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27.6.2018 A8-0204/102 

Pozměňovací návrh  102 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 5 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) doplňuje se nové písmeno, které 

zní: 

 „aa)  vozidla uvedená v písmeni b) 

musela provádět v rámci přepravní 

smlouvy nejméně jednu nakládku nebo 

jednu vykládku zboží každé tři týdny v 

členském státu usazení. Důkazy o těchto 

nakládkách a/ nebo vykládkách se 

uchovávají na palubě vozidla a předloží se 

oprávněnému kontrolorovi členského 

státu, ve kterém kabotáž probíhá, na 

žádost a během silniční kontroly.“  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Pozměňovací návrh  103 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu nákladu z jiného členského státu 

nebo ze třetí země do hostitelského 

členského státu provést po dodání nákladu 

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

s týmž motorovým vozidlem, kabotáž 

v hostitelském členském státě nebo v 

sousedících členských státech. K poslední 

vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 

pěti dnů od poslední vykládky 

v hostitelském členském státě navazující na 

mezinárodní přepravu.“ 

2. Podnikatelé v silniční nákladní 

dopravě uvedení v odstavci 1 jsou 

oprávněni v návaznosti na mezinárodní 

přepravu nákladu z jiného členského státu 

nebo ze třetí země do hostitelského 

členského státu provést po dodání nákladu 

s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy 

s týmž motorovým vozidlem, na cestě zpět 

do členského státu, v němž je daný 

podnikatel v silniční nákladní dopravě 

usazen, kabotáž v hostitelském členském 

státě. K poslední vykládce v rámci 

kabotáže musí dojít do 48 hodin od 

poslední vykládky v hostitelském členském 

státě navazující na mezinárodní přepravu. 

 Kabotáž, kterou povoluje první 

pododstavec, má dočasné trvání a práce 

řidiče, který ji provádí, je organizována 

tak, aby si mohl odpočinout doma nebo na 

jiném místě podle své volby v souladu s 

nařízením (ES) č. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Pozměňovací návrh  104 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „2a. Podnikům silniční dopravy není 

povoleno provádět kabotáž s týmž 

vozidlem nebo v případě soupravy s 

motorovým vozidlem téže soupravy v 

hostitelském členském státě po dobu 

sedmi dnů po skočení dané kabotáže.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Pozměňovací návrh  105 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové) 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 8 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) vkládá se nový odstavec, který zní: 

 „2b. Účelem těchto operací je návrat do 

členského státu, v němž je podnik 

usazen.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Pozměňovací návrh  106 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by se mělo 

zrušit omezení počtu kabotážních přeprav 

v návaznosti na mezinárodní přepravu 

a měl by se snížit počet dní, během nichž 

může být kabotáž prováděna. 

(14) Za tímto účelem a s cílem usnadnit 

kontroly a odstranit nejistotu by počet 

kabotážních přeprav v návaznosti na 

mezinárodní přepravu neměl být omezen 

během 48hodinové lhůty. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Pozměňovací návrh  107 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Po ukončení kabotáže by 

podnikům silniční dopravy nemělo být 

dovoleno provádět další kabotáž s týmž 

vozidlem nebo v případě soupravy s 

motorovým vozidlem téže soupravy v 

hostitelském členském státě po dobu 

sedmi dnů. 

Or. en 

 

 


