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27.6.2018 A8-0204/102 

Poprawka  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 a) dodaje się literę w brzmieniu: 

 „aa)  Pojazdy, o których mowa w lit. b), 

wykonują w ramach umowy przewozu co 

najmniej jeden załadunek lub jeden 

rozładunek towarów co trzy tygodnie w 

państwie członkowskim prowadzenia 

przedsiębiorstwa. Dowody na taki 

załadunek lub rozładunek przechowuje się 

w pojeździe i przedstawia na żądanie 

upoważnionemu funkcjonariuszowi służb 

kontrolnych państwa członkowskiego, w 

którym wykonywany jest przewóz 

kabotażowy, i w czasie trwania kontroli 

drogowej.  

Or. en 



 

AM\1157501PL.docx  PE621.710v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.6.2018 A8-0204/103 

Poprawka  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego 

przewoźnicy drogowi, o których mowa 

w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania 

tym samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, przewozów kabotażowych w 

przyjmującym państwie członkowskim lub 

sąsiadujących państwach członkowskich. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego 

przewoźnicy drogowi, o których mowa 

w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania 

tym samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, przewozów kabotażowych w 

przyjmującym państwie członkowskim w 

drodze powrotnej do państwa 

członkowskiego siedziby przewoźnika. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce w 

ciągu 48 godzin od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy w 

przychodzącym ruchu międzynarodowym. 

 Przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie 

z akapitem pierwszym mają charakter 

tymczasowy, a praca kierowców 

wykonujących te przewozy jest 

zorganizowana tak, by umożliwić 

kierowcy odpoczynek w domu lub w 

innym wybranym przez niego miejscu 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
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Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Poprawka  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „2a. W ciągu siedmiu dni od ostatniego 

przewozu kabotażowego przedsiębiorstwa 

transportu drogowego nie są uprawnione 

do wykonywania przewozów 

kabotażowych tym samym pojazdem lub, 

w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem 

silnikowym tego zespołu, w przyjmującym 

państwie członkowskim.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Poprawka  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a b (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „2b. Celem tych przewozów jest powrót 

do państwa członkowskiego siedziby 

przedsiębiorstwa.”; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Poprawka  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności, 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać ograniczona. 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności nie 

należy ograniczać liczby przewozów 

kabotażowych wykonywanych w okresie 

48 godzin po przewozie 

międzynarodowym. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Poprawka  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Przez siedem dni od ostatniego 

przewozu kabotażowego przedsiębiorstwa 

transportu drogowego nie powinny być 

uprawnione do wykonywania dalszych 

przewozów kabotażowych tym samym 

pojazdem lub, w przypadku zespołu 

pojazdów, pojazdem silnikowym tego 

zespołu, w przyjmującym państwie 

członkowskim. 

Or. en 

 

 


