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Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 
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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 zespołu, przewozów kabotażowych w 

przyjmującym państwie członkowskim. 

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) 

nr 561/2006. 

 2a. W ciągu siedmiu dni od ostatniego 
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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. 

 2b. Celem tych przewozów jest powrót do 

państwa członkowskiego siedziby 

przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 


