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21.3.2019 A8-0204/297

Pakeitimas 297
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienais kalendoriniais metais 
valstybėje narėje užregistruotų transporto 
priemonių, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė neviršija 3,5 
tonų, skaičius;

b) kiekvienais kalendoriniais metais 
valstybėje narėje užregistruotų motorinių 
transporto priemonių, kurių leistina 
pakrautos transporto priemonės masė, 
įskaitant priekabas, siekia 2,8–3,5 tonų ir 
kurios naudojamos tarptautinio vežimo 
veiklai vykdyti, skaičius;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/298

Pakeitimas 298
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendras valstybėje narėje kiekvienų 
metų gruodžio 31 d. esamų užregistruotų 
transporto priemonių, kurių leistina 
pakrautos transporto priemonės masė 
neviršija 3,5 tonų, skaičius;

c) bendras valstybėje narėje 
užregistruotų motorinių transporto 
priemonių, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė, įskaitant 
priekabas, siekia 2,8–3,5 tonų ir kurios 
naudojamos tarptautinio vežimo veiklai 
vykdyti, skaičius kiekvienų metų gruodžio 
31 d. duomenimis;

Or. en



AM\1180747LT.docx PE621.710v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0204/299

Pakeitimas 299
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visų valstybėje narėje užregistruotų 
transporto priemonių, kuriomis vykdoma 
bendra vežimo kelių transportu veikla, 
dalies, kurią sudaro motorinės transporto 
priemonės, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė neviršija 3,5 
tonų, arba transporto priemonių 
junginiai, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė neviršija 3,5 
tonų, įvertis, suskirstytas pagal 
nacionalines, tarptautines ir kabotažo 
operacijas.

d) visų valstybėje narėje užregistruotų 
transporto priemonių, kuriomis vykdoma 
bendra vežimo kelių transportu veikla, 
dalies, kurią sudaro motorinės transporto 
priemonės, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė, įskaitant 
priekabas, siekia 2,8–3,5 tonų, taip pat 
transporto priemonės, kurių masė neviršija 
2,8 tonų, įvertis, suskirstytas pagal 
nacionalines, tarptautines ir kabotažo 
operacijas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/300

Pakeitimas 300
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi pagal 3 dalį savo 
surinkta informacija ir kitais duomenimis, 
Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 
31 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai motorinių transporto priemonių, 
kurių leistina pakrautos transporto 
priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba 
transporto priemonių junginių, kurių 
leistina pakrautos transporto priemonės 
masė neviršija 3,5 tonų, naudojamų 
verčiantis nacionalinio ir tarptautinio 
kelių transporto veikla, bendro skaičiaus 
kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita ji 
įvertina, ar būtina siūlyti papildomų 
priemonių.

4. Remdamasi pagal 3 dalį savo 
surinkta informacija ir kitais duomenimis, 
Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 
31 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai motorinių transporto priemonių, 
kurių leistina pakrautos transporto 
priemonės, įskaitant priekabas, masė yra 
nuo 2,8 iki 3,5 tonų, naudojamų verčiantis 
kelių transporto veikla, bendro skaičiaus 
kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita ji 
įvertina, ar būtina siūlyti papildomų 
priemonių.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/301

Pakeitimas 301
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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. 
Atliekant kabotažo operaciją krovinys 
paskutinį kartą iškraunamas per 10 dienų 
nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 
valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 
tarptautinį vežimą.

Or. en


