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27.6.2018 A8-0204/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou maximálnou 

hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, 

ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj 

medzinárodnú dopravu, narastá. V 

dôsledku toho sa niektoré členské štáty 

rozhodli na takéto podniky uplatňovať 

pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 

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

zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú vozidlá s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými 

pravidlami a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi by sa malo 

toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa 

mala stanoviť povinnosť dodržiavať 

(2) Doteraz sa okrem prípadov, keď to 

stanovujú vnútroštátne právne predpisy, 

neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej dopravy na 

podniky, ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou naloženou 

hmotnosťou 3,5 tony vrátane hmotnosti 

prípojných vozidiel. Počet takýchto 

podnikov narastá. V dôsledku toho sa 

niektoré členské štáty rozhodli na takéto 

podniky uplatňovať pravidlá prístupu k 

povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy 

podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. S 

cieľom vyhnúť sa možným medzerám a v 

záujme zaistenia minimálnej úrovne 

profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa 

používajú motorové vozidlá s prípustnou 

naloženou hmotnosťou od 2,8 do 3,5 tony 

vrátane hmotnosti prípojných vozidiel na 

medzinárodnú dopravu, spoločnými 

pravidlami, a tým aj zblíženia 

konkurenčných podmienok medzi 

všetkými prevádzkovateľmi, požiadavky 

na výkon povolania prevádzkovateľa 

cestnej dopravy by sa mali uplatňovať 
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požiadavky na skutočné a stabilné miesto 

usadenia a zodpovedajúcu finančnú 

spôsobilosť. 

rovnako, pričom sa treba vyhnúť 

neúmernému administratívnemu 

zaťaženiu. Keďže toto nariadenie sa 

vzťahuje len na podniky, ktoré 

zabezpečujú prepravu tovaru za poplatok 

alebo úhradu, na podniky, ktoré 

vykonávajú dopravné činnosti na vlastný 

účet, sa toto ustanovenie nevzťahuje. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s uvedenou najväčšou 

hmotnosťou, by mali mať minimálnu 

úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa 

zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže pri týchto príslušných činnostiach 

ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, 

zodpovedajúce požiadavky by mali byť 

menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na 

prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá 

alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené 

obmedzenie. 

(10) Podniky, ktoré vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa cestnej 

nákladnej dopravy výlučne motorovými 

vozidlami s najväčšou prípustnou 

naloženou hmotnosťou od 2,8 do 3,5 tony 

vrátane hmotnosti prípojných vozidiel a 

pôsobia v medzinárodnej doprave, by mali 

mať minimálnu finančnú spôsobilosť, aby 

sa zabezpečilo, že majú prostriedky na 

stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. 

Keďže činnosti, ktoré vykonávajú tieto 

vozidlá, sú vo všeobecnosti obmedzeného 

rozsahu, zodpovedajúce požiadavky by 

mali byť menej prísne než tie, ktoré sa 

uplatňujú na prevádzkovateľov 

využívajúcich vozidlá alebo jazdné 

súpravy presahujúce uvedené obmedzenie. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu, pričom by sa mal znížiť počet 

dní, keď je možné takéto prepravy 

vykonávať. 

(14) Na tieto účely a s cieľom uľahčiť 

kontroly a odstrániť neistotu by sa malo 

zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych 

prepráv v nadväznosti na medzinárodnú 

dopravu. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Pozmeňujúci návrh  74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

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

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na 

základe ročnej účtovnej závierky overenej 

audítorom alebo riadne akreditovanou 

osobou preukázať, že každý rok disponujú 

vlastným kapitálom v celkovej hodnote 

aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno 

vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo. 

S cieľom splniť požiadavku stanovenú 

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

trvale schopný plniť svoje finančné 

záväzky v priebehu celého účtovného roku. 

Podnik musí preukázať na základe ročnej 

účtovnej závierky, ktorú overil audítor 

alebo riadne akreditovaná osoba, že každý 

rok disponuje vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa 

používa iba jedno vozidlo, 5 000 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo s 

prípustnou naloženou hmotnosťou vyššou 

ako 3,5 tony a 900 EUR za každé ďalšie 

používané vozidlo s prípustnou naloženou 

hmotnosťou od 2,8 do 3,5 tony vrátane 

hmotnosti prípojných vozidiel. Podniky, 

ktoré vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,8 

do 3,5 tony vrátane prípojných vozidiel 

musia na základe ročnej účtovnej závierky 

overenej audítorom alebo riadne 

akreditovanou osobou preukázať, že každý 

rok disponujú vlastným kapitálom v 

celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa 
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používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za 

každé ďalšie používané vozidlo; 

Or. en 

(Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a) 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 26 – odsek 3 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty každý rok vypracujú 

správu o používaní motorových vozidiel s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných 

súprav s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony na svojom území a 

odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna 

roka nasledujúceho po skončení 

sledovaného obdobia. Táto správa musí 

obsahovať: 

3. Členské štáty každý rok vypracujú 

správu o používaní motorových vozidiel s 

prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,8 

do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných 

vozidiel pôsobiacich v medzinárodnej 

doprave a usadených na svojom území a 

odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna 

roka nasledujúceho po skončení 

sledovaného obdobia. Táto správa musí 

obsahovať: 

Or. en 

(Článok 26 – odsek 3) 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Pozmeňujúci návrh  76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 26 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) počet povolení udelených 

podnikom vykonávajúcim povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami s 

najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými 

súpravami s najväčšou prípustnou 

celkovou hmotnosťou 3,5 tony;; 

a) počet povolení udelených 

podnikom vykonávajúcim povolanie 

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 

výlučne motorovými vozidlami 

pôsobiacimi v medzinárodnej doprave s 

prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,8 

do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných 

vozidiel; 

Or. en 

(Článok 26 – odsek 3 – písmeno a) 

 


