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28.6.2018 A8-0204/95 

Grozījums Nr.  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 

ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 

vajadzību apmierināšanai, un tā ir 

izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 

piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ. 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Grozījums Nr.  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Noteikumiem par iekšzemes 

pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 

pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 

(“kabotāža”), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā 

saglabājot līdz šim sasniegto 

liberalizācijas līmeni. 

(13) Noteikumiem par iekšzemes 

pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 

pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 

(“kabotāža”), vajadzētu būt skaidriem, 

vienkāršiem un viegli izpildāmiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Tieši pašreizējais liberalizācijas līmenis ir radījis nosacījumus sociālajam dempingam un 

negodīgai konkurencei autotransporta nozarē. Lai cīnītos pret algu izmantošanu un 

pārtrauktu autotransporta uzņēmumu iznīcināšanu valstīs, kurās ir augsts algu un sociālo 

apstākļu līmenis, šī kļūda ir jālabo, nevis jāturpina. 
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28.6.2018 A8-0204/97 

Grozījums Nr.  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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, ierobežojums attiecībā uz 

kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma jāsamazina līdz 

2 dienām. Starp obligāto atgriešanos 

izcelsmes valstī un nākamo jauno 

norīkojumu vajadzētu būt obligātam 

gaidīšanas periodam 7 dienas. 

Or. en 

Pamatojums 

Kabotāža ir galvenais instruments, ar kuru autotransporta nozarē var izvērst sociālo 

dempingu un negodīgu konkurenci. Lai izbeigtu šo situāciju, kabotāža ir jāsamazina līdz 

minimumam, nosakot, ka kravas transportlīdzekļi nedrīkst kursēt bez kravas. 
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28.6.2018 A8-0204/98 

Grozījums Nr.  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā vietējā tirgus īpatnības katrā dalībvalstī, kur piedāvājums bieži pārsniedz 

pieprasījumu un kur lielākā daļa uzņēmumu darbojas vienas valsts robežās, nebūtu jāizslēdz 

iespēja turpināt piemērot papildu valsts prasības, ja vien tās ir samērīgas un 

nediskriminējošas. Grozījums noteikti jāsaista ar konkrēto grozījumu, ar kuru svītro 

priekšlikuma 3. apsvēruma otro teikumu. 
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28.6.2018 A8-0204/99 

Grozījums Nr.  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

Regulas priekšlikums 

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

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. 

punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts 

ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 

sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai 

kaimiņos esošās dalībvalstīs. Pēdējai 

izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 

jānotiek 5 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 1. 

punktā minētajiem pārvadātājiem ir atļauts 

ar to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 

sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai 

kaimiņos esošās dalībvalstīs. Pēdējai 

izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 

jānotiek 2 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā, nosakot, 

lai starp obligāto atgriešanos izcelsmes 

valstī un nākamo jauno norīkojumu būtu 

obligāts gaidīšanas periods 7 dienas.  

Or. en 

(Regula (EK) Nr. 1072/2009) 

Pamatojums 

Kabotāža ir galvenais instruments, ar kuru autotransporta nozarē var izvērst sociālo 

dempingu un negodīgu konkurenci. Lai izbeigtu šo situāciju, kabotāža ir jāsamazina līdz 

minimumam, nosakot, ka kravas transportlīdzekļi nedrīkst kursēt bez kravas. 


