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27.6.2018 A8-0204/102 

Pakeitimas 102 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) įrašomas toks punktas: 

 „aa)  b punkte nurodytos transporto 

priemonės pagal vežimo sutartį įsisteigimo 

vietos valstybėje narėje per tris savaites 

turi būti atlikusios bent vieną krovinių 

pakrovimo arba iškrovimo operaciją. 

Tokių pakrovimo arba iškrovimo 

operacijų įrodymai laikomi transporto 

priemonėje ir per patikrinimą keliuose 

pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam kabotažo operacijas 

priimančiosios valstybės narės įgaliotam 

tikrinančiam pareigūnui.“  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Pakeitimas 103 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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. 1071/2009 

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 atlikti kabotažo 

operacijas grįžtant į vežėjo įsisteigimo 

valstybę narę. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 

48 valandas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą. 

 Kabotažo operacijos, leidžiamos pagal 

pirmą pastraipą, turi būti laikino 

pobūdžio, o šias operacijas atliekančio 

vairuotojo darbas turi būti 

organizuojamas taip, kad vairuotojas 

galėtų pailsėti namuose arba kitoje jo (-s) 

pasirinktoje vietoje pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Pakeitimas 104 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL 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 a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

8 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) įterpiama ši dalis: 

 „2a. Kelių transporto įmonėms 

neleidžiama vykdyti kabotažo operacijų ta 

pačia transporto priemone arba – 

transporto priemonių junginio atveju – to 

junginio motorine transporto priemone 

priimančioje valstybėje narėje septynias 

dienas nuo šios kabotažo operacijos 

pabaigos.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Pakeitimas 105 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 b papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

8 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) įterpiama ši dalis: 

 „2b. Šių operacijų tikslas – sugrįžti į 

valstybę narę, kurioje įsteigta įmonė.“ 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Pakeitimas 106 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 

14 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

neturėtų būti ribojamas 48 valandų 

laikotarpiu; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Pakeitimas 107 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL 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 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) atlikus kabotažo operacijas kelių 

transporto įmonėms neturėtų būti 

leidžiama vykdyti kitas kabotažo 

operacijas ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone 

priimančioje valstybėje narėje septynių 

dienų laikotarpiu; 

Or. en 

 

 

 


