá toto stejné vozidlo, oprávněn 
provést kabotáž, dokud neproběhne nová 
mezinárodní přeprava z členského státu, v 
němž je podnikatel v silniční dopravě 
usazen;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Jacqueline Foster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelům v silniční nákladní 
dopravě uvedeným v odstavci 1 je 
povoleno v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, až tři 
kabotážní operace z členského státu 
navazující na mezinárodní přepravu. 
K poslední vykládce v rámci kabotáže 
musí dojít do sedmi dnů od poslední 
vykládky v hostitelském členském státě 
navazující na mezinárodní přepravu;

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě 
mohou ve lhůtě uvedené v prvním 
pododstavci provést některé nebo všechny 
kabotážní operace povolené podle 
uvedeného pododstavce v jakémkoli 
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členském státě za podmínky, že budou 
omezeny na jednu kabotážní operaci na 
členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne 
vstupu na území tohoto členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Přínosem stávající definice kabotáže je, že zajišťuje možnost provedení stejného počtu 
kabotáží bez ohledu na velikost nebo zeměpisné charakteristiky země, ve které se uskutečňují.

Pozměňovací návrh 378
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatel v silniční nákladní 
dopravě je oprávněn v návaznosti na 
mezinárodní přepravu nákladu z členského 
státu svého usazení provést po dodání 
nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě 
soupravy s týmž motorovým vozidlem, až 
dvě kabotážní operace v hostitelském 
členském státě. K poslední vykládce 
v rámci kabotáže musí dojít do 48 hodin
od poslední vykládky v hostitelském 
členském státě navazující na tuto 
mezinárodní přepravu, a to na základě 
smlouvy o přepravě.

Po 48 hodinách je stejnému vozidlu nebo 
v případě soupravy s týmž motorovým 
vozidlem umožněno provést kabotáž po 
návratu do členského státu, v němž je 
podnikatel v silniční dopravě usazen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, 2 operace
v hostitelském členském státě do 24 hodin
od poslední vykládky v hostitelském 
členském státě navazující na mezinárodní 
přepravu.

Podnikům silniční dopravy není dovoleno 
provádět kabotáž se stejným vozidlem, 
nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, v hostitelském 
členském státě během 3 týdnů od konce 
24hodinové lhůty uvedené v prvním 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Současná diskuse v Radě o návrhu bulharského předsednictví k nařízení č. 1072/2009 
požaduje jít do větší hloubky, než žádá postoj stanoviska výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci. 

Pozměňovací návrh 380
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
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Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Vozidla uvedená v prvním pododstavci 
tohoto odstavce se vrátí do členského státu 
původu nejpozději do dvou týdnů od 
odjezdu z tohoto členského státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 381
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 
v hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech.;
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v hostitelském členském státě navazující 
na mezinárodní přepravu.;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Andor Deli, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu veškerého nákladu z jiného 
členského státu nebo ze třetí země do 
hostitelského členského státu provést po 
dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo 
v případě soupravy s týmž motorovým 
vozidlem, kabotáž navazující na 
mezinárodní přepravu v hostitelském 
členském státě nebo v sousedících 
členských státech, které mají s 
hostitelským členským státem pozemní 
hranici. K poslední vykládce v rámci 
kabotáže musí dojít do sedmi dnů od 
prvního dne bezprostředně po poslední
vykládce v hostitelském členském státě 
navazující na mezinárodní přepravu.;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Isabella De Monte

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatel v silniční nákladní 
dopravě je oprávněn v návaznosti na 
mezinárodní přepravu nákladu z členského 
státu usazení řidiče provést po dodání 
nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě 
soupravy s týmž motorovým vozidlem, 
kabotáž v hostitelském členském státě. K 
poslední vykládce v rámci kabotáže musí 
dojít do 24 hodin od poslední vykládky 
v hostitelském členském státě navazující na 
mezinárodní přepravu.;

Or. it

Pozměňovací návrh 384
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt
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Pozměňovací návrh 385
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 
nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 

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

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 
v hostitelském členském státě nebo v 
sousedících členských státech 
nacházejících se na nejpřímější zpáteční 
trase. K poslední vykládce v rámci 
kabotáže musí dojít do 48 hodin od 
poslední vykládky v hostitelském členském 
státě navazující na mezinárodní přepravu.;

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření kabotáže na sousední země by nemělo umožňovat provádění přepravy v sousedním 
státě, který je dále od domovské základny řidiče než hostitelský členský stát.

Pozměňovací návrh 387
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podnikatel v silniční nákladní 
dopravě je oprávněn v návaznosti na 
mezinárodní přepravu nákladu z členského 
státu svého usazení nebo do tohoto státu 
provést po dodání nákladu s týmž 
motorovým vozidlem nebo s touž 
soupravou, nebo v případě soupravy pouze 
s motorovým vozidlem této soupravy, 
kabotáž v hostitelském členském státě. 
K poslední vykládce v rámci kabotáže 
musí dojít do 48 hodin od poslední 
vykládky v hostitelském členském státě 
navazující na tuto mezinárodní přepravu, 
a to na základě smlouvy o přepravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
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Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 389
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vykládce v rámci jediné kabotáže musí 
dojít do tří dnů od poslední vykládky 
v hostitelském členském státě navazující na 
mezinárodní přepravu.;

Or. fr

Odůvodnění

Kabotáž musí podléhat pravidlům a být omezena na jednu operaci ve lhůtě tří dnů, aby se 
zabránilo nekalé hospodářské soutěži mezi dopravci v členských státech. Tato praxe by se 
neměla stát běžným postupem v silniční nákladní dopravě. Kabotáž by měla fungovat pouze z 
ekologických důvodů a v zájmu ziskovosti mezinárodní silniční dopravy tím, že umožní 
zamezit jízdám kamionů bez nákladu.

Pozměňovací návrh 390
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 391
Claudia Țapardel
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 393
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Claudia Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 
oprávněni v návaznosti na mezinárodní 
přepravu nákladu z jiného členského státu 

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

nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu 
s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 
s týmž motorovým vozidlem, až tři 
kabotáže v hostitelském členském státě. 
K poslední vykládce v rámci kabotáže 
musí dojít do pěti dnů od poslední 
vykládky v hostitelském členském státě 
navazující na mezinárodní přepravu.

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Marie-Christine Arnautu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Francisco Assis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
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Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 397
Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě nesmějí provádět kabotáž s týmž 
vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, ve stejném členském 
státě do sedmi dnů od poslední kabotáže.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení povinné přestávky, aby se zabránilo systematické kabotáži.

Pozměňovací návrh 398
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Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podniky silniční nákladní dopravy 
nejsou oprávněny provést s týmž vozidlem, 
nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, kabotáž ve 
stejném hostitelském členském státě 
během sedmi dnů od konce 48hodinové 
lhůty uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud přepravu najal jediný 
zákazník a jedná se o produkt téže povahy, 
bude se považovat za jednu kabotáž, 
ačkoli se přepravované zboží vyloží na 
různých místech určení odpovídajících 
distribuční síti zákazníka.

Or. es

Pozměňovací návrh 400
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
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Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě nejsou oprávněni provést s týmž 
vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, kabotáž ve 
stejném hostitelském členském státě 
během dvou dnů od konce sedmidenní 
lhůty uvedené v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení krátké přestávky může vést k omezení případů systematické kabotáže.

Pozměňovací návrh 401
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě, že vozidlo není 
vybaveno inteligentním tachografem, 
mohou kontrolní orgány vyžadovat jasný 
důkaz, že přeprava byla provedena 
alespoň ve třech různých členských 
státech v časovém rozpětí sedmi po sobě 
jdoucích dnů.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolní orgány by měly mít možnost zkontrolovat, zda vozidlo neprovádí v členském státě 
přepravu po dobu delší než 48 hodin, aby bylo zajištěno uplatňování 48hodinové lhůty a 
přestávky, zejména u lehkých užitkových vozidel. 

Pozměňovací návrh 402
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Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se nový odstavec 2a, který 
zní:

2a. Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě nejsou oprávněni provést s týmž 
vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, kabotáž ve 
stejném hostitelském členském státě do 
sedmi dnů od ukončení poslední vykládky 
v průběhu předchozí kabotáže uvedené v 
odstavci 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Renaud Muselier, Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Podnikatelé v silniční nákladní 
dopravě nesmějí provádět kabotáž s týmž 
vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, ve stejném členském 
státě do sedmi dnů od poslední kabotáže.

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zajistila komplexnost ustanovení a zabránilo se systematické kabotáži, je nutné zavést 
období povinné přestávky mezi dvěma kabotážemi. Sedmidenní doba zabrání nepřetržité 
kabotáži.
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Pozměňovací návrh 404
Peter Lundgren

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Článek 8

Vkládá se nový odstavec 2b, který zní:

Po dokončení přepravy v hostitelské zemi 
se vozidlo, nebo v případě soupravy
motorové vozidlo vrátí do členského státu, 
v němž je podnik silniční dopravy usazen.

Or. sv

Pozměňovací návrh 405
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b – návětí
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se první pododstavec
nahrazuje tímto:

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uskutečněná 
v hostitelském členském státě 
podnikatelem v silniční nákladní dopravě 
– nerezidentem je v souladu s tímto 
nařízením, pouze pokud tento podnikatel 
může předložit jasné důkazy 
o předcházející mezinárodní přepravě. Má 
se za to, že vnitrostátní silniční nákladní 
přeprava uskutečněná v hostitelském 
členském státě podnikatelem v silniční 
nákladní dopravě – nerezidentem je 
v souladu s tímto nařízením, pouze pokud 
tento podnikatel může předložit jasné 
důkazy o předcházející mezinárodní 
přepravě a o každé návazné kabotáži, 
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kterou uskutečnil s nákladním listem. 
Nákladní listy musí být k dispozici ve 
vozidle. Každý nákladní list musí 
obsahovat registrační značky používaného 
motorového vozidla a přípojného vozidla. 
Nákladní list může být předložen 
elektronicky s použitím upravitelného 
strukturovaného formátu, který lze přímo 
používat k ukládání a zpracování 
počítačem, například elektronického 
nákladního listu eCMR. K prokázání 
splnění podmínek stanovených v tomto 
článku se nevyžadují žádné další 
dokumenty. Záznamy se uchovávají za 
posledních 28 dní. Záznamy se uchovávají 
v podniku. Při silniční kontrole je řidič 
oprávněn obrátit se na ústředí podniku, 
odpovědného zástupce pro dopravu nebo 
jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, který 
může předložit nákladní listy za 
posledních 28 dní.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.;

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel má 
k dispozici doklad o kabotáži, o nějž se 
žádá v předstihu, a tento doklad obsahuje 
tyto informace:

a) název a sídlo podniku,

b) registrační značku a číslo podvozku 
vozidla, které bylo pro danou kabotáž 
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nasazeno,

c) dobu trvání kabotáže,

d) totožnost řidiče a jeho bydliště a

e) jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.

Or. de

Pozměňovací návrh 407
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.;

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě z jeho členského 
státu usazení nebo do tohoto státu a že 
hodnota smlouvy o přepravě vztahující se 
k této předcházející mezinárodní přepravě 
není zjevně nižší než úhrnná hodnota 
smluv o přepravě týkajících se kabotáží.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Lars Adaktusson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.;

Má se za to, že vnitrostátní silniční
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě, jakož i o každé 
následné přepravě vozidla nebo 
motorového vozidla za období [15] dnů 
předcházejících této mezinárodní 
přepravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.;

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě, jakož i o každé 
následné přepravě vozidla nebo 
motorového vozidla za období 15 dnů 
předcházejících této mezinárodní 
přepravě.

Or. en

Odůvodnění

Za předpokladu, že kabotáž probíhá po přechodnou dobu a za přiměřených 
nediskriminačních podmínek, je třeba zavést období povinné přestávky.
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Pozměňovací návrh 410
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.;

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě. Silniční část 
přepravy v rámci mezinárodní přepravy 
může být kratší než kombinovaná část 
kabotážních operací;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nevytvářet odvětví silniční dopravy umělé překážky a nezapomínat, že kabotáž byla 
vytvořena s cílem snížit podíl celkové doby jízdy bez nákladu, čímž se zvyšuje účinnost jízd a 
snižují se také emise CO2.

Pozměňovací návrh 411
Andor Deli, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 

Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě a o současné 
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mezinárodní přepravě.; kabotáži.;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.“;

„Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě usazeným 
v jiném členském státě je v souladu s tímto 
nařízením pouze v případě, že tento 
podnikatel může předložit jasné důkazy 
o předcházející mezinárodní přepravě.“;

Or. pt

Pozměňovací návrh 413
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející
mezinárodní přepravě.“;

„Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o skutečné 
předcházející mezinárodní přepravě.“;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 414
Francisco Assis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Má se za to, že vnitrostátní silniční 
nákladní přeprava uvnitř hostitelského 
členského státu provozovaná podnikatelem 
v silniční nákladní dopravě – nerezidentem 
je v souladu s tímto nařízením pouze 
v případě, že tento podnikatel může 
předložit jasné důkazy o předcházející 
mezinárodní přepravě.“;

„Má se za to, že silniční nákladní přeprava 
uvnitř hostitelského členského státu 
provozovaná podnikatelem v silniční 
nákladní dopravě – nerezidentem je v 
souladu s tímto nařízením pouze v případě, 
že tento podnikatel může předložit jasné 
důkazy o předcházející mezinárodní 
přepravě.“;

Or. pt

Pozměňovací návrh 415
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 3 se doplňují nová 
písmena, která znějí:

d) adresa a datum přejímky nákladu a 
adresa a odhadované datum určené pro 
dodání;

h) (nové) předpokládaný počet, totožnost a 
státní příslušnost řidičů, země, z nichž 
řidiči při plnění své pracovní smlouvy 
obvykle vykonávají práci, a 
zaměstnavatelé řidičů, pokud nejsou 
podnikatelé v silniční nákladní dopravě;

i) (nové) právo rozhodné pro pracovní 
smlouvu;
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j) (nové) předpokládané trvání, plánovaný 
počáteční a konečný den přepravy. 

Or. en

Odůvodnění

Kromě současného stavu by měly být poskytnuty následující důkazy, aby bylo možné lépe 
sledovat sociální podmínky řidičů a předpisy pro vysílané řidiče.

Pozměňovací návrh 416
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3. Tento důkaz, nejlépe 
ve formě eCMR, musí být vytvořen před 
začátkem probíhající přepravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1071/2009
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Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají na palubě vozidla a předloží se 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout další 
důkazy uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být
předloženy nebo předány elektronicky s 
použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat k 
ukládání a zpracování počítačem, například 
elektronického nákladního listu eCMR.* 
Během silniční kontroly může řidič 
kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 
pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 
který může poskytnout důkazy uvedené 
v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Členské státy 
souhlasí s tím, aby byly tyto důkazy
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.
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Or. es

Pozměňovací návrh 419
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se 
uchovávají na palubě vozidla a předloží se 
oprávněnému kontrolorovi hostitelského 
členského státu na žádost a během silniční 
kontroly. Mohou být předloženy nebo 
předány elektronicky s použitím 
upravitelného strukturovaného formátu, 
který lze přímo používat k ukládání 
a zpracování počítačem, například 
elektronického nákladního listu eCMR.* 
Během silniční kontroly může řidič 
kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 
pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 
který může poskytnout další důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 8 odst. 4 bude i nadále zakazovat při kontrole dodržování předpisů kabotáže vynucování 
dalších dokladů, jako je předběžné oznámení pro každou kabotáž. Tím se zachová současná 
situace, kdy silniční inspektoři musí porovnávat a kontrolovat nesourodé dokumenty a údaje, 
aby zjistili dodržování pravidel kabotáže. V návrhu na dokumenty rovněž chybí povinnost 
uchovávat doklady na palubě vozidla! Elektronické CMR používá pouze 9 členských států.

Pozměňovací návrh 420
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR nebo systému IMI.* Během silniční 
kontroly může řidič kontaktovat ústředí, 
odpovědného zástupce pro dopravu nebo 
jinou osobu či subjekt, který může 
poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Dieter-Lebrecht Koch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být 
předloženy nebo předány elektronicky 
s použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat 
k ukládání a zpracování počítačem, 
například elektronického nákladního listu 
eCMR.* Během silniční kontroly může 
řidič kontaktovat ústředí, odpovědného 
zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či 
subjekt, který může poskytnout důkazy 
uvedené v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu během 
silniční kontroly. Mohou být předloženy 
nebo předány elektronicky s použitím 
upravitelného strukturovaného formátu, 
který lze přímo používat k ukládání 
a zpracování počítačem, například 
elektronického nákladního listu eCMR.* 
Během silniční kontroly může řidič 
kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 
pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 
který může poskytnout důkazy uvedené 
v odstavci 3.

Or. de
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Pozměňovací návrh 422
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Mohou být
předloženy nebo předány elektronicky s 
použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat k 
ukládání a zpracování počítačem, například 
elektronického nákladního listu eCMR.* 
Během silniční kontroly může řidič 
kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 
pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 
který může poskytnout důkazy uvedené 
v odstavci 3.

Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží 
nebo předají oprávněnému kontrolorovi 
hostitelského členského státu na žádost 
a během silniční kontroly. Budou 
předloženy nebo předány elektronicky s 
použitím upravitelného strukturovaného 
formátu, který lze přímo používat k 
ukládání a zpracování počítačem, například 
elektronického nákladního listu eCMR.* 
Během silniční kontroly může řidič 
kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce 
pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, 
který může poskytnout důkazy uvedené 
v odstavci 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 423
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c – bod 1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) ca) vkládá se nový odstavec, který 
zní:

Pro prokázání splnění podmínek 
stanovených v tomto článku příslušné 
orgány hostitelského členského státu, 
v němž probíhá kabotáž, ověří: 

a) údaje z tachografu aktuálního dne a 
údaje za posledních 56 dnů;

b) elektronické nákladní listy z aktuálního 
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dne a z posledních 56 dnů;

c) oznámení podle odstavce 5a (nového).

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec, který zní:

Aby bylo možné účinně sledovat 
dodržování tohoto nařízení, oznámí 
podniky silniční dopravy písemně formou 
prohlášení příslušným vnitrostátním 
příslušným orgánům hostitelského 
členského státu, v němž probíhá kabotáž, 
nejpozději na začátku kabotáže a 
v úředním jazyce (jednom z úředních 
jazyků) hostitelského členského státu 
nebo v jiném jazyce (jazycích) uznávaném 
(uznávaných) hostitelským členským 
státem, důležité informace nezbytné k 
provedení účinné kontroly kabotáže, které 
musí zahrnovat alespoň následující údaje:

a) totožnost odesílatele;

b) předpokládaná doba trvání kabotáže;

c) následující údaje o každém řidiči: 
jméno, členský stát bydliště, členský stát, v 
němž je evidována jeho pracovní smlouva, 
členský stát, v němž jsou hrazeny 
příspěvky sociálního zabezpečení, a číslo 
sociálního pojištění nebo národního 
pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

f) daň z příjmu

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

5a) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

. „f) uplatňování pravidel vyplývajících ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice 2006/22/ES, 
pokud jde o požadavky na prosazování, a 
stanovují konkrétní pravidla o vysílání 
řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud 
jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 
2014/67/EU;“

Or. en

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

Odůvodnění

Jakékoli požadavky na odvětví by měly vycházet pouze z lex specialis.

Pozměňovací návrh 427
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Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Vozidla používaná k provozování 
kabotáže musí být opatřena veškerými 
nákladními listy ke každé kabotážní 
přepravě, a to v tištěné podobě nebo v 
digitálním formátu. Řidič musí být 
schopen předat kontrolnímu agentovi 
hostitelského členského státu nákladní 
listy odpovídající jeho veškeré činnosti 
během 60 dnů předcházejících dni 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit kapacitu kontrol kabotáže, a to zejména v případě absence inteligentního 
tachografu, který umožňuje registraci hraničních přechodů, a bojovat proti podvodům díky 
kontrolám souladu mezi různými kontrolními dokumenty.

Pozměňovací návrh 428
Georges Bach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

f) minimální mzdu a délku placené 
dovolené za kalendářní rok, stanovené 
v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) 
a c) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 96/71/ES

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

f) odměna podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Merja Kyllönen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V článku 9 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

f) vysílání pracovníků

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Angel 
Dzhambazki

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

7) vkládá se nový článek 10a, který 
zní:

vypouští se

„Článek 10a

Kontroly

1. Každý členský stát organizuje kontroly 
tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém 
kalendářním roce zkontrolována nejméně 
2 % všech kabotáží realizovaných na jeho 
území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl 
zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce 
t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle 
údajů uvedených Eurostatem.

2. Členské státy se zaměří na podniky, jež 
byly vyhodnoceny jako podniky 
představující zvýšené riziko porušení 
ustanovení této kapitoly, která se na ně 
vztahují. Za tímto účelem členské státy 
v rámci systému hodnocení rizik 
zavedeného členskými státy podle 
článku 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/22/ES*** 
a rozšířeného podle článku 12 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009**** považují riziko takového 
porušení za samostatné riziko.

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

______________________
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*** Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 
2006 o minimálních podmínkách pro 
provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 
a (EHS) č. 3821/85 o předpisech 
v sociální oblasti týkajících se činností 
v silniční dopravě (Úř. věst. L 102, 
11.4.2006, s. 35).

**** Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 
21. října 2009, kterým se zavádějí 
společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podnikatele 
v silniční dopravě a zrušuje směrnice 
Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 
14.11.2009, s. 51).;’

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát odpovídá za 
uplatňování účinné politiky prosazování 
právních předpisů na svém území. V 
rámci této politiky organizuje kontroly tak, 
aby od 1. ledna 2020 byla v každém 
kalendářním roce zkontrolována nejméně 
2 % všech kabotáží realizovaných na jeho 
území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl 
zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 433
Karima Delli, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 8 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 10 %. Základem 
pro výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Izaskun Bilbao Barandica

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla
v každém kalendářním roce zkontrolována
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 bylo
v každém kalendářním roce zkontrolováno
nejméně 5 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 10 %. Základem 
pro výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. es
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Pozměňovací návrh 435
Luis de Grandes Pascual

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v 
každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 4 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 6 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. es

Pozměňovací návrh 436
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 4 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 5 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 437
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro 
výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

1. Každý členský stát organizuje 
kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla 
v každém kalendářním roce zkontrolována 
nejméně 5 % všech kabotáží realizovaných 
na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento 
podíl zvýší nejméně na 10 %. Základem 
pro výpočet uvedeného podílu je celková 
kabotážní činnost v členském státě v roce t-
2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů 
uvedených Eurostatem.

Or. it

Pozměňovací návrh 438
Luis de Grandes Pascual

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy nejméně šestkrát za 
rok provedou vzájemně koordinované 
silniční kontroly kabotáže, které se mohou 
krýt s kontrolami provedenými v souladu s 
článkem 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto 
kontroly provádějí zároveň vnitrostátní 
orgány odpovědné za prosazování 
příslušných pravidel v oblasti silniční 
dopravy z nejméně dvou členských států, 
přičemž každý z těchto orgánů tak činí na 
svém vlastním území. Národní kontaktní 
místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009**** si vyměňují informace 
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silničních kontrol. o počtu a druhu porušení zjištěných po 
provedení vzájemně koordinovaných 
silničních kontrol.

Or. es

Pozměňovací návrh 439
Claudia Țapardel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1146629CS.docx 121/122 PE618.216v01-00

CS

Odpovědnost vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Angel Dzhambazki, Evžen 
Tošenovský, Richard Sulík

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 445
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Claudia Țapardel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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