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27.6.2018 A8-0204/102 

Predlog spremembe  102 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 5 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a) doda se naslednja točka: 

 „(aa)  Vozila iz točke (b) v okviru 

prevozne pogodbe v državi članici, kjer 

ima podjetje sedež, vsake tri tedne 

opravijo vsaj eno natovarjanje ali 

raztovarjanje blaga. Dokazi o takšnem 

natovarjanju in/ali raztovarjanju se 

hranijo v vozilu ter se na zahtevo in med 

cestnim pregledom predložijo 

pooblaščenemu inšpektorju države članice 

gostiteljice kabotaže.“  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Predlog spremembe  103 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 

države članice ali tretje države v državo 

članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim 

prevoznikom iz odstavka 1 dovoli 

opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici ali sosednjih državah članicah. 

Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se 

izvrši v petih dneh od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru 

dohodnega mednarodnega prevoza iz druge 

države članice ali tretje države v državo 

članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim 

prevoznikom iz odstavka 1 na poti nazaj v 

državo članico, kjer imajo sedež, dovoli 

opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – 

v primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila v državi članici 

gostiteljici. Zadnje razkladanje v okviru 

kabotaže se izvrši v 48 urah od zadnjega 

razkladanja v državi članici gostiteljici v 

okviru dohodnega mednarodnega prevoza. 

 Dejavnosti kabotaže, dovoljene v skladu s 

prvim pododstavkom, so začasne, delo 

voznika, ki jih izvaja, pa je organizirano 

tako, da vozniku omogoča počitek doma 

ali na drugi lokaciji po njegovi izbiri v 

skladu z Uredbo (ES) št. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Predlog spremembe  104 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednji odstavek: 

 „2a. Podjetja cestnega prevoza pred 

pretekom sedmih dni od zadnje kabotaže 

ne smejo opravljati kabotaže v državi 

članici gostiteljici z istim vozilom ali – v 

primeru spojenih vozil – z motornim 

vozilom tega istega vozila.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Predlog spremembe  105 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a b (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 8 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) vstavi se naslednji odstavek: 

 „2b. Namen kabotaže je vrnitev v 

državo članico, v kateri ima podjetje 

sedež.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Predlog spremembe  106 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) V ta namen ter za olajšanje 

pregledov in odpravo negotovosti bi bilo 

treba črtati omejitev števila kabotaž, ki 

sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa 

bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na 

voljo za te kabotaže. 

(14) V ta namen ter za olajšanje 

pregledov in odpravo negotovosti število 

kabotaž, ki sledijo mednarodnemu 

prevozu, v obdobju 48 ur ne bi smelo biti 

omejeno. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Predlog spremembe  107 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Po koncu kabotaže podjetjem 

cestnega prevoza sedem dni ne bi smelo 

biti dovoljeno opravljati nadaljnje 

kabotaže v državi članici gostiteljici z istim 

vozilom ali – v primeru spojene 

kombinacije vozil – z motornim vozilom te 

kombinacije. 

Or. en 

 

 


