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27.6.2018 A8-0204/71 

Grozījums Nr.  71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pagaidām un ja vien valsts tiesību 

aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu. Šādu uzņēmumu, kas aktīvi 

veic gan iekšzemes, gan starptautiskos 

pārvadājumus, skaits ir palielinājies. 

Tāpēc vairākas dalībvalstis ir nolēmušas 

piemērot šādiem uzņēmumiem Regulā 

(EK) Nr. 1071/2009 paredzētos 

noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai. Lai nodrošinātu 

minimālu profesionalizācijas līmeni 

nozarē, kurā izmanto transportlīdzekļus, kā 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, pieņemot kopīgus 

noteikumus, un tādējādi tuvinātu 

konkurences apstākļus starp visiem 

pārvadātājiem, šis noteikums jāsvītro, 

savukārt prasības attiecībā uz faktisku un 

stabilu uzņēmējdarbību un atbilstīgu 

(2) Pagaidām un ja vien valsts tiesību 

aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai neattiecas uz uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa, ietverot piekabju 

masu, nepārsniedz 3,5 tonnas. Šādu 

uzņēmumu skaits ir palielinājies. Tāpēc 

vairākas dalībvalstis ir nolēmušas piemērot 

šādiem uzņēmumiem Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 paredzētos noteikumus par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai. Lai novērstu iespējamas 

nepilnības un nodrošinātu minimālu 

profesionalizācijas līmeni nozarē, kurā 

starptautiskiem pārvadājumiem izmanto 

mehāniskos transportlīdzekļus, kā 

pieļaujamā maksimālā pilna masa, ietverot 

piekabju masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām, 

pieņemot kopīgus noteikumus, un tādējādi 

tuvinātu konkurences apstākļus starp 

visiem pārvadātājiem, autopārvadātāja 

profesionālās darbības veikšanas prasības 

būtu jāpiemēro vienādi, vienlaikus 

izvairoties no nesamērīga administratīvā 
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finansiālo stāvokli jānosaka par 

obligātām. 
sloga. Tā kā šo regulu piemēro tikai 

uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču 

komercpārvadājumiem, šis noteikums 

neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic 

pārvadājumus uz pašu rēķina. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Grozījums Nr.  72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 

tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu, jābūt minimālam finansiālā 

stāvokļa līmenim, lai nodrošinātu, ka tiem 

ir līdzekļi stabilas un ilgstošas darbības 

veikšanai. Tomēr, tā kā attiecīgās darbības 

apjoms parasti ir ierobežots, attiecīgajām 

prasībām jābūt mazāk stingrām nekā tās, 

kas piemērojamas pārvadātājiem, kuri 

izmanto transportlīdzekļus vai 

transportlīdzekļu apvienojumus, kas 

pārsniedz minēto ierobežojumu. 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju 

masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām un ar 

kuriem veic starptautiskus pārvadājumus, 

jābūt minimālam finansiālajam stāvoklim, 

lai nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas 

un ilgstošas darbības veikšanai. Tomēr, tā 

kā darbības apjoms, ko veic ar šiem 

transportlīdzekļiem, parasti ir ierobežots, 

attiecīgajām prasībām jābūt mazāk 

stingrām nekā tās, kas piemērojamas 

pārvadātājiem, kuri izmanto 

transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas pārsniedz minēto 

ierobežojumu. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Grozījums Nr.  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Šajā nolūkā un lai atvieglotu 

pārbaužu veikšanu un kliedētu 

nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums attiecībā 

uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma, savukārt 

šādiem pārvadājumiem pieejamo dienu 

skaits jāsamazina. 

(14) Šajā nolūkā un lai atvieglotu 

pārbaužu veikšanu un kliedētu 

nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums attiecībā 

uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Grozījums Nr.  74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 
3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai 

attiecīgi pilnvarotas personas 

apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, ka 

katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura 

vērtība ir vismaz EUR 1800 par vienu 

izmantoto transportlīdzekli un EUR 900 

par katru papildu izmantoto 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt savas finanšu 

saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli, kura pieļaujamā 

maksimālā pilnā masa, ieskaitot piekabju 

masu, pārsniedz 3,5 tonnas, un EUR 900 

par katru papildu transportlīdzekli, kura 

pieļaujamā maksimālā pilnā masa, 

ieskaitot piekabju masu, ir no 2,8 līdz 

3,5 tonnām. Uzņēmumi, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju 

masu, ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 
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transportlīdzekli.; ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli.; 

Or. en 

1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a punkts 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Grozījums Nr.  75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 16. punkts 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

26. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Katru gadu dalībvalstis sagatavo 

ziņojumu par to teritorijā izmantotajiem 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, vai 

transportlīdzekļu apvienojumiem, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, un nosūta to 

Komisijai vēlākais 30. jūnijā nākamajā 

gadā pēc pārskata perioda beigām. 

Minētajā ziņojumā norāda: 

3. Katru gadu dalībvalstis sagatavo 

ziņojumu par to teritorijā reģistrētajiem un 

izmantotajiem mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju 

masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām un ar 

kuriem veic starptautiskus pārvadājumus, 

un nosūta to Komisijai vēlākais 30. jūnijā 

nākamajā gadā pēc pārskata perioda 

beigām. Minētajā ziņojumā norāda: 

Or. en 

(26. panta 3. punkts): 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Grozījums Nr.  76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 16. punkts 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

26. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) to atļauju skaitu, kas piešķirtas 

pārvadātājiem, kuri veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 
3,5 tonnas; 

(a) to atļauju skaitu, kas piešķirtas 

pārvadātājiem, kuri veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju 

masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām un ar 

kuriem veic starptautiskus pārvadājumus; 

Or. en 

26. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 


