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15.12.2014 B8-0325/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Strata bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže zoznam neobsiahol úplný súpis 

vážnych porušení nariadenia (ES) č. 

1071/2009, keďže v bode 10 prílohy I k 

navrhovanému nariadeniu Komisie sa 

neuvádza nezákonná kabotáž, ktorá by 

vzhľadom na svoj negatívny vplyv na 

vodičov mala byť považovaná za vážne 

porušenie; 

J. keďže zoznam neobsiahol úplný súpis 

vážnych porušení nariadenia (ES) 

č. 1071/2009, keďže v bode 10 prílohy I k 

navrhovanému nariadeniu Komisie sa 

neuvádza nezákonná kabotáž, ktorá by 

vzhľadom na svoj negatívny vplyv na 

vodičov mala byť považovaná za 

najvážnejšie porušenie; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Strata bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže vzhľadom na ich potenciál 

spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých 

zranení by do zoznamu mali byť ako vážne 

porušenia zahrnuté ostatné pravidlá 

týkajúce sa nezákonnej kabotáže, napr. tie, 

ktoré sa týkajú výkonu kabotáže 

spôsobom, ktorý nie je v súlade s 

vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi 

sa právnych predpisov v sociálnej oblasti 

vzťahujúcich sa na zmluvu; 

K. keďže vzhľadom na ich potenciál 

spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých 

zranení a s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek 

deformáciám trhu spôsobeným nekalou 

súťažou by do zoznamu najvážnejších 

porušení mali byť ako vážne porušenia 

zahrnuté ostatné pravidlá týkajúce sa 

nezákonnej kabotáže, napr. tie, ktoré sa 

týkajú výkonu kabotáže spôsobom, ktorý 

nie je v súlade s vnútroštátnymi 

požiadavkami týkajúcimi sa právnych 

predpisov v sociálnej oblasti vzťahujúcich 

sa na zmluvu; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Strata bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže existujúce predpisy 

nezabraňujú sociálnemu dumpingu; 

keďže s cieľom zabrániť tomuto javu by 

mali byť do zoznamu najzávažnejších 

porušení zaradené ďalšie pravidlá 

prístupu na trh medzinárodnej nákladnej 

dopravy a cestnej osobnej dopravy; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Strata bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže zoznam kategórií, typov a stupňa 

závažnosti vážnych porušení, ktorý bol 

doplnený, používa veľmi jednoduché 

pojmy ako „v súlade s“ či „platný“, čo 

príslušným orgánom ďalej komplikuje 

prácu pri výklade druhov a stupňov 

závažnosti vážnych porušení; 

L. keďže zoznam kategórií, typov a stupňa 

závažnosti vážnych porušení, ktorý bol 

doplnený, používa napr. pri vodičských 

preukazoch veľmi jednoduché pojmy ako 

„v súlade s“ či „platný“, čo príslušným 

orgánom ďalej komplikuje prácu pri 

výklade druhov a stupňov závažnosti 

vážnych porušení; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Strata bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže stupeň závažnosti porušovania 

pravidiel týkajúcich sa prepravy zvierat – 

napríklad nakladanie a vykladanie 

a preprava bez platnej dokumentácie 

alebo osvedčení – nie je uspokojivý a 

keďže by mala byť stanovená vyššia 

úroveň závažnosti; 

Or. en 

 

 


