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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko 
splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s 
cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej 
osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito 
dvoma krajinami
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0221),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 2 ods. 1 a článok 91 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0001/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, –

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 25. septembra 20191,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0000/2019),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ C, ,s.... (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh tohto rozhodnutia je reakciou na žiadosť Nemecka, aby bolo v súlade s článkom 2 ods. 
1 ZFEÚ splnomocnené na zmenu svojej dvojstrannej dohody o cestnej doprave so 
Švajčiarskom z roku 1953 s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania 
osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma 
krajinami. V júni 2018 Švajčiarsko na zasadnutí Výboru pre vnútrozemskú dopravu EÚ a 
Švajčiarska informovalo Komisiu, že má takisto záujem o uzatvorenie takejto dohody. 

Navrhovaná kabotážna preprava v rámci Únie vykonávaná dopravcami z tretích krajín, ktorí 
nie sú držiteľmi licencie Spoločenstva, ovplyvňuje fungovanie vnútorného trhu autokarovej a 
autobusovej dopravy stanoveného nariadením (ES) č. 1073/2009. Zároveň má vplyv aj na 
Dohodu o pozemnej doprave medzi EÚ a Švajčiarskom, v rámci ktorej sa kabotážna preprava 
nepovoľuje, s výnimkou prípadov už existujúcich práv stanovených v dvojstranných 
dohodách medzi členskými štátmi a Švajčiarskom v čase uzavretia uvedenej dohody (právo 
na kabotáž však nebolo stanovené ani v jednej z dohôd). Jedinou krajinou, ktorá uplatňuje 
dohodu umožňujúcu kabotáž so Švajčiarskom, je v súčasnosti Francúzsko (dvojstranná 
dohoda bola zmenená v roku 2007).

Záväzky, ktoré má v úmysle prijať Nemecko, patria do výlučnej právomoci Únie. V súlade s 
článkom 2 ods. 1 ZFEÚ však Únia môže splnomocniť členské štáty, aby konali v oblastiach, v 
ktorých má výlučnú právomoc. Takéto splnomocnenie musí zákonodarca Únie udeliť v súlade 
s legislatívnym postupom uvedeným v článku 91 ZFEÚ. 

Spravodajca poznamenáva, že podľa návrhu Komisie sa na udelenie povolenia vzťahuje 
podmienka, aby medzi dopravcami so sídlom v Únii nedochádzalo k diskriminácii a 
nenarušila sa hospodárska súťaž. Zároveň je jasne obmedzený geografický rozsah kabotážnej 
prepravy, keďže takáto preprava by bola povolená počas prevádzkovania autokarovej a 
autobusovej dopravy medzi Nemeckom a Švajčiarskom len v pohraničných regiónoch 
Nemecka uvedených v texte navrhovaného rozhodnutia, t. j. v okresoch Freiburg a Tübingen 
v Bádensku-Württembersku a v okrese Švábsko v Bavorsku.

Spravodajca navrhuje podporiť návrh Komisie, pretože by sa tým zlepšili prepojenia verejnej 
dopravy medzi týmito dvoma krajinami, cestovanie autobusom a autokarom by bolo 
prístupnejšie a atraktívnejšie a pre ľudí, ktorí žijú a pracujú na oboch stranách hranice, by 
poskytovalo väčšiu možnosť výberu.


