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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/297

Grozījums Nr. 297
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
26. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to katrā kalendārajā gadā dalībvalstī 
reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, kuru 
pieļaujamā maksimālā pilna masa 
nepārsniedz 3,5 tonnas;

(b) to katrā kalendārajā gadā dalībvalstī 
reģistrēto mehānisko transportlīdzekļu 
skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna 
masa, ieskaitot piekabju masu, ir no 2,8 
līdz 3,5 tonnām un ar kuriem veic 
starptautiskus pārvadājumus;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/298

Grozījums Nr. 298
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
26. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to līdz katra gada 31. decembrim 
dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu 
kopējo skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā 
pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas;

(c) to līdz katra gada 31. decembrim 
dalībvalstī reģistrēto mehānisko 
transportlīdzekļu kopējo skaitu, kuru 
pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot 
piekabju masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām 
un ar kuriem veic starptautiskus 
pārvadājumus;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/299

Grozījums Nr. 299
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
26. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) kāds ir aplēstais mehānisko 
transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā 
maksimālā pilna masa nepārsniedz 
3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 
apvienojumu, kuru pieļaujamā 
maksimālā pilna masa nepārsniedz 
3,5 tonnas, īpatsvars no visiem dalībvalstī 
reģistrētajiem transportlīdzekļiem, ko 
izmanto vispārējiem autopārvadājumiem, 
atsevišķi izdalot iekšzemes, starptautiskos 
un kabotāžas pārvadājumus.

(d) kāds ir aplēstais mehānisko 
transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā 
maksimālā pilna masa, ieskaitot piekabju 
masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām, kā arī to, 
kas nesasniedz 2,8 tonnas, īpatsvars no 
visiem dalībvalstī reģistrētajiem 
transportlīdzekļiem, ko izmanto 
vispārējiem autopārvadājumiem, atsevišķi 
izdalot iekšzemes, starptautiskos un 
kabotāžas pārvadājumus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/300

Grozījums Nr. 300
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, pamatojoties uz 
informāciju, ko tā apkopojusi atbilstoši 3. 
punktam, un uz papildu pierādījumiem, 
vēlākais 2024. gada 31. decembrī iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par iekšzemes un 
starptautiskajos autopārvadājumos 
iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, 
kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa 
nepārsniedz 3,5 tonnas, vai 
transportlīdzekļu apvienojumu, kuru 
pieļaujamā maksimālā pilna masa 
nepārsniedz3,5 tonnas, kopējā skaita 
izmaiņām. Pamatojoties uz minēto 
ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir 
jāierosina papildu pasākumi.

4. Komisija, pamatojoties uz 
informāciju, ko tā apkopojusi atbilstoši 
3. punktam, un uz papildu pierādījumiem, 
vēlākais 2024. gada 31. decembrī iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par autopārvadājumos iesaistīto 
mehānisko transportlīdzekļu, kuru 
pieļaujamā maksimālā pilna masa, ieskaitot 
piekabju masu, ir no 2,8 līdz 3,5 tonnām, 
kopējā skaita izmaiņām. Pamatojoties uz 
minēto ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir 
jāierosina papildu pasākumi.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0204/301

Grozījums Nr. 301
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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 (EK) Nr. 1072/2009
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 vai 
kaimiņos esošās dalībvalstīs. Pēdējai 
izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 
jānotiek 10 dienu laikā no pēdējās 
izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 
starptautiskā pārvadājuma laikā.

Or. en


