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Изменение  82 

Карима Дели 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0204/2018 

Исмаил Ертуг 

Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт 

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

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз от друга държава 

членка или от трета държава в 

приемаща държава членка, на 

посочените в параграф 1 превозвачи на 

товари се разрешава да извършват 

каботажни превози в приемащата 

държава членка или в съседни държави 

членки с едно и също превозно средство 

или — в случай на състав от превозни 

средства — с моторното превозно 

средство от състава. Последното 

разтоварване по време на каботажен 

превоз се извършва в срок от 5 дни от 

последното разтоварване в приемащата 

държава членка по време на входящия 

международен превоз.; 

2. След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз от друга държава 

членка или от трета държава в 

приемаща държава членка, на 

посочените в параграф 1 превозвачи на 

товари се разрешава да извършват 

каботажни превози в приемащата 

държава членка с едно и също превозно 

средство или — в случай на състав от 

превозни средства — с моторното 

превозно средство от състава. 

Последното разтоварване по време на 

каботажен превоз се извършва в срок от 

48 часа от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

 Каботажните превози, разрешени 

съгласно първа алинея, имат временен 

характер и работата на водача, 

извършващ тези превози, се 

организира по начин, който позволява 

на водача да почива у дома или на 

друго място, избрано лично от него, в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 561/2006. 

 2а. На предприятията за 

автомобилни превози не се разрешава 
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да извършват каботажни превози с 

едно и също превозно средство или – в 

случай на състав от превозни 

средства – с моторното превозно 

средство от този състав, в 

приемащата държава членка в срок 

от седем дни, считано от последния 

каботажен превоз. 

 2б. Целта при извършването на тези 

превози е връщане в държавата 

членка на установяване на 

дружеството. 

Or. en 

 


