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27.6.2018 A8-0204/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

v mene skupiny S&D 

 

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 alebo v susediacich 

členských štátoch na ceste späť do 

členského štátu, v ktorom je dopravca 

usadený. Posledná vykládka počas 

kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 

5 dní od poslednej vykládky v 

hostiteľskom členskom štáte počas dovozu 

v rámci medzinárodnej prepravy podľa 

platnej zmluvy o preprave. 

 V časovej lehote uvedenej v prvom 

pododseku môžu dopravcovia 

uskutočňovať kabotážne prepravy v 

členskom štáte za predpokladu, že ich 

pobyt v tomto členskom štáte neprekročí 

48 hodín po ich vstupe na územie tohto 

členského štátu. 

 2a. Po uplynutí 5-dňovej lehoty uvedenej v 

prvom pododseku odseku 2 nesmie 

dopravca s tým istým vozidlom alebo v 

prípade jazdnej súpravy s motorovým 
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vozidlom tejto súpravy uskutočniť 

kabotážnu prepravu v tom istom 

hostiteľskom členskom štáte, až kým 

neuplynie 72 hodín od návratu do 

členského štátu, v ktorom je dopravca 

usadený, a kým sa s týmto motorovým 

vozidlom nevykoná nová medzinárodná 

preprava s východiskovým bodom v tom 

členskom štáte, v ktorom je dopravca 

usadený. 

 2b. Ak vozidlo nie je vybavené 

inteligentným tachografom, členské štáty 

môžu požadovať jednoznačný dôkaz o 

tom, že ustanovenia uvedené v odsekoch 2 

a 2a boli splnené“. 

Or. en 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8) Vzhľadom na dôležitosť 

spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 

by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich 

sa tejto otázky mali zohľadniť pri 

posudzovaní bezúhonnosti vedúcich 

dopravy a dopravných podnikov. V tejto 

súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie 

postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie 

stupňa závažnosti príslušného porušenia. 

8) Vzhľadom na dôležitosť 

spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu 

by sa porušenia predpisov Únie týkajúcich 

sa tejto otázky mali zohľadniť pri 

posudzovaní bezúhonnosti vedúcich 

dopravy a dopravných podnikov. V tejto 

súvislosti by sa malo objasniť aj posilnenie 

postavenia Komisie, pokiaľ ide o určenie 

stupňa závažnosti príslušného porušenia. 

8a. S cieľom zabezpečiť účinné 

presadzovanie pravidiel o prístupe k 

povolaniu prevádzkovateľa cestnej 

dopravy a prístupe na medzinárodný trh 

cestnej dopravy by za kontrolu a 

presadzovanie pravidiel mala zodpovedať 

Európska agentúra pre cestnú dopravu. 

Členským štátom by mala zároveň 

poskytovať operačnú a právnu podporu 

pri presadzovaní právnych predpisov 

v sociálnej oblasti a pri vykonávaní 

celoeurópskych inšpekcií. Mala by 

vykonávať monitorovanie európskeho 

registra podnikov cestnej dopravy. 

Or. en 

 


