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27.6.2018 A8-0204/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

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

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 3 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 5 – písmeno aa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (a) vkladá sa toto písmeno: 

 „aa)  Vozidlá uvedené v písmene b) 

vykonali v rámci prepravnej zmluvy aspoň 

jednu nakládku alebo vykládku tovaru 

každé tri týždne v členskom štáte 

usadenia. Dôkaz o takejto nakládke alebo 

vykládke sa musí nachádzať vo vozidle 

a musí sa na požiadanie predložiť 

oprávnenej osobe z hostiteľského 

členského štátu, v ktorom sa vykonáva 

kabotážna preprava, a to počas cestnej 

kontroly.“  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

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

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte alebo v susediacich 

členských štátoch. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky 

v hostiteľskom členskom štáte počas 

dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. 

2. Dopravcovia uvedení v odseku 1 

môžu po dodaní tovaru prepravovaného 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy z iného členského štátu alebo z 

tretej krajiny do hostiteľského členského 

štátu uskutočniť tým istým vozidlom alebo 

v prípade jazdnej súpravy motorovým 

vozidlom toho istého vozidla kabotážne 

prepravy v hostiteľskom členskom štáte na 

ceste späť do členského štátu, v ktorom je 

dopravca usadený. Posledná vykládka 

počas kabotážnej prepravy sa musí 

uskutočniť do 48 hodín od poslednej 

vykládky v hostiteľskom členskom štáte 

počas dovozu v rámci medzinárodnej 

prepravy. 

 Kabotážna preprava povolená podľa 

prvého pododseku má dočasný charakter 

a práca vodičov vykonávajúcich tieto 

operácie musí byť organizovaná tak, aby 

vodičovi umožnila odpočinok doma alebo 

na inom mieste podľa vlastného výberu v 

súlade s nariadením (ES) č. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

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

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (aa) vkladá sa tento odsek: 

 „2a. Podniky cestnej dopravy nesmú 

vykonávať kabotážnu prepravu tým istým 

vozidlom alebo v prípade jazdnej 

súpravy motorovým vozidlom toho istého 

vozidla danej súpravy v hostiteľskom 

členskom štáte počas siedmich dní od 

ukončenia kabotážnej prepravy.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

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

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové) 

Nariadenie (ES) č. 1071/2009 

Článok 8 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ab) vkladá sa tento odsek: 

 „2b. Cieľom týchto operácií je návrat 

do členského štátu, v ktorom je podnik 

usadený.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

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

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 počas 

48-hodinovej lehoty nemal obmedziť 

počet kabotážnych prepráv v nadväznosti 

na medzinárodnú dopravu. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

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

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Po ukončení kabotážnej prepravy 

by podnikom cestnej dopravy nemalo byť 

dovolené počas siedmich dní v 

hostiteľskom členskom štáte vykonávať 

ďalšiu kabotážnu prepravu tým istým 

vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy 

motorovým vozidlom toho istého vozidla. 

Or. en 

 

 


