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27.6.2018 A8-0204/102 

Grozījums Nr.  102 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 – 3. punkts 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

5. pants – aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (a) pievieno šādu punktu: 

 “(aa)  transportlīdzekļiem, kas minēti b) 

apakšpunktā, saskaņā ar pārvadājuma 

līgumu triju nedēļu laikā jābūt veikušiem 

vismaz vienu preču iekraušanu vai 

izkraušanu uzņēmējdarbības veikšanas 

dalībvalsts teritorijā. Pierādījumus par 

šādām iekraušanas un/vai izkraušanas 

darbībām glabā transportlīdzeklī un 

iesniedz pilnvarotajam kabotāžas 

pārvadājumu uzņēmējas dalībvalsts 

kontroles darbiniekam pēc pieprasījuma 

un uz ceļa veiktās pārbaudes laikā.”  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Grozījums Nr.  103 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 (ES) Nr. 1071/2009 

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 

atpakaļceļā uz kravas pārvadātāja 

uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsti. 

Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 

laikā jānotiek 48 stundu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

 Kabotāžas pārvadājumiem, kas ir atļauti 

saskaņā ar pirmo daļu, ir pagaidu 

raksturs, un tā transportlīdzekļa vadītāja 

darbu, kas veic šādas darbības, organizē 

tādā veidā, kas ļauj vadītājam atpūsties 

dzīvesvietā vai citā vietā, ko viņš izvēlas 

pats saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 561/2006. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Grozījums Nr.  104 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL 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 - aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) iekļauj šādu punktu: 

 “2a. Pārvadātāju uzņēmumiem pēc 

kabotāžas pārvadājuma beigām septiņas 

dienas nav atļauts ar to pašu 

transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts 

transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Grozījums Nr.  105 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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 - ab apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 1071/2009 

8. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) iekļauj šādu punktu: 

 “2b. Šo darbību veikšanas mērķis ir 

atgriešanās tajā dalībvalstī, kurā 

uzņēmums ir reģistrēts.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Grozījums Nr.  106 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

GUE/NGL 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, kabotāžas pārvadājumu 

skaits pēc starptautiska pārvadājuma 

nebūtu jāierobežo 48 stundu laikposmā. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Grozījums Nr.  107 

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

Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Pēc kabotāžas pārvadājumu 

pabeigšanas pārvadātāju uzņēmumiem 

nevajadzētu būt atļautam ar to pašu 

transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts 

transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī 

septiņas dienas. 

Or. en 

 

 


