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27.6.2018 A8-0204/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Karima Delli 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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. 1072/2009 

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 s tým istým vozidlom 

alebo v prípade jazdnej súpravy s 

motorovým vozidlom toho istého vozidla 

kabotážne prepravy v hostiteľskom 

členskom štáte. 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 takým 

spôsobom, ktorý umožňuje vodičovi 

odpočinok doma alebo na inom mieste 

podľa vlastného výberu v súlade s 

nariadením (ES) č. 561/2006. 

 2a. Podniky cestnej dopravy nesmú 

vykonávať kabotážnu prepravu s tým 

istým vozidlom alebo, v prípade jazdnej 

súpravy, s motorovým vozidlom toho 

istého vozidla danej súpravy 

v hostiteľskom členskom štáte počas 
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siedmich dní od ukončenia kabotážnej 

prepravy.“ 

 2b. Cieľom týchto operácií je návrat do 

členského štátu, v ktorom je podnik 

usadený.“ 

Or. en 

 


