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21.3.2019 A8-0204/110

Grozījums Nr. 110
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 
finansiālo stāvokli jānosaka par 
obligātām.

(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 2,4 līdz 3,5 tonnām, 
pieņemot kopīgus noteikumus, un tādējādi 
tuvinātu konkurences apstākļus starp 
visiem pārvadātājiem, autopārvadātāja 
profesionālās darbības 
veikšanasprasībasbūtu jāpiemēro 
vienādi,vienlaikus izvairoties no 
nesamērīga administratīvā sloga. Tā kā šo 
regulu piemēro tikai uzņēmumiem, kas 
nodarbojas ar preču 
komercpārvadājumiem, šis noteikums 
neattiecas uz uzņēmumiem, kas veic 
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pārvadājumus uz pašu rēķina.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Grozījums Nr. 111
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Savā ietekmes novērtējumā 
Komisija lēš, ka uzņēmumi 2020.–
2035. gadā ietaupīs no EUR 2,7 
miljardiem līdz EUR 5,2 miljardiem.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Grozījums Nr. 112
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jānodrošina, ka 
autopārvadātājiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un 
pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī 
un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī. 
Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē 
noteikumi par faktiskas un stabilas 
uzņēmējdarbības esību.

(4) Lai cīnītos pret tā dēvētajiem 
“pastkastīšu uzņēmumiem” un 
nodrošinātu godīgu konkurenci un 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā 
tirgū, ir vajadzīgi skaidrāki uzņēmumu 
reģistrācijas kritēriji, intensīvāka 
uzraudzība un izpilde un labāka 
sadarbība starp dalībvalstīm. 
Autopārvadātājiem, kas veic 
uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir jābūt 
reālai un pastāvīgai klātbūtnei attiecīgajā 
dalībvalstī un tiem faktiski jāveic tur sava 
pārvadājumu uzņēmējdarbība un būtiskas 
darbības. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir 
jāprecizē un jāpastiprina noteikumi par 
faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības 
esību, vienlaikus izvairoties no 
nesamērīga administratīvā sloga.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Grozījums Nr. 113
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 
to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas 
attiecas uz darbinieku nosūtīšanu, un 
smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību 
aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski 
ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā 
arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi 
pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem 
elementiem labas reputācijas novērtējumā.

(7) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 
to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas 
attiecas uz darbinieku norīkošanu un 
kabotāžu, un smagi līgumsaistībām 
piemērojamo tiesību aktu noteikumu 
pārkāpumi varētu būtiski ietekmēt kravas 
autopārvadājumu tirgu, kā arī darbinieku 
sociālo aizsardzību, šādi pārkāpumi 
jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem 
labas reputācijas novērtējumā.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Grozījums Nr. 114
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 2,4 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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21.3.2019 A8-0204/115

Grozījums Nr. 115
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valstu elektroniskajos reģistros 
iekļautajai informācijai par pārvadātājiem 
jābūt pēc iespējas pilnīgākai, lai valsts 
iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi 
izpildi, būtu pietiekams priekšstats par 
pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši 
informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo 
transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, 
to nolīgto darbinieku skaitu, to riska 
novērtējumu, un finanšu 
pamatinformācijai par pārvadātājiem 
vajadzētu uzlabot Regulu (EK) Nr. 
1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 
noteikumu izpildi valstu un pārrobežu 
mērogā.  Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi 
par valsts elektronisko reģistru.

(11) Valstu elektroniskajos reģistros 
iekļautajai informācijai par pārvadātājiem 
vajadzētu būt pilnīgai un atjauninātai, lai 
valsts iestādēm, kas atbild par attiecīgo 
noteikumi izpildi, būtu pietiekams 
priekšstats par pārbaudāmajiem 
pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par 
pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu 
reģistrācijas numuriem, to nolīgto 
darbinieku skaitu un to riska novērtējumu 
vajadzētu uzlabot Regulu (EK) 
Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 
noteikumu, kā arī citu attiecīgo Savienības 
tiesību aktu noteikumu izpildi valstu un 
pārrobežu mērogā. Turklāt, lai 
tiesībaizsardzības amatpersonas, tostarp 
tās, kas veic pārbaudes uz ceļiem, varētu 
gūt skaidru un pilnīgu pārskatu par 
pārbaudāmajiem pārvadātājiem, tām 
vajadzētu būt tiešai piekļuvei reāllaikā 
visai attiecīgajai informācijai. Tāpēc 
valstu elektroniskajiem reģistriem 
vajadzētu būt patiesi sadarbspējīgiem un 
tajos ietvertajiem datiem vajadzētu būt 
tieši un reāllaikā pieejamiem visām 
izraudzītajām tiesībaizsardzības 
amatpersonām no visām dalībvalstīm. 
Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts 
elektronisko reģistru.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Grozījums Nr. 116
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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
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21.3.2019 A8-0204/117

Grozījums Nr. 117
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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) Lai izvairītos no tukšbraucieniem, 
kabotāžas pārvadājumi būtu jāatļauj, 
ievērojot konkrētus ierobežojumus, 
uzņēmējā dalībvalstī. 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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Grozījums Nr. 118
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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) Lai novērstu, ka kabotāžas 
darbības tiek veiktas sistemātiski, kas 
varētu radīt pastāvīgu vai nepārtrauktu 
darbību, kura kropļo valsts tirgu, 
pieejamais laikposms kabotāžas 
pārvadājumiem vienā uzņēmējā 
dalībvalstī būtu jāsamazina. Turklāt 
pārvadātāji nedrīkstētu veikt jaunus 
kabotāžas pārvadājumus tajā pašā 
uzņēmējā dalībvalstī konkrētu laika 
periodu un tikmēr, kamēr nav veikts jauns 
starptautiskais pārvadājums ar izcelsmi 
no tās dalībvalsts, kurā šis uzņēmums ir 
reģistrēts. Šis noteikums neskar 
starptautisko pārvadājumu operācijas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Grozījums Nr. 119
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Ziņojums A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jāprecizē, kādiem līdzekļiem 
autopārvadātāji var pierādīt atbilstību 
kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. 
Elektroniskas pārvadājumu informācijas 
izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā 
viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu 
vienkāršot attiecīgo pierādījumu 
iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic 
kompetentās iestādes. Šim nolūkam 
izmantotajam formātam jānodrošina 
uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, 
ka efektīva informācijas elektroniskas 
apmaiņas izmantošana pārvadājumu un 
loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi 
nodrošināt saskaņotību tiesiskajos 
regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz 
administratīvo procedūru vienkāršošanu.

(15) Efektīva un rezultatīva noteikumu 
izpilde ir priekšnoteikums godīgai 
konkurencei iekšējā tirgū. Ļoti svarīga ir 
izpildes procesa turpmāka digitalizācija, 
lai atbrīvotu izpildes spējas, samazinātu 
nevajadzīgu administratīvo slogu 
starptautiskajiem pārvadātājiem un jo 
īpaši MVU, labāk uzraudzītu augsta riska 
pārvadātājus un atklātu krāpniecisku 
praksi. Lai attiecībā uz pārvadājumu 
dokumentiem atteiktos no papīra formāta, 
nākotnē par normu būtu jākļūst 
elektronisku dokumentu, it īpaši 
elektroniskas preču pavadzīmes (eCMR) 
atbilstoši Konvencijai par kravu 
starptautisko autopārvadājumu līgumu 
izmantošanai. Jāprecizē, kādiem 
līdzekļiem autopārvadātāji var pierādīt 
atbilstību kabotāžas pārvadājumu 
noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu 
informācijas izmantošana un pārsūtīšana 
jāatzīst kā viens no šādiem līdzekļiem, kam 
vajadzētu vienkāršot attiecīgo pierādījumu 
iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic 
kompetentās iestādes. Šim nolūkam 
izmantotajam formātam jānodrošina 
uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, 
ka efektīva informācijas elektroniskas 
apmaiņas izmantošana pārvadājumu un 
loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi 
nodrošināt saskaņotību tiesiskajos 



AM\1180509LV.docx PE621.710v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz 
administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Or. en


