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27.6.2018 A8-0204/100 

Pakeitimas 100 

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

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas EB Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas grįžtant į 

vežėjo įsisteigimo valstybę narę. Atliekant 

kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą 

iškraunamas per 5 dienas nuo paskutinio 

iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, 

atlikto per šį atvykstamąjį tarptautinį 

vežimą, laikantis taikomos vežimo 

sutarties. 

 Per pirmoje pastraipoje nurodytą 

laikotarpį vežėjai gali valstybėje narėje 

atlikti kabotažo operacijas, jei jų buvimas 

toje valstybėje narėje neviršija 48 valandų 

nuo jų atvykimo į tos valstybės narės 

teritoriją. 

 2a. Pasibaigus 2 dalies pirmoje 

pastraipoje nurodytam 5 dienų 

laikotarpiui, vežėjui neleidžiama ta pačia 

transporto priemone arba – transporto 

priemonių junginio atveju – tos pačios 
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transporto priemonės motorine transporto 

priemone tose pačiose priimančiosiose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijų, kol nepraeina 72 valandos nuo 

atitinkamos motorinės transporto 

priemonės grįžimo į vežėjo įsisteigimo 

valstybę narę ir kol ta motorinė transporto 

priemonė neatlieka naujos tarptautinio 

vežimo iš vežėjo įsisteigimo valstybės 

narės operacijos. 

 2b. Jei toje transporto priemonėje 

neįrengtas išmanusis tachografas, 

valstybės narės gali reikalauti pateikti 

aiškius įrodymus, kad buvo laikomasi 2 ir 

2a dalyse nurodytų nuostatų. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/101 

Pakeitimas 101 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) rinkoje yra svarbi sąžininga 

konkurencija, todėl vertinant 

nepriekaištingą transporto vadybininkų ir 

transporto įmonių reputaciją turėtų būti 

atsižvelgiama į su šiuo klausimu susijusių 

Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai 

turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai 

nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo 

lygį; 

(8) rinkoje yra svarbi sąžininga 

konkurencija, todėl vertinant 

nepriekaištingą transporto vadybininkų ir 

transporto įmonių reputaciją turėtų būti 

atsižvelgiama į su šiuo klausimu susijusių 

Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai 

turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai 

nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo 

lygį; 

8a. siekiant užtikrinti, kad vertimosi 

profesine vežimo kelių transportu veikla ir 

patekimo į transporto rinką taisyklės būtų 

veiksmingai įgyvendinamos, Europos 

sausumos transporto agentūra turėtų būti 

atsakinga už taisyklių tikrinimą ir jų 

vykdymo užtikrinimą. Ji turėtų taip pat 

teikti su veikla susijusią ir teisinę pagalbą 

valstybėms narėms, kad būtų užtikrintas 

socialinių teisės aktų laikymasis ir 

atliekami patikrinimai Europos lygmeniu. 

Europos sausumos transporto agentūra 

turėtų būti atsakinga už Europos kelių 

transporto įmonių registro stebėseną; 

Or. en 

 

 


