
AM\1144073LV.docx  PE616.759v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
 

2017/0123(COD) 

1.2.2018 

GROZĪJUMI Nr. 
25 - 273 

Atzinuma projekts 

Verónica Lope Fontagné 

(PE615.233v01-00) 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza (Regulu 

EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm 

nozarē 

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

  



PE616.759v01-00 2/144 AM\1144073LV.docx 

LV 

AM_Com_LegOpinion 

  



AM\1144073LV.docx 3/144 PE616.759v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  25 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Tā kā Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker savā 

2017. gada runā par stāvokli Savienībā 

minēja, ka tiks izveidota Eiropas Darba 

iestāde. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Georgi Pirinski 

 

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, 

svītrots 
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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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Jeroen Lenaers 

 

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 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. 

Or. nl 
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Grozījums Nr.  28 

Helga Stevens 

 

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 nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu. Šādu uzņēmumu skaits ir 

palielinājies, jo īpaši iekšzemes 

pārvadājumu tirgū, jo pilsētās un īsākos 

maršrutos tiek izmantoti vieglie kravas 

automobiļi. Tomēr ir lietderīgi 

starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem 

uzņēmumiem prasības attiecībā uz faktisku 

un stabilu uzņēmējdarbību un atbilstīgu 

finansiālo stāvokli noteikt par obligātām. 

Tādējādi iekšējā tirgū tiks nodrošināta 

godīgāka konkurence, neradot 

nevajadzīgu administratīvo un finansiālo 

slogu pārvadājumu uzņēmumiem, jo īpaši 

MVU. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  29 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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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 nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu. Šādu uzņēmumu, kas aktīvi 

veic gan iekšzemes, gan starptautiskos 

pārvadājumus, skaits ir palielinājies. Lai 

nodrošinātu nozares profesionalizāciju, 

ieviešot kopējus noteikumus, prasības par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai būtu samērīgi un 

nediskriminējošā veidā jāattiecina arī uz 

uzņēmumiem, kuri veic darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pagaidām un ja vien valsts tiesību 

aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

(2) Pagaidām un ja vien valsts tiesību 

aktos nav paredzēts citādi, noteikumi par 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 
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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. 

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 nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu 

konkurenci starp visiem pārvadātājiem 

šajā nozarē, šis noteikums jāsvītro, 

savukārt prasības attiecībā uz faktisku un 

stabilu uzņēmējdarbību un atbilstīgu 

finansiālo stāvokli jānosaka par obligātām 

attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, ko 

izmanto starptautiskajos 

autopārvadājumos un kabotāžas 

pārvadājumos neatkarīgi no to masas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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 

(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 
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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. 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu. 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 nodrošinātu 

minimālu profesionalizācijas līmeni 

nozarē, kurā starptautiskajiem 

pārvadājumiem izmanto 

transportlīdzekļus, kā pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, pieņemot kopīgus noteikumus, 

un tādējādi tuvinātu konkurences apstākļus 

starp visiem pārvadātājiem, 

autopārvadātāja profesionālās darbības 

veikšanas prasības būtu jāpiemēro 

vienādi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Georges Bach 

 

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 

(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 
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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. 

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, prasības 

attiecībā uz piekļuvi profesijai būtu 

jānosaka par obligātām pārvadātājiem, kas 

starptautiskajiem pārvadājumiem izmanto 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa ir no 2,4 līdz 

3,5 tonnām. 

Or. en 

Pamatojums 

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi, ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus un kuru 

pilna masa ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, tiek ietverti darbības jomā, lai smagdarba 

transportlīdzekļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tādēļ autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai 

būtu jāpiemēro visas četras prasības. 

 

Grozījums Nr.  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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 
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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. 

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 visiem uzņēmumiem, kuri veic 

pārvadājumus starptautiskā līmenī. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 

(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 
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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. 

darbībai. Lai precizētu šīs regulas 

darbības jomu, novērstu nepilnības un 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Atsaucoties uz finansiālā stāvokļa 

prasību 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, summās būtu jāņem vērā 

ne tikai transportlīdzekļu skaits, bet arī 

proporcionalitātes princips saistībā ar 

uzņēmuma lielumu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Komisijas ietekmes novērtējumā 

tiek lēsts, ka uzņēmumi 2020.–2035. gadā 

ietaupīs no EUR 2,7 līdz 5,2 miljardiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 

ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 

vajadzību apmierināšanai, un tā ir 

izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 

piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ. 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  38 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 

ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 

vajadzību apmierināšanai, un tā ir 

izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 

(3) Dalībvalstis ir tiesīgas attiecībā uz 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai piemērot vēl citas prasības 

papildus Regulā (EK) Nr. 1071/2009 

noteiktajām. 
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piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 

ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 

vajadzību apmierināšanai, un tā ir 

izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 

piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ. 

(3) Dalībvalstis ir tiesīgas attiecībā uz 

piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai 

darbībai piemērot vēl citas prasības 

papildus Regulā (EK) Nr. 1071/2009 

noteiktajām. Šāda iespēja ir nepieciešama, 

lai visās dalībvalstīs nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

kopīgus standartus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 

ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 

vajadzību apmierināšanai, un tā ir 

izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 

piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ. 

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 

attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 

profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 

prasības papildus Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 noteiktajām. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai turpināt ieviest 

papildu samērīgas un nediskriminējošas 

prasības, kurās tiek ņemtas vērā attiecīgās 

dalībvalsts iekšējā tirgus īpatnības. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  41 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai gan ES autopārvadājumu 

nozare nodrošina aptuveni 5 miljonus 

tiešu darbvietu un rada gandrīz 2 % no 

IKP, ES saskaras ar profesionālu 

autovadītāju trūkumu. Lai atvieglotu 

jauniešu piekļuvi profesijai un veicinātu 

darbinieku palikšanu šajā nozarē (jo īpaši 

attiecībā uz MVU), ir svarīgi izbeigt 

samazinošu spiedienu uz nodarbinātību, 

ko izraisa starptautiska konkurence 

attiecībā uz algu izmaksām, un, ja 

iespējams, panākt vienādu atalgojumu par 

vienādu darbu starptautisko 

autopārvadājumu nozarē. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  42 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Regulas (EK) Nr. 1071/2009 un 

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 novērtējums 

liecina, ka nevajadzīgas administratīvās 

un regulatīvās prasības ir slogs gan valsts 

iestādēm, gan pārvadājumu uzņēmumiem. 

Lai panāktu pārvadājumu nozares 

konkurētspēju un efektivitāti, jāprecizē 

noteikumi un vēl vairāk jāvienkāršo 

administratīvās prasības saskaņā ar 

REFIT mērķiem. Tādēļ ir jāsniedz 

papildu atbalsts tehnoloģiju attīstībai un 

jāizmanto tās sasniegumi. 
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Or. nl 

 

Grozījums Nr.  43 

Mara Bizzotto 

 

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) Pašreiz spēkā esošie ES sociālās 

jomas tiesību akti autopārvadājumu 

nozarē ir veicinājuši sociālo dempingu, 

neregulētu pārvietošanu un vispārīgu 

nelikumīgu darbību, piemēram, kabotāžas 

vai "pastkastītes" uzņēmumu 

ļaunprātīgas izmantošanas, izplatību, kas 

šajā nozarē rada negodīgu konkurenci. 

Tādēļ dalībvalstīm ir jāspēj rīkoties, lai 

nodrošinātu, ka autopārvadātājiem, kas 

veic uzņēmējdarbību to teritorijā, ir reāla 

un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā teritorijā 

un ka tie reāli darbojas šajās dalībvalstīs. 

Tāpēc ir jāprecizē noteikumi par faktiskas 

un stabilas uzņēmējdarbības esību, 

jāpastiprina pārbaudes un jāapkaro 

negodīga prakse, kas apdraud visu 

nozari — gan Itālijā, gan visā Eiropā. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(4) Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, 

kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir 

reāla un pastāvīga klātbūtne attiecīgajā 

dalībvalstī un ka tie reāli darbojas šādā 

dalībvalstī, tostarp tieši izraksta rēķinus 

saviem klientiem, vai — meitasuzņēmumu 
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stabilas uzņēmējdarbības esību. gadījumā — rēķinus samērīgā veidā 

izraksta mātesuzņēmums. Tāpēc, ņemot 

vērā pieredzi, ir jāprecizē noteikumi par 

faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības 

esību, kā arī par tiešas rēķinu 

izrakstīšanas sistēmas esību un šīs 

sistēmas labuma guvējiem, lai 

nodrošinātu samērīgu peļņas novirzīšanu, 

novērstu nepietiekamu rēķinu 

izrakstīšanu dalībvalstī, kurā pakalpojums 

tiek sniegts, un nepietiekamu atalgojumu 

darbiniekiem šajā dalībvalstī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 un jānostiprina Regulas (EK) 

Nr. 1071/2009 5. pantā minētie noteikumi 

par faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības 

esību, lai apkarotu tā dēvēto pastkastītes 

uzņēmumu radīšanu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  46 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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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) 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, jo 

nelikumīgā "pastkastītes" uzņēmumu 

izmantošanas prakse joprojām ir un pat 

izplatās. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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 un 

jāpārtrauc "pastkastītes" uzņēmumu 

izmantošana. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, (4) Jānodrošina, ka autopārvadātājiem, 
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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. 

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, tādējādi 

apturot tā dēvēto "pastkastītes" 

uzņēmumu izmantošanu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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) 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. Tādēļ šīs 

regulas attiecīgie noteikumi būtu 

jāsaskaņo ar citos tiesību aktos 

ietvertajiem noteikumiem, kuri attiecas uz 

faktisku un stabilu uzņēmējdarbību, 

piemēram, ar Direktīvas 2014/67/ES 

4. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) "Pastkastītes" uzņēmumu 
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klātbūtne un fiktīvas pašnodarbinātības 

gadījumi pārvadājumu nozarē kropļo 

iekšējā tirgus pienācīgu darbību, 

vienlaikus apdraudot tās darba ņēmēju 

darba apstākļus. Ir apņēmīgi jācīnās pret 

šo nelikumīgo praksi, kas, kaut arī ir 

mazākumā, kaitē nozares tēlam, 

nelikumīgi samazinot arī darbaspēka 

izmaksas un nenodrošinot darba 

standartu pareizu īstenošanu. Tomēr 

jāatzīst, ka atalgojuma atšķirības, kas 

izriet no dalībvalstu ekonomiskajām un 

sociālajām atšķirībām, nekādā veidā 

nenozīmē tiesību akta pārkāpumu, 

negodīgu konkurenci, tirgus izkropļojumu 

vai sociālo dempingu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) "Pastkastītes" uzņēmumu 

klātbūtne un fiktīvas pašnodarbinātības 

gadījumi pārvadājumu nozarē kropļo 

iekšējā tirgus pienācīgu darbību un 

vienlaikus pasliktina tās darbinieku darba 

apstākļus. Ir apņēmīgi jācīnās pret šo 

nelikumīgo praksi, kas, kaut arī veido 

tikai nelielu daļu no nozares, kaitē 

nozares tēlam, nelikumīgi samazinot arī 

darbaspēka izmaksas un nenodrošinot 

darba tiesību ievērošanu. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  52 

Helga Stevens 
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Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Brīvība veikt uzņēmējdarbību ir 

iekšējā tirgus stūrakmens. Tomēr 

nelikumīgā "pastkastītes" uzņēmumu 

izmantošanas prakse apdraud iekšējā 

tirgus darbību un ilgtermiņa dzīvotspēju. 

Novērtējums skaidri liecina, ka ir 

nepieciešamas precīzākas prasības par 

uzņēmējdarbības veikšanu, intensīvāka 

uzraudzība un izpilde un labāka 

sadarbība starp dalībvalstīm. ES būtu 

jāpastiprina cīņa pret krāpšanu un 

negodīgu konkurenci, lai radītu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Tā dēvētie "pastkastītes" 

uzņēmumi un fiktīva pašnodarbinātība 

transporta nozarē izraisa iekšējā tirgus 

darbības izkropļojumu un pasliktina 

darba apstākļus. Šādas nelikumīgas 

prakses ir stingri jāapkaro, jo, pat 

neveidojot lielāko daļu, tās apdraud 

nozares reputāciju, nelikumīgi samazinot 

darbaspēka izmaksas un nenodrošinot 

darba tiesību ievērošanu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Lai nodrošinātu pareizu Eiropas 

kravas autopārvadājumu tirgus darbību, 

ir jācīnās pret "pastkastītes" 

uzņēmumiem. Šajā saistībā ir 

nepieciešama izlēmīga rīcība nolūkā 

izbeigt šo praksi, tostarp pastiprinot 

sadarbību, veicot kopīgu kontroli, nosakot 

mērķus un apmainoties ar paraugpraksi 

starp dalībvalstīm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

4.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) Autopārvadājumu nozare pašreiz 

saskaras ar profesionālu autovadītāju 

trūkumu, jo īpaši jauniešu un sieviešu 

vidū. Ir obligāti jāveic papildu pasākumi, 

lai atvieglotu jauniešu un sieviešu 

piekļuvi tirgum un padarītu to 

pievilcīgāku, vienlaikus arī noturot nozarē 

pašreiz nodarbinātos. Tādēļ ir jāierobežo 

krāpnieciska un nestabila nodarbinātība, 

cenšoties apkarot terminētu līgumu 

ļaunprātīgu izmantošanu, pastāvīgu 

darba līgumu aizstāšanu ar stažēšanās 

statusu un fiktīvu pašnodarbinātību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-
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Chartier, Geoffroy Didier 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 

valsts nodokļu noteikumu pārkāpumi 

varētu būtiski ietekmēt godīgas 

konkurences apstākļus kravas 

autopārvadājumu tirgū, šādi pārkāpumi 

jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem 

labas reputācijas novērtējumā. 

(6) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 

valsts nodokļu noteikumu pārkāpumi 

varētu būtiski ietekmēt godīgas 

konkurences apstākļus kravas 

autopārvadājumu tirgū, šādi pārkāpumi 

jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem 

labas reputācijas novērtējumā un par tiem 

būtu arī jāpiemēro atturošas un ar 

konstatēto pārkāpumu samērīgas 

sankcijas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. 

svītrots 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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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 nosūtīšanu 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 

 

Grozījums Nr.  59 

Robert Rochefort 

 

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 nosūtīšanu 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. fr 

 

Grozījums Nr.  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 
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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 nosūtīšanu 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. fr 

 

Grozījums Nr.  61 

Helga Stevens 

 

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 nosūtīšanu 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. nl 

 

Grozījums Nr.  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 
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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 to 

Savienības noteikumu pārkāpumi, kas 

attiecas uz darbinieku nosūtīšanu 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 

 

Grozījums Nr.  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Savienības tiesību akti par darba 

ņēmēju pārvietošanos ir izstrādāti darba 

ņēmējiem, kuri pārvietojas fiziski un uz 

noteiktu laiku uz citu dalībvalsti, kas 

atšķiras no kārtības, kādā viņi parasti veic 

savu darbu. Tā kā darba ņēmēji, kuri 

strādā sauszemes transporta nozarē, ir 

mobili, jāpadara elastīgākas 

administratīvās formalitātes, kas jāievēro 

šiem uzņēmumiem. Tāpēc tie jāatbrīvo no 

labas reputācijas novērtēšanas. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ņemot vērā godīgas konkurences 

nozīmīgumu tirgū, ar šo jautājumu saistīto 

Savienības noteikumu pārkāpumi jāņem 

vērā pārvadājumu vadītāju un pārvadājumu 

uzņēmumu labas reputācijas novērtējumā. 

Attiecīgi jāprecizē Komisijas pilnvaras 

noteikt attiecīgo pārkāpumu smaguma 

pakāpi. 

(8) Ņemot vērā godīgas konkurences 

nozīmīgumu tirgū, ar šo jautājumu un 

attiecīgajiem darba ņēmējiem saistīto 

Savienības noteikumu pārkāpumi jāņem 

vērā pārvadājumu vadītāju un pārvadājumu 

uzņēmumu labas reputācijas novērtējumā. 

Attiecīgi jāprecizē Komisijas pilnvaras 

noteikt attiecīgo pārkāpumu smaguma 

pakāpi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Georgi Pirinski 

 

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. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja vēlamies panākt labāku kontroli, šādu īpašu attieksmi nevar pamatot ar vieglo 

transportlīdzekļu arvien biežāko izmantošanu starptautiskajos pārvadājumos. 

 

Grozījums Nr.  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 
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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. 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas nepārsniedz minēto 

ierobežojumu, jābūt pietiekamam 

minimālam finansiālā stāvokļa līmenim, lai 

nodrošinātu, ka tiem ir līdzekļi stabilas un 

ilgstošas darbības veikšanai, un lai 

nodrošinātu, ka tie spēj izpildīt savas 

saistības attiecībā uz nozarē iesaistīto 

darbinieku algām un sociālajām 

iemaksām. 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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Robert Rochefort 

 

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) Lai novērstu konkurences 

izkropļojumus un ņemtu vērā uzņēmumu, 

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, 

starptautisko pārvadājumu attīstību, 

šādiem uzņēmumiem ir jāpiemēro līdzīgas 

prasības kā pārvadātājiem, kuri izmanto 

transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kas pārsniedz minēto 

ierobežojumu. 



AM\1144073LV.docx 29/144 PE616.759v01-00 

 LV 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  69 

Jeroen Lenaers 

 

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 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, un tām 

nevajadzētu radīt pārmērīgu slogu 

nelielākiem uzņēmumiem vai 

pašnodarbinātām personām. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

(10) Uzņēmumiem, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 
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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. 

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. Attiecībā uz iespēju veikt 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot mehāniskos transportlīdzekļus, 

kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, vai 

transportlīdzekļu apvienojumus, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, piemēro Regulas 

(EK) Nr. 1071/2009 noteikumus. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 

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 

un to nolīgto darbinieku skaitu 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. 

Or. es 
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Grozījums Nr.  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

iekļautā informācija par pārvadātājiem ir 

pastāvīgi jāatjaunina, 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. Turklāt valstu 

elektroniskajiem reģistriem jābūt 

sadarbspējīgiem, un tajos ietvertajiem 

datiem jābūt tieši pieejamiem visu 

dalībvalstu īstenošanas ierēdņiem, kuri 

veic pārbaudes uz autoceļiem. Tāpēc 

attiecīgi jāgroza noteikumi par valsts 

elektronisko reģistru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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 
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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. 

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. Turklāt valstu 

elektroniskajiem reģistriem jābūt 

savstarpēji izmantojamiem un tajos 

iekļautajiem datiem jābūt tieši pieejamiem 

visu dalībvalstu amatpersonām, kuras veic 

pārbaudes uz autoceļiem. Tāpēc attiecīgi 

jāgroza noteikumi par valsts elektronisko 

reģistru. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem, vienlaikus 

saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas 

līmeni. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Noteikumiem par iekšzemes (13) Noteikumiem par iekšzemes 
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pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 

pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 

(“kabotāža”), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā 

saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas 

līmeni. 

pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 

pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 

("kabotāža"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā 

saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas 

līmeni. Kabotāžas pārvadājumi atbilst 

vides efektivitātes mērķim, novēršot 

braucienus bez kravas, ir iespējams 

samazināt degvielas patēriņu un 

siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tomēr 

kabotāžu nevajadzētu izmantot 

ļaunprātīgi, lai apietu uzņēmējas 

dalībvalsts piemērojamās darba un 

sociālās tiesības. Tas kaitētu ne tikai 

vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, bet 

arī darba ņēmēju tiesībām un autoceļu 

satiksmes drošībai. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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"), lai tiem nebūtu jāatgriežas 

bez kravas, jābūt skaidriem, vienkārši 

piemērojamiem pārvadātājiem un viegli 

izpildāmiem, lai nodrošinātu uz 

autoceļiem strādājošo darba ņēmēju 

tiesības un veicinātu godīgu konkurenci 

starp uzņēmumiem, vienlaikus 

neapdraudot pamatprincipu par 

pakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem, 

taisnīgiem un viegli izpildāmiem, 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visiem pārvadātājiem un 

vienlaikus saglabājot Savienības iekšējā 

tirgus priekšrocības un integritāti. Tādēļ 

ES noteikumi par darbinieku nosūtīšanu 

un līgumsaistībām piemērojamie tiesību 

akti ir obligāti jāpiemēro kabotāžas 

pārvadājumu sākumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Georges Bach 

 

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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem, 

taisnīgiem un viegli izpildāmiem, 

vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus visiem 

pārvadātājiem bez turpmākas 

liberalizācijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 
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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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem un jāatbalsta godīga 

konkurence. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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"), jābūt skaidriem, vienkāršiem 

un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā 

turpinot liberalizāciju. 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Lai nodrošinātu pagaidu raksturu 

un novērstu jebkādus tirgus 

izkropļojumus, ko varētu veikt 

"pastkastīšu" uzņēmumi vai t. s. 

klejojošie transportlīdzekļu vadītāji, 

jānodrošina, lai kabotāžas pārvadājumu 
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mērķis būtu atgriešanās tajā valstī, kurā 

reģistrēts uzņēmums. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

svītrots 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 
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Proust, Renaud Muselier 

 

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, kliedētu nenoteiktību 

un novērstu sistemātiskas kabotāžas risku, 

ierobežojums attiecībā uz kabotāžas 

pārvadājumu skaitu pēc starptautiska 

pārvadājuma ir jāsaglabā un šādiem 

pārvadājumiem pieejamo dienu skaits 

jāsamazina. Būtu jānosaka iespēja veikt 

kabotāžu līdz trīs dienām vienā 

pārvadājumā, kas būtu pietiekami, lai 

novērstu starptautiskā pārvadājuma 

atgriešanos bez kravas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 samazinātu nelabvēlīgo 

ietekmi uz vidi un lai novērstu 

tukšbraucienus, kabotāžas pārvadājumi 

būtu jāatļauj pēc starptautiska 

pārvadājuma, kas veikts uz dalībvalsti, 

kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, vai 

no šīs dalībvalsts. Lai atvieglotu pārbaužu 

veikšanu un kliedētu nenoteiktību, jāatceļ 

ierobežojums attiecībā uz kabotāžas 

pārvadājumu skaitu pēc starptautiska 

pārvadājuma, savukārt šādiem 

pārvadājumiem pieejamais laiks 

attiecīgajā dalībvalstī jāsamazina. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, jāatceļ ierobežojums attiecībā 

uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma, savukārt šādiem 

pārvadājumiem pieejamo dienu skaits 

jāregulē samērīgā veidā, lai novērstu 

tukšbraucienus, kā arī negodīgas 

konkurences praksi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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, uzlabotu vienlīdzīgas 

konkurences apstākļus un kliedētu 

nenoteiktību un negodīgu konkurenci, 

jāatceļ ierobežojums attiecībā uz kabotāžas 

pārvadājumu skaitu pēc starptautiska 

pārvadājuma, savukārt šādiem 

pārvadājumiem pieejamo dienu skaits 

būtiski jāsamazina. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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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, jāatceļ ierobežojums attiecībā 

uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma. 

Or. pl 

Pamatojums 

Balto grāmatu nostādnes nosaka kabotāžas pakalpojumu pakāpenisku liberalizāciju Eiropas 

Savienībā. Tāpēc piedāvājam saglabāt 7 dienu termiņu kabotāžas pārvadājumu veikšanai, 

nenosakot maksimālo pārvadājumu skaitu, ko ir grūti pārbaudīt. 

 

Grozījums Nr.  91 

Helga Stevens 

 

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, jāatceļ ierobežojums attiecībā 

uz kabotāžas pārvadājumu skaitu pēc 

starptautiska pārvadājuma, savukārt šādiem 

pārvadājumiem pieejamo dienu skaits 

jāsamazina saskaņā ar kabotāžas faktisko 

mērķi. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  92 

Robert Rochefort 
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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, kliedētu nenoteiktību 

un ņemtu vērā to, ka kabotāža nav saistīta 

ar parastu autotransporta darbības veidu, 

ierobežojums attiecībā uz kabotāžas 

pārvadājumu skaitu pēc starptautiska 

pārvadājuma ir jāsaglabā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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, kabotāža tās kādreizējā 

interpretācijā, kas ļauj atkāpties no 

dalībvalsts tiesību aktiem, attiecīgi ir 

aizliegta. Par jebkādiem kabotāžas 

pārvadājumiem ir jāsniedz atlīdzība 

saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā 

kabotāžas veikšanas valstī. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  94 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Šajā nolūkā un lai atvieglotu 

pārbaužu veikšanu un kliedētu 

(14) Būtu stingri jāiebilst pret visiem 

kabotāžas liberalizācijas veidiem, kas vēl 
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nenoteiktību, jāatceļ ierobežojums 

attiecībā uz kabotāžas pārvadājumu skaitu 

pēc starptautiska pārvadājuma, savukārt 

šādiem pārvadājumiem pieejamo dienu 

skaits jāsamazina. 

vairāk destabilizētu nozari, veicinot 

negodīgu un neregulētu konkurenci, 

nepietiekamu autoceļu satiksmes drošību 

un rentabilitātes samazināšanos. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  95 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Regulas (EK) Nr. 1072/2009 

17. apsvērumā ir skaidri noteikts, ka 

direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

piemēro pārvadājumu uzņēmumiem, kas 

veic kabotāžas pārvadājumus. Tā kā 

kabotāža ietver tiešu dalību uzņēmējas 

dalībvalsts pārvadājumu tirgū, tas ir 

vienīgais veids, kā panākt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Kabotāžu ir aizliegts veikt ar 

ārvalstīs reģistrētiem kravas 

automobiļiem. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14b) Šīs regulas faktiskā īstenošana un 

piemērošana ir apdraudēta, ja daži 

pārvadātāji izmanto citus ES tiesību aktu 

noteikumus, lai apietu kabotāžas 

noteikumus, rīkojoties pretēji likumdevēja 

nolūkiem. Tāpēc būtu jāgroza Padomes 

Direktīva 92/106/EEK1a ("kombinēto 

pārvadājumu direktīva"), lai pārvadātāji 

to nevarētu izmantot ar mērķi apiet šajā 

regulā paredzētos kabotāžas noteikumus. 

 __________________ 

 1a Padomes 1992. gada 7. decembra 

Direktīva 92/106/EEK par vienotu 

noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu 

veidu kombinētajiem kravu 

pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 

368, 17.12.1992., 38. lpp.). 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(15) Efektīva un rezultatīva noteikumu 

izpilde ir priekšnoteikums godīgai 

konkurencei iekšējā tirgū un darba 

ņēmēju tiesību aizsardzības 

nodrošināšanai. Ļoti svarīga ir izpildes 

procesa turpmāka digitalizācija, lai 

atbrīvotu izpildes spējas, samazinātu 

nevajadzīgu administratīvo slogu un 

labāk uzraudzītu augsta riska 
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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. 

pārvadātājus. Pilnīgi nepieciešama ir 

viedo tahogrāfu un elektronisko 

pārvadājuma dokumentu (eCMR) ātra 

atjaunināšana un izmantošana. 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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Turpmāka izpildes instrumentu 

digitalizācija ir priekšnoteikums iekšējā 

tirgus pienācīgai darbībai, jo samazina 

nevajadzīgu administratīvo slogu un ļauj 

efektīvi un rezultatīvi izpildīt 

autopārvadājumu nozares noteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Uz pārvadājumu uzņēmumiem 

attiecas noteikumi par starptautiskajiem 

pārvadājumiem, un tas nozīmē, ka tiem arī 

jāatbild par jebkuru savu pārkāpumu 

sekām. Tomēr, lai novērstu ļaunprātīgu 

rīcību, ko īsteno uzņēmumi, kuri noslēdz 

līgumus ar kravas autopārvadātājiem par 

pārvadājumu pakalpojumiem, dalībvalstīm 

arī jāparedz sankcijas kravas pārvadātājiem 

un ekspeditoriem gadījumā, ja tie apzināti 

uzdod veikt pārvadājumu pakalpojumus, 

kas ietver Regulas (EK) Nr. 1072/2009 

noteikumu pārkāpumus. 

(16) Uz pārvadājumu uzņēmumiem 

attiecas noteikumi par starptautiskajiem 

pārvadājumiem, un tas nozīmē, ka tiem arī 

jāatbild par jebkuru savu pārkāpumu 

sekām. Tomēr, lai novērstu ļaunprātīgu 

rīcību, ko īsteno uzņēmumi, kuri noslēdz 

līgumus ar kravas autopārvadātājiem par 

pārvadājumu pakalpojumiem, dalībvalstīm 

arī jāparedz sankcijas kravas pārvadātājiem 

un ekspeditoriem, kā arī citiem 

līgumslēdzējiem, ja tie apzināti uzdod veikt 

pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver 

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 noteikumu 

pārkāpumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir ļoti svarīgi šo noteikumu attiecināt uz ikvienu, kurš apzināti uzdod veikt pārvadājumu 

pakalpojumus, kas ietver pārkāpumus. 

 

Grozījums Nr.  101 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Ciktāl minētā regula ievieš noteiktu 

saskaņotības pakāpi konkrētās jomās, kas 

līdz šim nav saskaņotas ar Savienības 

tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz 

pārvadājumiem, kam izmanto vieglos 

kravas automobiļus, un izpildes praksi, 
regulas mērķus, proti, tuvināt konkurences 

apstākļus un uzlabot izpildi, dalībvalstis 

nevar sasniegt pietiekami, bet, ņemot vērā 

izvirzīto mērķu specifiku apvienojumā ar 

autopārvadājumu pārrobežu dimensiju, tos 

var labāk sasniegt Savienības līmenī. 

(17) Ciktāl minētā regula ievieš noteiktu 

saskaņotības pakāpi konkrētās jomās, kas 

līdz šim nav saskaņotas ar Savienības 

tiesību aktiem, regulas mērķus, proti, 

tuvināt konkurences apstākļus un uzlabot 

izpildi, dalībvalstis nevar sasniegt 

pietiekami, bet, ņemot vērā izvirzīto mērķu 

specifiku apvienojumā ar autopārvadājumu 

pārrobežu dimensiju, tos var labāk sasniegt 

Savienības līmenī. Tāpēc Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
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Tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas 

vajadzīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā regulā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas vajadzīgi izvirzīto mērķu 

sasniegšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1a) regulas 1. panta 1. punktā iekļauj 

šādu daļu: 

 "Šo regulu piemēro arī ienākošiem un 

izejošiem kravu autopārvadājumiem, kas 

ir kombinētā pārvadājuma sākotnējais 

un/vai beigu posms, kā ir noteikts 

Padomes Direktīvā 92/106/EEK."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  103 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) svītro a) apakšpunktu; svītrots 

Or. nl 
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Grozījums Nr.  104 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) svītro a) apakšpunktu; svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) svītro a) apakšpunktu; i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

 "uzņēmumiem, kas veic kravu 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus vai savienotos 

transportlīdzekļus, kuru pilna masa 

nesasniedz 3,5 tonnas, un kas veic tikai 

iekšzemes pārvadājumus; tomēr 

dalībvalstis visiem vai dažiem 

autopārvadājumu veidiem var pazemināt 

šo masas ierobežojumu;" 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) svītro a) apakšpunktu; i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

 "a) uzņēmumiem, kas veic kravu 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus vai savienotos 

transportlīdzekļus, kuru pilna masa 

nesasniedz 3,5 tonnas, un kas veic tikai 

iekšzemes pārvadājumus;" 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) svītro a) apakšpunktu; i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

 "a) uzņēmumiem, kas veic kravu 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas;" 

Or. en 

Pamatojums 

Regulas darbības jomā būtu jāiekļauj arī vieglie transportlīdzekļi. 
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Grozījums Nr.  108 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia) a) uzņēmumiem, kas veic kravu 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pilna masa 

nepārsniedz 2,4 tonnas; 

 aa) uzņēmumiem, kas veic kravu 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, un kas 

nodarbojas vienīgi ar iekšzemes 

pārvadājumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi, ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus un kuru 

pilna masa ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, tiek ietverti darbības jomā, lai smagdarba 

transportlīdzekļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  109 

Robert Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6.   
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Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. fr 

Pamatojums 

Ņemot vērā vieglo komerciālo transportlīdzekļu pieaugošo izmantošanu starptautiskajos 

pārvadājumos, kā arī lai nodrošinātu labus konkurences apstākļus starp vieglajiem un kravas 

komerciālajiem transportlīdzekļiem, ir būtiski svarīgi paplašināt noteikumus par iespēju veikt 

autopārvadātāja profesionālo darbību, iekļaujot uzņēmumus, kas veic autopārvadātāja 

profesionālo darbību, izmantojot vieglos komerciālos transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

 

Grozījums Nr.  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

  

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 
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veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  111 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 
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b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  112 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. en 

Pamatojums 

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi, ar kuriem veic starptautiskos pārvadājumus un kuru 

pilna masa ir no 2,4 līdz 3,5 tonnām, tiek ietverti darbības jomā, lai smagdarba 

transportlīdzekļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tādēļ autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai 

būtu jāpiemēro visas četras prasības. 
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Grozījums Nr.  113 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. en 

Pamatojums 

Šādi izņēmumi rada negodīgu konkurences priekšrocību transportlīdzekļiem, kuri ir vieglāki 

par 3,5 tonnām. 

 

Grozījums Nr.  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 
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veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pievieno šādu 6. punktu: svītrots 

“6. Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Tomēr dalībvalstis var:  

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 
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b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām.” 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu piemēro arī uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

Or. fr 

Pamatojums 

Visiem Regulas (EK) Nr. 1071/2009 nosacījumiem par autopārvadātāja profesionālās 

darbības veikšanu ir jābūt piemērojamiem vienoti, tostarp attiecībā uz mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai 

transportlīdzekļu apvienojumiem, kuru pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas. 

 

Grozījums Nr.  118 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

Regulas 3. panta 1. punkta b) un 

d) apakšpunktu un 4., 6., 8., 9., 14., 19. un 

21. punktu piemēro arī uzņēmumiem, kas 

veic kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  119 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

1. pants – 6. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr dalībvalstis var: svītrots 

a) pieprasīt, lai minētie uzņēmumi 

piemēro dažus vai visus pirmajā daļā 

minētos noteikumus; 

 

b) samazināt pirmajā daļā minēto 

ierobežojumu visām vai dažām 

autopārvadājumu kategorijām. 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  120 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

3. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  121 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  122 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. it 
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Grozījums Nr.  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lai izpildītu autopārvadājumu nozares noteikumus, ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis var ieviest 

nepieciešamās prasības. 

 

Grozījums Nr.  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

3. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) regulas 3. pantā svītro 2. punktu; 2) regulas 3. panta 2. punktu aizstāj 

ar šādu: 

 "2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 

noteikt papildu prasības, kam jābūt 

samērīgām un nediskriminējošām un kas 

uzņēmumiem jāizpilda, lai veiktu 

autopārvadātāja profesionālo darbību."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 

personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; 

a) ar uzņēmuma veiktajām darbībām 

samērīgas piemērotas telpas, kurās 

uzņēmums glabā svarīgākos 

uzņēmējdarbības dokumentus vai 

nodrošina piekļuvi tiem rakstiskā vai 

elektroniskā veidā, jo īpaši savus 

komerclīgumus, grāmatvedības 

dokumentus, personālvadības dokumentus, 

darba līgumus, dokumentus par kabotāžu, 

noteikumus par darbinieku nosūtīšanu, 

darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Lai efektīvi apkarotu "pastkastītes" uzņēmumus, jākoncentrējas uz galvenajām darbībām ar 

transportlīdzekļiem dalībvalstī, kurā veic uzņēmējdarbību. 

 

Grozījums Nr.  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 
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personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; 

personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; dalībvalstis var 

izvirzīt prasību, ka arī citi dokumenti 

jebkurā laikā ir pieejami to pārvadātāju 

telpās, kas to teritorijā veic 

uzņēmējdarbību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 

personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; 

a) telpas, kas ir piemērotas 

uzņēmuma darbības veikšanai un kurās 

uzņēmums papīra veidā un/vai 

elektroniski glabā svarīgākos 

uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši 

savus komerclīgumus, grāmatvedības 

dokumentus, personālvadības dokumentus, 

darba līgumus, dokumentus par 

darbinieku nosūtīšanu, darba un atpūtas 

laika uzskaites dokumentus un visus citus 

dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai 

iestādei pieejamiem jebkurā laikā, lai 

pārbaudītu atbilstību šīs regulas 

nosacījumiem; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 

personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus un visus citus dokumentus, 

kuriem jābūt kompetentajai iestādei 

pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 

regulas nosacījumiem; 

a) telpas, kurās uzņēmums glabā 

svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, 

jo īpaši savus komerclīgumus, 

grāmatvedības dokumentus, 

personālvadības dokumentus, darba 

līgumus, darba un atpūtas laika uzskaites 

dokumentus, kabotāžas dokumentus, 

dokumentus par norīkošanu darbā un 

visus citus dokumentus, kuriem jābūt 

kompetentajai iestādei pieejamiem, lai 

pārbaudītu atbilstību šīs regulas 

nosacījumiem; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – aa punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) iekļauj šādu punktu: 

 "aa) jābūt stāvvietām, kas ir samērīgas 

ar uzņēmuma transportlīdzekļu parka 

lielumu;" 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – aa punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ievērojama daļa pārvadājumu 

jāveic, izmantojot transportlīdzekļus, kas 

minēti b) punktā, dalībvalstī, kurā veic 

uzņēmējdarbību; 

Or. en 

Pamatojums 

Prasībām par faktiskas uzņēmējdarbības kritērijiem jābūt daudz skaidrākām un precīzākām, 

lai efektīvi cīnītos pret tā dēvētajiem "pastkastītes" uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  132 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) veic būtisku savas darbības daļu 

reģistrācijas dalībvalstī; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) jāpārvalda pārvadājumi, ko veic ar 

b) punktā minētajiem transportlīdzekļiem, 

izmantojot attiecīgo tehnisko aprīkojumu, 

kas atrodas šādā dalībvalstī; 

d) faktiski un regulāri jāpārvalda 

ievērojama daļa pārvadājumu, ko veic, 

izmantojot b) punktā minētos 

transportlīdzekļus, dalībvalstī, kurā veic 

uzņēmējdarbību, un jānodrošina 

stāvvietas, kas ir proporcionālas 
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transportlīdzekļu parka lielumam, un 

attiecīgais tehniskais aprīkojums, kas 

atrodas šajā dalībvalstī; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) jāpārvalda pārvadājumi, ko veic ar 

b) punktā minētajiem transportlīdzekļiem, 

izmantojot attiecīgo tehnisko aprīkojumu, 

kas atrodas šādā dalībvalstī; 

d) jāpārvalda pārvadājumi, ko veic ar 

b) punktā minētajiem transportlīdzekļiem, 

nodrošinot autoparka lielumam atbilstošu 

stāvvietu skaitu un izmantojot attiecīgo 

tehnisko aprīkojumu, kas atrodas šādā 

dalībvalstī; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) jāpārvalda pārvadājumi, ko veic ar 

b) punktā minētajiem transportlīdzekļiem, 

izmantojot attiecīgo tehnisko aprīkojumu, 

kas atrodas šādā dalībvalstī; 

d) šajā dalībvalstī jābūt saimnieciskās 

darbības centram ar stāvvietām, kuru 

skaits ir pietiekams, lai tajās varētu 

regulāri novietot b) punktā minētos 

transportlīdzekļus, un attiecīgam 

tehniskajam aprīkojumam; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tur aktīvus un nodarbina 

darbiniekus samērīgi ar savu 

uzņēmējdarbību. 

e) tur aktīvus un nodarbina 

darbiniekus samērīgi ar uzņēmuma 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tur aktīvus un nodarbina 

darbiniekus samērīgi ar savu 

uzņēmējdarbību. 

e) jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, 

lai izpildītu iepriekš minētās prasības. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) jāizveido skaidra saikne starp 
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pārvadājumiem, kas veikti ar b) punktā 

minētajiem transportlīdzekļiem, un 

dalībvalsti, kurā tie reģistrēti;" 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 db) pievieno šādu g) punktu: 

 "g) uzņēmumam ir pārstāvis visās 

dalībvalstīs, kurās tas regulāri veic 

darbību, kurš var sniegt piekļuvi visiem 

vajadzīgajiem dokumentiem, lai 

pārbaudītu, vai ir ievēroti šajā regulā 

paredzētie nosacījumi;" 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  140 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) saimnieciskās darbības cents, kas 

atrodas attiecīgajā dalībvalstī un kurā ir 

nepieciešamais aprīkojums, jo īpaši 

transportlīdzekļiem paredzētas stāvvietas 

pietiekamā skaitā, lai transportlīdzekļi tās 

regulāri izmantotu;" 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) jāveic ievērojama daļa 

pārvadājumu dalībvalstī, kurā veic 

uzņēmējdarbību, izmantojot b) punktā 

minētos transportlīdzekļus;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) šajā dalībvalstī jābūt saimnieciskās 

darbības centram ar nepieciešamo 

aprīkojumu, jo īpaši transportlīdzekļu 

stāvvietām, kuru skaits ir pietiekams, lai 

tajās varētu regulāri novietot b) punktā 

minētos transportlīdzekļus;" 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums, ko ir ieteikusi Eiropas Transporta darbinieku federācija, bija iekļauts EK 

sākotnējā priekšlikumā regulai par piekļuvi profesionālajai darbībai COM(2007)0263 final/2. 

 

Grozījums Nr.  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) jābūt skaidrai saiknei starp 

pārvadājumiem, ko veic, izmantojot 

transportlīdzekļus, kas minēti b) punktā, 

un dalībvalsti, kurā veic 

uzņēmējdarbību;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) pievieno šādu f) punktu: 

 "f) jāizraksta rēķini tieši šā 

uzņēmuma sniegto pakalpojumu 

saņēmējiem, vai — meitasuzņēmumu 

gadījumā — rēķinus samērīgā veidā 

izraksta mātesuzņēmums;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

5. pants – 2. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3a) iekļauj šādu otro daļu: 

 "Efektīvas un stabilas uzņēmuma 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 
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novērtējums vienmēr ir individuāls un 

vispārīgs novērtējums, kurā tiek ņemti 

vērā visi būtiskie faktori."; 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

xi) darbinieku nosūtīšanu; svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

xi) darbinieku nosūtīšanu; xi) sociālās un darba tiesības; 

Or. pl 

Pamatojums 

Vēl aizvien nav skaidrs, kā piemērot darbinieku nosūtīšanas noteikumus starptautisko 

pārvadājumu jomā, tāpēc minēto noteikumu ievērošanu nevar izmantot kā kritēriju uzņēmuma 

"labās slavas" novērtēšanai. Šo noteikumu pārkāpums var nebūt tīšs, bet gan izrietēt no 

juridiskas neskaidrības. 

 

Grozījums Nr.  148 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts – 3. daļa – xia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xia) kabotāžu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – xia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xia) kabotāžu; 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – b apakšpunkts – xiia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – b apakšpunkts – xiia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 

Or. en 

Pamatojums 

Ja autopārvadājumu uzņēmums pārkāpj noteikumus par darba ņēmēju nosūtīšanu, šādai 

rīcībai ir jāietekmē uzņēmuma labā reputācija, un, iespējams, uzņēmumam ir jāatņem 

Kopienas atļauja. 

 

Grozījums Nr.  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – xiii 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  154 

Robert Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 (EK) 

6. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  155 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – xiia punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 xiia) kabotāžu; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piemērojot 1. punkta trešās daļas 

b) apakšpunktu, ja pārvadājumu vadītājs 

Piemērojot 1. punkta trešās daļas 

b) apakšpunktu, ja pārvadājumu vadītājs 
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vai pārvadājumu uzņēmums vienā vai 

vairākās dalībvalstīs ir notiesāts par smagu 

kriminālnoziegumu vai sodīts par vienu no 

IV pielikumā noteiktajiem Savienības 

noteikumu vissmagākajiem pārkāpumiem, 

tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 

veic uzņēmējdarbību, atbilstīgi un 

savlaicīgi īsteno un pabeidz administratīvo 

procedūru, tostarp, ja vajadzīgs, veicot 

pārbaudi attiecīgā uzņēmuma telpās. 

vai pārvadājumu uzņēmums vienā vai 

vairākās dalībvalstīs ir notiesāts par 

kriminālnoziegumu vai sodīts par vienu no 

IV pielikumā noteiktajiem Savienības 

noteikumu pārkāpumiem, tās dalībvalsts 

kompetentā iestāde, kurā veic 

uzņēmējdarbību, atbilstīgi un savlaicīgi 

īsteno un pabeidz administratīvo 

procedūru, tostarp, ja vajadzīgs, veicot 

pārbaudi attiecīgā uzņēmuma telpās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp 

pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo 

darba apstākļus; 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) nosaka pārkāpumu smaguma b) nosaka pārkāpumu smaguma 
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pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot 

pārvadājumu jomā strādājošo darba 

apstākļus; 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot 

pārvadājumu jomā strādājošo darba 

apstākļus, kā arī neatbilstību 

piemērojamiem ES darba tiesību aktiem 

vai to nepilnīgu īstenošanu; 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp 

pasliktinot pārvadājumu jomā strādājošo 

darba apstākļus; 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un apdraudēta darba 

ņēmēja veselība un drošība darba tiesību 

neievērošanas dēļ; 

Or. pl 

Pamatojums 

Veselības apdraudējumus nevar pielīdzināt tirgus traucējumu riskam. Lielākā vērība ir 

jāpievērš visnopietnākajiem riskiem, tāpēc punkts ir papildināts ar darba ņēmēja veselības un 

drošības apdraudējuma risku. 

 

Grozījums Nr.  160 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp pasliktinot 

pārvadājumu jomā strādājošo darba 

apstākļus; 

b) nosaka pārkāpumu smaguma 

pakāpi, ņemot vērā to potenciālu radīt 

risku, kura rezultātā var tikt nopietni 

apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi 

miesas bojājumi un izkropļota konkurence 

autopārvadājumu tirgū, tostarp izvairoties 

no piemērojamajām darba un sociālajām 

tiesībām; 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj 

ar šādu tekstu: 

svītrots 

“Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta 

gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu 

saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz 

gada pārskatiem, kurus apstiprinājis 

revidents vai cita attiecīgi pilnvarota 

persona, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 9000 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 5000 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Uzņēmumi, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 
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maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai 

attiecīgi pilnvarotas personas 

apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, 

ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, 

kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par 

vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 900 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli.” 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, pamatojoties uz revidenta vai 

attiecīgi pilnvarotas personas 

apstiprinātiem gada pārskatiem, pierāda, 

ka katru gadu tā rīcībā ir pašu kapitāls, 

kura vērtība ir vismaz EUR 1800 par 

vienu izmantoto transportlīdzekli un 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli, kura pieļaujamā 

maksimālā pilna masa pārsniedz 

3,5 tonnas. 
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EUR 900 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Turklāt uzņēmumi pierāda, ka viņu rīcībā 

ir summa, kas ir samērīga ar vienu 

mēnešalgu uz katru transportlīdzekļa 

apkalpes locekli tās valsts līmenī, kurā tie 
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parasti veic savu darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta 

gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu 

saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums attiecīgajā budžeta gadā 

jebkurā laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu 

saistības. Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu: 

 a) tā rīcībā ir pašu kapitāls, kura 

vērtība ir vismaz EUR 9000 par vienu 

izmantoto transportlīdzekli un EUR 5000 

par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli, un 
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 b) tā rīcībā ir summa, kas ir 

līdzvērtīga divām mēnešalgām uz katru 

transportlīdzekļa apkalpes locekli tās 

valsts līmenī, kurā uzņēmums parasti veic 

savu darbību. 

 Uzņēmumi, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā regulā ir jānosaka, ka pārvadātājiem obligāti ir jābūt sociālo garantiju fondam, kas ir 

samērīgs ar nodarbināto transportlīdzekļu vadītāju skaitu dalībvalstī, kurā tie veic 

uzņēmējdarbību. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka pārvadātāji spēj izpildīt visus pienākumus 

saistībā ar algām un sociālajām iemaksām, un rastos iespēja izbeigt pašreizējo praksi, kad 

pārvadātāji izsludina bankrotu un slēdz meitasuzņēmumus, transportlīdzekļu vadītājiem 

paliekot parādā neizmaksātās algas un dalībvalstīm — sociālās iemaksas. 

 

Grozījums Nr.  165 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 

Lai izpildītu 3. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā paredzēto prasību, 

uzņēmums pastāvīgi attiecīgā budžeta gada 

laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 

Uzņēmums, pamatojoties uz gada 
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pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli. Uzņēmumi, kas veic 

kravas autopārvadātāja profesionālo 

darbību, izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

pārskatiem, kurus apstiprinājis revidents 

vai cita attiecīgi pilnvarota persona, 

pierāda, ka katru gadu tā rīcībā ir pašu 

kapitāls, kura vērtība ir vismaz EUR 9000 

par vienu izmantoto transportlīdzekli un 

EUR 5000 par katru papildu izmantoto 

transportlīdzekli, kura masa pārsniedz 

3,5 tonnas, vai EUR 1000 par katru 

papildu transportlīdzekli, kura pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 

tonnas. Uzņēmumi, kas veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā maksimālā 

pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

pamatojoties uz revidenta vai attiecīgi 

pilnvarotas personas apstiprinātiem gada 

pārskatiem, pierāda, ka katru gadu tā rīcībā 

ir pašu kapitāls, kura vērtība ir vismaz 

EUR 1800 par vienu izmantoto 

transportlīdzekli un EUR 900 par katru 

papildu izmantoto transportlīdzekli. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 

apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā 

iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda tā 

finansiālo stāvokli, izmantojot 

apliecinājumu, piemēram, bankas 

garantiju, finanšu iestādes izdotu 

dokumentu, kurā noteikta piekļuve 

kredītam uzņēmuma vārdā, vai citu 

saistošu dokumentu, kas pierāda, ka 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja nav 

apstiprinātu gada pārskatu, kompetentā 

iestāde piekrīt, ka uzņēmums pierāda tā 

finansiālo stāvokli, izmantojot 

apliecinājumu, piemēram, bankas 

garantiju, apdrošināšanas polisi, finanšu 

iestādes izdotu dokumentu, kurā noteikta 

piekļuve kredītam uzņēmuma vārdā, vai 

citu saistošu dokumentu, kas pierāda, ka 
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uzņēmuma rīcībā ir 1. punkta pirmajā daļā 

norādītās summas. 

uzņēmuma rīcībā ir 1. punkta pirmajā daļā 

norādītās summas. 

Or. hu 

Grozījums Nr.  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

8. pants – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 6a) regulas 8. panta 5. punktu groza 

šādi: 

Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa 

10 gadiem) apmācību I pielikumā 

minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka 

pārvadājumu vadītāji iepazīstas ar 

jaunākajām norisēm šajā nozarē. 

"Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa 

trim gadiem) apmācību I pielikumā 

minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka 

8. panta 1. punktā minētā persona vai 

personas pietiekami iepazīstas ar 

jaunākajām norisēm šajā nozarē."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Grozījums Nr.  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) regulas 12. panta 2. punktā svītro 

otro daļu; 

8) regulas 12. panta 2. punkta otro 

daļu aizstāj ar šādu: 

 "Dalībvalstis veic pārbaudes vismaz reizi 

trīs gados, lai pārbaudītu, vai uzņēmumi 

ievēro 3. pantā paredzētās prasības."; 

Or. en 

 



PE616.759v01-00 82/144 AM\1144073LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  169 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) regulas 12. panta 2. punktā svītro 

otro daļu; 

8) regulas 12. panta 2. punktu aizstāj 

ar šādu: 

 "Dalībvalstis veic pārbaudes vismaz reizi 

trīs gados, lai pārbaudītu, vai uzņēmumi 

ievēro 3. pantā paredzētās prasības."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009/EK 

12. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8a) Dalībvalstis veic pārbaudes vismaz 

reizi trīs gados, lai pārbaudītu, vai 

uzņēmumi ievēro 3. pantā paredzētās 

prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

12. pants – 2. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 8a) regulas 12. panta 2. punkta pirmo 

daļu groza šādi: 

2. Līdz 2014. gada 31. decembrim 

dalībvalstis veic kontroles pasākumus 

vismaz reizi piecos gados, lai pārbaudītu, 

vai uzņēmumi ievēro 3. pantā paredzētās 

prasības. 

"2. Dalībvalstis veic kontroles 

pasākumus vismaz reizi divos gados, lai 

pārbaudītu, vai uzņēmumi ievēro 3. pantā 

paredzētās prasības."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  172 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) panta 1. punktu groza šādi: 

 "1. Lai īstenotu šo regulu, un jo īpaši 

tās 11. līdz 14. pantu un 26. pantu, katra 

dalībvalsts uztur valsts elektronisko 

reģistru, kurā tā reģistrē 

autopārvadājumu uzņēmumus, kuriem šīs 

dalībvalsts izraudzītā kompetentā iestāde 

ir izsniegusi atļaujas autopārvadātāja 

profesionālās darbības veikšanai. Šā 

reģistra datus apstrādā šim nolūkam 

izraudzītas publiskas iestādes uzraudzībā. 

Valsts elektroniskajā reģistrā ietvertie 

atbilstīgie dati reāllaikā ir pieejami visām 

attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm."; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) iekļauj šādu punktu: 

 "1.a Lai palielinātu pārrobežu 

ieviešanas un mērķtiecīgu pārbaužu 

efektivitāti, valstu elektroniskajos 

reģistros ietvertie dati ir reāllaikā pieejami 

visu dalībvalstu visām kompetentajām 

pārbaudes iestādēm. 

 Eiropas Darba iestāde ir atbildīga par 

valstu elektroniskajos reģistros ietverto 

datu uzraudzību un piekļuvi tiem."; 

Or. en 

Pamatojums 

Lai uzlabotu ieviešanu, kompetentajām pārbaudes iestādēm ir nepieciešama piekļuve valstu 

elektroniskajos reģistros ietvertajiem datiem. Izveidojot melno sarakstu — līdzīgi kā aviācijas 

nozarē —, varētu novērst situāciju, kurā uzņēmumi, kas neievēro tiesību aktus, nodarbojas ar 

starptautiskajiem pārvadājumiem. Šos jautājumus vajadzētu uzticēt Eiropas Darba iestādei, 

kuru ir paredzēts izveidot līdz 2018. gada beigām, kā Jean-Claude Juncker minēja savā 

2017. gada runā par stāvokli Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) pievieno šādu g), h), i) un 

j) apakšpunktu: 

i) pievieno šādu g), h), i), j) un 

k) apakšpunktu: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) pievieno šādu g), h), i) un 

j) apakšpunktu: 

i) pievieno šādu g) un 

h) apakšpunktu: 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) šādi dati par katru darbinieku, 

tostarp transportlīdzekļu apkalpes 

locekļiem: vārds un uzvārds, 

valstspiederība, dzīvesvietas dalībvalsts, 

dalībvalsts, kurā ir reģistrēts darba 

līgums, dalībvalsts, kurā tiek veiktas 

sociālās iemaksas, un sociālās vai valsts 

apdrošināšanas numurs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 gb) aktīvu, saistību un apgrozījuma 

vērtība iepriekšējos divos gados; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 gc) uzņēmuma riska novērtējums 

atbilstoši Direktīvas 2006/22/EK 

9. pantam; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) darbinieku skaits; h) darbinieku skaits, viņu vārdi un 

uzvārdi, valstspiederība, dzīvesvietas 

valsts, dalībvalsts, kurā tiek veiktas 

sociālās iemaksas, un sociālās 

apdrošināšanas numurs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) darbinieku skaits; h) pēdējā kalendārā gada laikā 

uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaits; 

Or. pl 

Pamatojums 

Punkta papildināšana ar pārskata periodu uzlabo nosacījuma juridisko skaidrību. 

 

Grozījums Nr.  181 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ha) šādi dati par katru darbinieku, 

tostarp transportlīdzekļu apkalpes 

locekļiem: vārds un uzvārds, 

valstspiederība, dzīvesvietas dalībvalsts, 

dalībvalsts, kurā ir reģistrēts darba 

līgums, dalībvalsts, kurā tiek veiktas 

sociālās iemaksas, un sociālās vai valsts 

apdrošināšanas numurs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) aktīvu, saistību un apgrozījuma 

vērtība pēdējos divos gados; 

svītrots 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ja) šādi dati par uzņēmuma 

transportlīdzekļu vadītājiem: vārds un 

uzvārds, valstspiederība, dzīvesvietas 

valsts, dalībvalsts, kurā ir reģistrēts darba 

līgums, un dalībvalsts, kurā tiek veiktas 

sociālās iemaksas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) aktīvu, saistību un apgrozījuma 

vērtība pēdējos divos gados; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) aktīvu, saistību un apgrozījuma 

vērtība pēdējos divos gados; 

i) atbilstoši 7. panta 2. punktā 

minētajam gada pārskatam vai citu 

finansiālo stāvokli apstiprinošu 

dokumentu apliecinājumam; 

Or. pl 

Pamatojums 

Komisijas ierosināto datu sniegšanas pamatotība ir apšaubāma. Grūti saprast, kā tādi dati 

uzlabo tiesību aktu izpildi par piekļuvi autopārvadātāja profesionālajai darbībai. Tāpēc tiek 

piedāvāts ņemt vērā informāciju par dokumentiem, kuri faktiski apliecina uzņēmuma 

finansiālo stāvokli. 

 

Grozījums Nr.  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) uzņēmuma riska novērtējums 

atbilstoši Direktīvas 2006/22/EK 

9. pantam. 

svītrots 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns) 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ia) iekļauj šādu ca) apakšpunktu: 

 "ca) to autopārvadātāju uzņēmumu 

nosaukumi, kurus iepriekš ir vadījuši 

pārvadājumu vadītāji, un visa būtiskā 

informācija par šiem uzņēmumiem;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–

j) apakšpunktā minētos datus glabāt 

atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus 

pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto 

informāciju sniedz piecu darbdienu laikā 

pēc pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot 

attiecīgos personas datu aizsardzības 

noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–

d) apakšpunktā minēto datu publisku 

pieejamību. 

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–

j) apakšpunktā minētos datus glabāt 

atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus 

tieši. Pieprasīto informāciju sniedz piecu 

darbdienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas. Ievērojot attiecīgos personas 

datu aizsardzības noteikumus, nodrošina 

pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minēto 

datu publisku pieejamību. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–

j) apakšpunktā minētos datus glabāt 

atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus 

pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto 

informāciju sniedz piecu darbdienu laikā 

pēc pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot 

attiecīgos personas datu aizsardzības 

noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–

d) apakšpunktā minēto datu publisku 

pieejamību. 

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e)–

h) apakšpunktā minētos datus glabāt 

atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visām 

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus 

pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto 

informāciju sniedz piecu darbdienu laikā 

pēc pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot 

attiecīgos personas datu aizsardzības 

noteikumus, nodrošina pirmās daļas a)–

d) apakšpunktā minēto datu publisku 

pieejamību. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pievieno šādu -1. daļu: 

 "Lai nodrošinātu efektīvāku pārrobežu 

ieviešanu, valstu elektroniskajos reģistros 

ietvertie dati ir reāllaikā pilnīgi pieejami 

visu dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 aa) regulas 16. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu groza šādi: 

c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju 

vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un 

profesionālās kompetences nosacījumi, vai, 

attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja 

vārds; 

"c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju 

vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un 

profesionālās kompetences nosacījumi, vai, 

attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja 

vārds; to uzņēmumu nosaukumi, kurus 

iepriekš ir vadījuši šie pārvadājumu 

vadītāji;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ab) regulas 16. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu groza šādi: 

c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju 

vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas 

un profesionālās kompetences 

nosacījumi, vai, attiecīgajos gadījumos, 

juridiskā pārstāvja vārds; 

"c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju 

vārdi, kuriem jāizpilda 3. pantā noteiktās 

prasības attiecībā uz labu reputāciju un 

profesionālo kompetenci, vai, attiecīgajos 

gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Grozījums Nr.  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ba) regulas 5. punktu aizstāj ar šādu: 

5. Neskarot 1. un 2. punktu, 

dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu 

elektroniskie reģistri ir savstarpēji 

savienoti un pieejami visā Kopienā, 

izmantojot valstu kontaktpunktus, kas 

definēti 18. pantā. Piekļuvi ar valsts 

kontaktpunktu starpniecību un 

savstarpējo savienošanu īsteno ne vēlāk 

kā 2012. gada 31. decembrī tā, lai 

ikvienas dalībvalsts kompetentā iestāde 

varētu piekļūt jebkuras dalībvalsts 

elektroniskajam reģistram. 

"5. Dalībvalstis veic visus pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu 

elektroniskie reģistri ir savstarpēji 

savienoti un sadarbspējīgi visā Savienībā 

un ir savienoti ar Regulā (ES) 

Nr. 165/2014 minēto portālu tā, lai 

2. punktā minētie dati būtu tieši pieejami 

visu dalībvalstu visām kompetentajām 

iestādēm un kontroles struktūrām."; 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Grozījums Nr.  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 6. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 bb) regulas 6. punktu aizstāj ar šādu: 

6. Komisija saskaņā ar 25. panta 

2. punktā minēto padomdevēju procedūru 

un pirmoreiz līdz 2010. gada 

31. decembrim pieņem kopīgos 

noteikumus par 5. punkta īstenošanu, 

piemēram, par formātu datu apmaiņai, 

tehniskajām procedūrām elektroniskai 

piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem 

reģistriem un šo reģistru savstarpējas 

savienojamības sekmēšanu ar citām 

atbilstīgām datu bāzēm. Šajos kopīgajos 

noteikumos nosaka, kura iestāde ir 

"6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai 

izstrādātu un atjauninātu kopīgos 

noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka 

valstu elektroniskie reģistri gan 

savstarpēji, gan ar Regulā (ES) 

Nr. 165/2014 minēto portālu ir pilnīgi 

savienoti un sadarbspējīgi tā, ka 

kompetentā iestāde vai kontroles 

struktūra jebkurā dalībvalstī var tieši 

piekļūt jebkuras dalībvalsts 

elektroniskajam reģistram, kā tas noteikts 
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atbildīga par piekļuvi datiem, datu 

turpmāku izmantojumu un atjaunināšanu 

pēc piekļuves, un šajā sakarā iekļauj 

noteikumus par datu reģistrāciju un 

uzraudzību. 

5. punktā. Šajos kopīgajos noteikumos 

ietver noteikumus par formātu datu 

apmaiņai, tehniskajām procedūrām 

elektroniskai piekļuvei citu dalībvalstu 

elektroniskajiem reģistriem un šo reģistru 

savstarpējo savienojamību, kā arī 

konkrētus noteikumus par piekļuvi datiem, 

datu reģistrāciju un uzraudzību."; 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Grozījums Nr.  195 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11a) Lai nodrošinātu, ka visi ES 

noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu 

apkalpes locekļiem tiek īstenoti taisnīgā, 

vienkāršā un efektīvā veidā, Eiropas 

Darba iestāde ir atbildīga par šo 

noteikumu pārbaudi un izpildi. Tā 

dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un 

darbiniekiem sniedz darbības un juridisku 

atbalstu saistībā ar sociālo tiesību aktu 

izpildi un veic Eiropas līmeņa pārbaudes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

16. pants – 2. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -a) panta 2. punktu groza šādi: 

2. Valsts elektroniskajā reģistrā 

glabājas vismaz šādi dati: a) uzņēmuma 

nosaukums un juridiskā forma; b) 

uzņēmuma juridiskā adrese; c) to 

izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, 

kuriem jāizpilda labas reputācijas un 

profesionālās kompetences nosacījumi, vai, 

attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja 

vārds; d) atļaujas veids un to 

transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā 

attiecas, un, attiecīgajos gadījumos, 

Kopienas atļaujas un apliecināto kopiju 

sērijas numurs; e) to regulas 6. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minēto smago 

pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par 

kuriem pēdējo divu gadu laikā ir notiesāts 

vai sodīts; f) to personu vārdi, kuras ir 

pasludinātas par nepiemērotām uzņēmuma 

pārvadājumu operāciju vadīšanai, kamēr 

netiek atjaunota šādas personas labā 

reputācija saskaņā ar 6. panta 3. punktu, kā 

arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi. 

Piemērojot e) apakšpunktu, dalībvalstis 

līdz 2015. gada 31. decembrim var 

izvēlēties valsts elektroniskajā reģistrā 

iekļaut tikai IV pielikumā paredzētos 

vissmagākos pārkāpumus. 

"2. Valsts elektroniskajā reģistrā 

glabājas vismaz šādi dati: a) uzņēmuma 

nosaukums un juridiskā forma; b) 

uzņēmuma juridiskā adrese; c) to 

izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, 

kuriem jāizpilda labas reputācijas un 

profesionālās kompetences nosacījumi, vai, 

attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja 

vārds; d) atļaujas veids un to 

transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā 

attiecas, un, attiecīgajos gadījumos, 

Kopienas atļaujas un apliecināto kopiju 

sērijas numurs; e) to regulas 6. panta 

1. punkta b) apakšpunktā minēto smago 

pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par 

kuriem pēdējo divu gadu laikā ir notiesāts 

vai sodīts; f) to personu vārdi, kuras ir 

pasludinātas par nepiemērotām uzņēmuma 

pārvadājumu operāciju vadīšanai, kamēr 

netiek atjaunota šādas personas labā 

reputācija saskaņā ar 6. panta 3. punktu, kā 

arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi. 

Piemērojot e) apakšpunktu, dalībvalstis 

līdz 2015. gada 31. decembrim var 

izvēlēties valsts elektroniskajā reģistrā 

iekļaut tikai IV pielikumā paredzētos 

vissmagākos pārkāpumus. 

 Lai nodrošinātu efektīvu pārrobežu 

ieviešanu, valstu elektroniskajos reģistros 

ietvertie dati ir reāllaikā pieejami visu 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
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Regula (EK) Nr. 1071/2009 

18. pants – 3.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Lai veicinātu sadarbību starp 

administrācijām un labu prakšu apmaiņu 

pārbaužu jomā, dalībvalstis strādā 

saskaņoti ar platformu nedeklarēta darba 

novēršanai un ar Eiropas Darba iestādi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

18. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja dalībvalsts, kas saņem 

pieprasījumu, uzskata, ka tas ir 

nepietiekami pamatots, tā desmit darbdienu 

laikā par to informē pieprasītāju 

dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk 

pamato pieprasījumu. Ja tas nav iespējams, 

dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu. 

4. Ja dalībvalsts, kas saistībā ar 1. un 

2. punktu saņem pieprasījumu, uzskata, ka 

tas ir nepietiekami pamatots, tā piecu 

darbdienu laikā par to informē pieprasītāju 

dalībvalsti. Pieprasītāja dalībvalsts sīkāk 

pamato pieprasījumu, un iesaistītās 

dalībvalstis apspriežas, lai rastu 

risinājumu jebkurām grūtībām, kas 

radušās. Ja tas nav iespējams, dalībvalsts, 

kas saņem pieprasījumu, var to noraidīt. 

Šādā gadījumā pieprasītāja dalībvalsts var 

iesniegt sūdzību Komisijai, kura 

vajadzības gadījumā var veikt 

nepieciešamos pasākumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  199 

Jeroen Lenaers 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

18. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja ir sarežģīti vai neiespējami 

izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt 

pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā 

dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju 

robežās par to informē pieprasītāju 

dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis 

apspriežas, lai rastu risinājumu jebkurām 

grūtībām, kas radušās. 

5. Ja ir sarežģīti vai neiespējami 

izpildīt informācijas pieprasījumu vai veikt 

pārbaudes vai izmeklēšanu, attiecīgā 

dalībvalsts desmit darbdienu laikā iespēju 

robežās par to informē pieprasītāju 

dalībvalsti. Iesaistītās dalībvalstis 

sadarbojas un apspriežas, lai rastu 

risinājumu jebkurām grūtībām, kas 

radušās. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

18. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Atbildot uz pieprasījumiem 

atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz 

prasīto informāciju un veic vajadzīgās 

pārbaudes un izmeklēšanu divdesmit piecu 

darbdienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas, ja vien tās atbilstoši 4. un 

5. punktam nav informējušas pieprasītāju 

dalībvalsti, ka pieprasījums ir 

nepietiekami pamatots vai ka ir 

neiespējami vai sarežģīti to izpildīt. 

6. Atbildot uz pieprasījumiem 

atbilstoši 3. punktam, dalībvalstis sniedz 

prasīto informāciju un veic vajadzīgās 

pārbaudes un izmeklēšanu piecpadsmit 

darbdienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas, ja vien iesaistītās dalībvalstis 

nav savstarpēji vienojušās par citu laika 

ierobežojumu. Ja tas nav iespējams, 

dalībvalsts var noraidīt pieprasījumu. 

Šādā gadījumā pieprasītāja dalībvalsts var 

iesniegt sūdzību Komisijai, kura 

vajadzības gadījumā var veikt 

nepieciešamos pasākumus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Dalībvalstis veic pārrobežu 

pārbaudes attiecībā uz saistītiem 

pārvadājumu uzņēmumiem 

(mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi), 

lai konstatētu nesamērīgu peļņas 

novirzīšanu vai pārkāpumus saistībā ar 

nepietiekamu rēķinu izrakstīšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  202 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Lai nodrošinātu lielāku 

pārredzamību, publisko Kopienas 

sarakstu, kurā ir iekļauti autopārvadātāji, 

kas neatbilst attiecīgajām juridiskajām 

prasībām. Šā Kopienas saraksta pamatā ir 

kopīgi kritēriji, kas tiek izstrādāti 

Kopienas līmenī un ko katru gadu 

pārskata Eiropas Darba iestāde. Šajā 

Kopienas sarakstā ietvertajiem 

autopārvadātājiem piemēro darbības 

aizliegumu. Kopienas sarakstam 

noteiktais darbības aizliegums tiek 

piemērots visu dalībvalstu teritorijā. 

Izņēmuma gadījumos dalībvalstis var 

veikt vienpusējus pasākumus. Ārkārtas 

gadījumos un gadījumos, kad ir radusies 

neparedzēta drošības problēma, 

dalībvalstīm ir iespēja nekavējoties 

izsniegt darbības aizliegumu attiecībā uz 
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savu teritoriju. 

Or. en 

Pamatojums 

Aviācijas nozarei ir starptautisks melnais saraksts, kurā ir ietvertas aviokompānijas, kas 

neatbilst drošības standartiem. Šajā sarakstā ietvertajiem uzņēmumiem ir aizliegts 

nodarboties ar uzņēmējdarbību, kamēr vien viņi ir šajā sarakstā. Tā kā noteikumu ievērošana 

autopārvadājumu nozarē ir cieši saistīta ar autoceļu satiksmes drošību, pēc iespējas ātri būtu 

jāievieš līdzīgs saraksts, kurš ir jāuztic Eiropas Darba iestādei, kas pašreiz tiek izveidota. 

 

Grozījums Nr.  203 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 16. punkts 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

26. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16) regulas 26. pantā pievieno šādu 3., 

4. un 5. punktu: 

svītrots 

“3. Katru gadu dalībvalstis sagatavo 

ziņojumu par to teritorijā izmantotajiem 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, vai 

transportlīdzekļu apvienojumiem, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, un nosūta to 

Komisijai vēlākais 30. jūnijā nākamajā 

gadā pēc pārskata perioda beigām. 

Minētajā ziņojumā norāda: 

 

a) to atļauju skaitu, kas piešķirtas 

pārvadātājiem, kuri veic kravas 

autopārvadātāja profesionālo darbību, 

izmantojot tikai mehāniskos 

transportlīdzekļus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu 

apvienojumus, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas; 
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b) to katrā kalendārajā gadā 

dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu 

skaitu, kuru pieļaujamā maksimālā pilna 

masa nepārsniedz 3,5 tonnas; 

 

c) to līdz katra gada 31. decembrim 

dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekļu 

kopējo skaitu, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 

3,5 tonnas; 

 

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. 

 

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 

nepārsniedz 3,5 tonnas, kopējā skaita 

izmaiņām. Pamatojoties uz minēto 

ziņojumu, tā atkārtoti novērtē, vai ir 

jāierosina papildu pasākumi. 

 

5. Katru gadu dalībvalstis ziņo 

Komisijai par pieteikumiem, ko tās 

iesniegušas saskaņā ar 18. panta 3. un 

4. punktu, par saņemtajām atbildēm no 

citām dalībvalstīm un par pasākumiem, 

ko tās veikušas, pamatojoties uz saņemto 

informāciju.” 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tukšu konteineru vai paliktņu 

pārvadājumus uzskata par kravu 

komercpārvadājumiem, ja par tiem ir 

noslēgts pārvadājumu līgums. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1. punkts – 1.a daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tukšu konteineru vai paliktņu 

pārvadājumus uzskata par kravu 

komercpārvadājumiem, ja par tiem ir 

noslēgts pārvadājumu līgums. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  206 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1. punkts – 1.a daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tukšu konteineru vai paliktņu 

pārvadājumus uzskata par kravu 

komercpārvadājumiem, ja par tiem ir 

noslēgts pārvadājumu līgums. 

Tukšu konteineru vai paliktņu 

pārvadājumus neuzskata par 

starptautiskiem kravu 

komercpārvadājumiem III nodaļas 

izpratnē. 

Or. en 

Pamatojums 

Kabotāža, kas tiek veikta uz noteiktu laiku un ir skaidri saistīta ar patiesu starptautisko 

pārvadājumu, var palielināt transporta efektivitāti un samazināt nevajadzīgus tukšbraucienus. 

Pašreizējo kabotāžas režīmu ļaunprātīgi izmanto uzņēmumi, kuri veic regulārus kabotāžas 

pārvadājumus, un tas ir jānovērš, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tāpēc 

tukšu konteineru vai paliktņu starptautiskus pārvadājumus nebūtu jāuzskata par tādiem, kas 

piešķir kabotāžas tiesības. 

 

Grozījums Nr.  207 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1. punkts – 1.a daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tukšu konteineru vai paliktņu 

pārvadājumus uzskata par kravu 

komercpārvadājumiem, ja par tiem ir 

noslēgts pārvadājumu līgums. 

Piemērojot III nodaļu par kabotāžu, tukšu 

konteineru vai paliktņu pārvadājumus 

neuzskata par kravu 

komercpārvadājumiem. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  208 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu: 

 "1.a Šo regulu piemēro arī ienākošiem 

un izejošiem kravu autopārvadājumiem, 

kas ir kombinētā pārvadājuma viens 

posms, kuri minēti Padomes 

Direktīvā 92/106/EEK."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  209 

Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1a) regulas 1. panta 2. punktu groza 

šādi: 

2. Veicot pārvadājumus no dalībvalsts 

uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas 

uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts 

teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tā 

neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā 

dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai 

izkrauta, kamēr nav noslēgts 

nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un 

attiecīgo trešo valsti. 

"2. Veicot pārvadājumus no dalībvalsts 

uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas 

uz braucienu daļu, ko veic tās dalībvalsts 

teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Šādam 

tranzīta braucienam piemēro Darba 

ņēmēju norīkošanas direktīvu. Tā 

neattiecas uz braucienu daļu, ko veic tajā 

dalībvalstī, kurā krava tiek iekrauta vai 

izkrauta, kamēr nav noslēgts 

nepieciešamais nolīgums starp Kopienu un 

attiecīgo trešo valsti."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Grozījums Nr.  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a) regulas 1. panta 5. punkta 

c) apakšpunktu svītro; 

Or. fr 

Pamatojums 

Regulai (EK) Nr. 1072/2009 un visiem tās noteikumiem ir jābūt piemērojamiem arī attiecībā 

uz autopārvadājumos izmantotajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā 

maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, vai transportlīdzekļu apvienojumiem, kuru 

pieļaujamā maksimālā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

 

Grozījums Nr.  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

2. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kabotāžas pārvadājums” ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko 

pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, 

sākot no kravas paņemšanas vienā vai 

vairākos iekraušanas punktos līdz tās 

piegādei vienā vai vairākos piegādes 

punktos, kā norādīts preču pavadzīmē; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

2. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kabotāžas pārvadājums” ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā vai vairākos 

iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā 

vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts 

preču pavadzīmē; 

6. "kabotāžas pārvadājums" ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā vai vairākos 

iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā 

vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts 

preču pavadzīmē, un kura galvenais 

mērķis ir novērst kravas automobiļu 

braucienus bez kravas; 

Or. fr 

Pamatojums 

Kabotāžai nav jākļūst par parastu autopārvadājumu darbības veidu. Tās galvenajam mērķim 

ir jābūt novērst kravas automobiļu braucienus bez kravas. 

 

Grozījums Nr.  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

2. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kabotāžas pārvadājums” ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā vai vairākos 

iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā 

vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts 

preču pavadzīmē; 

6. "kabotāžas pārvadājums" ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā iekraušanas 

punktā līdz tās piegādei vienā piegādes 

punktā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

2. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kabotāžas pārvadājums” ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā vai vairākos 

iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā 

vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts 

preču pavadzīmē; 

6. "kabotāžas pārvadājums" ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā iekraušanas 

punktā līdz tās piegādei vienā piegādes 

punktā; 

Or. en 

Pamatojums 

Kaut arī ir tā, ka transporta efektivitāti var palielināt un nevajadzīgus tukšbraucienus 

samazināt kabotāža, kas tiek veikta uz noteiktu laiku un ir skaidri saistīta ar patiesu 

starptautisko pārvadājumu uz dalībvalsti, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, vai no tās, 

tomēr pašreizējo kabotāžas režīmu ļaunprātīgi izmanto uzņēmumi, kuru nodarbinātie t. s. 

klejojošie transportlīdzekļu vadītāji veic regulārus kabotāžas pārvadājumus. Šāda veida 

sistemātiska kabotāža būtu jānovērš. 

 

Grozījums Nr.  215 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

2. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “kabotāžas pārvadājums” ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā vai vairākos 

iekraušanas punktos līdz tās piegādei vienā 

vai vairākos piegādes punktos, kā norādīts 

preču pavadzīmē; 

6. "kabotāžas pārvadājums"ir 

iekšzemes komercpārvadājums, ko pagaidu 

kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī, sākot no 

kravas paņemšanas vienā iekraušanas 

punktā līdz tās piegādei vienā piegādes 

punktā, kā norādīts preču pavadzīmē; 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

3. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu: 

Vispārīgs princips "Vispārīgs princips 

Starptautiskos pārvadājumus veic ar 

Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa 

vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, 

kopā ar transportlīdzekļa vadītāja atestātu. 

Starptautiskos pārvadājumus veic, ja 

uzstādīts viedais tahogrāfs, kā to paredz 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 165/2014* II nodaļa, ar Kopienas 

atļauju un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir 

trešās valsts valstspiederīgais, kopā ar 

transportlīdzekļa vadītāja atestātu. 

  

 __________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 4. februāra Regula (ES) 

Nr. 165/2014 par tahogrāfiem 

autotransportā, ar kuru atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par 

reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto 

autotransportā, un groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās 

jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā 

ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 

1. lpp.)."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Pamatojums 

Viedais tahogrāfs sekmēs transportlīdzekļa atrašanās vietas obligātu un automātisku 

reģistrēšanu darba dienas sākumā un beigās un ļaus vākt datus par kopējo braukšanas laiku 
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konkrētā dalībvalstī. Tādējādi varēs konstatēt, vai tiek ievēroti noteikumi, tostarp noteikumi 

par darba ņēmēju nosūtīšanu un kabotāžu. 

 

Grozījums Nr.  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

3. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu: 

Starptautiskos pārvadājumus veic ar 

Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa 

vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, 

kopā ar transportlīdzekļa vadītāja atestātu. 

"Starptautiskos pārvadājumus veic ar 

Kopienas atļauju, izmantojot viedo 

tahogrāfu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 165/2014, un, ja transportlīdzekļa 

vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, 

kopā ar transportlīdzekļa vadītāja 

atestātu."; 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:LV:PDF) 

 

Grozījums Nr.  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

3. pants – vispārīgs princips 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) regulas 3. pantu groza šādi: 

Starptautiskos pārvadājumus veic ar 

Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa 

vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, 

kopā ar transportlīdzekļa vadītāja atestātu. 

"Starptautiskos pārvadājumus veic, ja 

uzstādīts viedais tahogrāfs, kā to paredz 

Regulas (ES) Nr. 165/2014 II nodaļa, ar 

Kopienas atļauju un, ja transportlīdzekļa 

vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais, 

kopā ar transportlīdzekļa vadītāja 

atestātu."; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  219 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu: svītrots 

“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.” 

 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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 2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 
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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. 

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 līdz trīs kabotāžas 

pārvadājumiem, kas seko 

starptautiskajam pārvadājumam no citas 

dalībvalsts vai no trešās valsts uz 

uzņēmēju dalībvalsti. Pirmā iekraušana 

kabotāžas pārvadājuma laikā var sākties 

plkst. 00.00 nākamajā dienā pēc dienas, 

kurā ienākošā starptautiskā pārvadājuma 

laikā ir veikta pēdējā izkraušana. Pēdējai 

izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 

pirms izbraukšanas no uzņēmējas 

dalībvalsts jānotiek 7 dienu laikā no 

pēdējās izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī 

ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Pirmajā daļā minētā termiņa laikā 

pārvadātāji var veikt dažus vai visus šajā 

daļā atļautos kabotāžas pārvadājumus 

jebkurā dalībvalstī ar noteikumu, ka veic 

ne vairāk kā vienu pārvadājumu katrā 

dalībvalstī 3 dienu laikā pēc ierašanās bez 

kravas attiecīgās dalībvalsts teritorijā. 

Kabotāžas laikposms beidzas septītajā 

dienā plkst. 24.00. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no 
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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. 

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 24 stundu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

 Autopārvadātāju uzņēmumi nedrīkst ar to 

pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 

savienots transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī 

septiņas dienas pēc šā punkta pirmajā 

daļā minētā 24 stundu laikposma beigām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 

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 1 dienas laikā no pēdējās 
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izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

 Autopārvadātāju uzņēmumi nedrīkst ar to 

pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 

savienots transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī 

7 dienas pēc šā punkta pirmajā daļā 

minētās 1 dienas laikposma beigām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 nav 

atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja 

tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā 

paša transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  224 

Georges Bach 
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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. 

Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 

laikā jānotiek 3 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā saskaņā ar 

pārvadājuma līgumu. Ar to pašu 

transportlīdzekli nav atļauts veikt 

kabotāžas pārvadājumus tajā pašā 

uzņēmējā dalībvalstī 7 dienas pēc 

kabotāžas pārvadājuma beigām. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai novērstu sistemātisku kabotāžu, pārvadātājam pēc kabotāžas pārvadājuma veikšanas 

nepieciešams pārtraukums, un tikai pēc šī pārtraukuma pārvadātājs tajā pašā uzņēmējā 

dalībvalstī var veikt jaunu kabotāžas pārvadājumu. 

 

Grozījums Nr.  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 
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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. 

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. 

Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 

laikā jānotiek trīs dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

 Šā punkta pirmajā daļā minētie 

transportlīdzekļi atgriežas izcelsmes 

dalībvalstī vēlākais divu nedēļu laikā kopš 

izbraukšanas no šīs dalībvalsts. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

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, lai 

novērstu atgriešanos bez kravas. Pēdējai 

izkraušanai vienīgā atļautā kabotāžas 

pārvadājuma laikā jānotiek 3 dienu laikā 

no pēdējās izkraušanas uzņēmējā 
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starptautiskā pārvadājuma laikā. dalībvalstī ienākošā starptautiskā 

pārvadājuma laikā. 

Or. fr 

Pamatojums 

Kabotāža ir jānosaka un jāierobežo līdz vienam pārvadājumam trīs dienu laikā, lai novērstu 

negodīgas konkurences situācijas starp pārvadātājiem. Šādai praksei nav jākļūst par parastu 

autopārvadājumu darbības veidu. Ir vienkārši jāreaģē uz vides un starptautisko pārvadājumu 

ekonomiskā izdevīguma apsvērumiem, ļaujot novērst kravas automobiļu braucienus bez 

kravas. 

 

Grozījums Nr.  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 6 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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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 7 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. pl 

Pamatojums 

Balto grāmatu nostādnes nosaka kabotāžas pakalpojumu pakāpenisku liberalizāciju Eiropas 

Savienībā. Tāpēc piedāvāju saglabāt 7 dienu termiņu kabotāžas pārvadājumu veikšanai, 

nenosakot maksimālo pārvadājumu skaitu, ko ir grūti pārbaudīt. 

Grozījums Nr.  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu dalībvalstī, kurā pārvadātājs 

veic uzņēmējdarbību, vai no šīs 

dalībvalsts, pārvadātājam ir atļauts ar to 

pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 

sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša 
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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. 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī. 

Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 

laikā jānotiek 48 stundu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī šā 

ienākošā starptautiskā pārvadājuma laikā 

saskaņā ar pārvadājuma līgumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 7 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  231 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 
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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 7 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  232 

Helga Stevens 

 

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 

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 3 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 
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starptautiskā pārvadājuma laikā. starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  233 

Claude Rolin 

 

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 1 dienas laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) iekļauj šādu 2.a punktu: 

 "2.a Par visiem kabotāžas 
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pārvadājumiem ir jāpiemēro atlīdzība 

saskaņā ar tajā valstī spēkā esošajiem 

noteikumiem, kurā veikta kabotāža vai 

norīkošana. Kabotāža tās kādreizējā 

interpretācijā, kas ļauj atkāpties no 

uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, 

attiecīgi ir aizliegta."; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šo darbību veikšanas mērķis ir 

atgriešanās tajā dalībvalstī, kurā 

uzņēmums ir reģistrēts. 

Or. es 

Grozījums Nr.  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par iepriekšējo 

starptautisko pārvadājumu. 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par starptautisko 

pārvadājumu un par katru veiktu secīgu 

kabotāžas pārvadājumu, nodrošinot 

pavadzīmi. Pavadzīmes ir viegli pieejamas 

attiecīgajā transportlīdzeklī. 

 Katrā pavadzīmē ir ietverts izmantotā 

mehāniskā transportlīdzekļa un piekabes 
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reģistrācijas numurs. Pavadzīmi var 

iesniegt elektroniski, rediģējamā 

strukturētā veidā, ko var tieši izmantot 

uzglabāšanai un apstrādei datoros, 

piemēram, eCMR formātā. 

 Lai pierādītu, ka tiek ievēroti šajā pantā 

paredzētie noteikumi, netiek prasīti nekādi 

papildu dokumenti. 

 Dokumentus glabā par iepriekšējām 

28 dienām. Dokumentus glabā attiecīgajā 

uzņēmumā. Uz autoceļa veiktās 

pārbaudes laikā transportlīdzekļa 

vadītājam ir atļauts sazināties ar 

uzņēmuma galveno biroju, pārvadājumu 

vadītāju vai jebkuru citu personu vai 

struktūru, kas var iesniegt pavadzīmes par 

pēdējām 28 dienām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par iepriekšējo 

starptautisko pārvadājumu. 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par iepriekšējo 

starptautisko pārvadājumu uz dalībvalsti, 

kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, vai 

no šīs dalībvalsts, un ja pārvadājuma 

līguma par iepriekšējo starptautisko 

pārvadājumu vērtība nav acīmredzami 

zemāka nekā kabotāžas pārvadājuma 

līgumu kopējā vērtība. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var 

iesniegt skaidrus pierādījumus par 

iepriekšējo starptautisko pārvadājumu. 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, neuzskata par atbilstīgiem šai 

regulai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  239 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par iepriekšējo 

starptautisko pārvadājumu. 

Kravas iekšzemes autopārvadājumus, 

kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalsts 

pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai 

regulai tikai tad, ja pārvadātājs var iesniegt 

skaidrus pierādījumus par iepriekšējo 

patieso starptautisko pārvadājumu. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) iekļauj šādu punktu: 

 "3.a Lai pierādītu, ka šā panta 

nosacījumi ir izpildīti, tās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kura uzņem 

kabotāžas pārvadājumu, pārbauda: 

 a) tahogrāfa datus no attiecīgās 

dienas un iepriekšējām 56 dienām; 

 b) elektroniskās pavadzīmes no 

attiecīgās dienas un iepriekšējām 

56 dienām; 

 c) šā panta 1. punktā minēto 

paziņojumu."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ba) regulas 8. panta 4. punktu aizstāj 

ar šādu: 

Lai pierādītu, ka tiek ievēroti šajā pantā 

izvirzītie noteikumi, netiek prasīti nekādi 

papildu dokumenti. 

"Lai pierādītu, ka tiek ievēroti šajā pantā 

izvirzītie noteikumi, tās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kura uzņem 

kabotāžas pārvadājumu, var pieprasīt 

papildu dokumentus un pārbaudīt datus, 

kas ir saistīti ar: 

 a) tahogrāfu; 

 b) elektronisko pavadzīmi."; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Grozījums Nr.  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 4.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus 

iesniedz vai nosūta pilnvarotajam 

uzņēmējas dalībvalsts kontroles 

darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā. Tos var iesniegt 

vai nosūtīt elektroniski, rediģējamā 

strukturētā formātā, ko var tieši izmantot 

uzglabāšanai un apstrādei datoros, 

piemēram, eCMR formātā.* Uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa 

vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno 

biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru 

citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 

3. punktā minētos pierādījumus. 

Šā panta 3. punktā minētie pierādījumi 

atrodas transportlīdzeklī, un tos iesniedz 

vai nosūta pilnvarotajam uzņēmējas 

dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc 

pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes 

laikā. Tos var iesniegt vai nosūtīt 

elektroniski, rediģējamā strukturētā 

formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai 

un apstrādei datoros, piemēram, 

elektronisku pavadzīmi (eCMR formātā).* 

Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā 

transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts 

sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu 

vadītāju vai jebkuru citu personu vai 

struktūru, kas var iesniegt 3. punktā 

minētos papildu pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 4.a punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus 

iesniedz vai nosūta pilnvarotajam 

uzņēmējas dalībvalsts kontroles 

darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā. Tos var iesniegt 

vai nosūtīt elektroniski, rediģējamā 

strukturētā formātā, ko var tieši izmantot 

uzglabāšanai un apstrādei datoros, 

piemēram, eCMR formātā.* Uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa 

vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno 

biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru 

citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 

3. punktā minētos pierādījumus. 

Šā panta 3. punktā minētie pierādījumi 

atrodas transportlīdzeklī, un tos iesniedz 

vai nosūta pilnvarotajam uzņēmējas 

dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc 

pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes 

laikā. Tos var iesniegt vai nosūtīt 

elektroniski, rediģējamā strukturētā 

formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai 

un apstrādei datoros, piemēram, eCMR 

formātā.* Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā 

transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts 

sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu 

vadītāju vai jebkuru citu personu vai 

struktūru, kas var iesniegt 3. punktā 

minētos pierādījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  244 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 4.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus 

iesniedz vai nosūta pilnvarotajam 

uzņēmējas dalībvalsts kontroles 

darbiniekam pēc pieprasījuma un uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā. Tos var iesniegt 

vai nosūtīt elektroniski, rediģējamā 

strukturētā formātā, ko var tieši izmantot 

uzglabāšanai un apstrādei datoros, 

piemēram, eCMR formātā.* Uz ceļa 

veiktās pārbaudes laikā transportlīdzekļa 

vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno 

biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru 

citu personu vai struktūru, kas var iesniegt 

3. punktā minētos pierādījumus. 

Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus 

iesniedz pilnvarotajam uzņēmējas 

dalībvalsts kontroles darbiniekam pēc 

pieprasījuma un uz ceļa veiktās pārbaudes 

laikā. Tos var iesniegt vai nosūtīt 

elektroniski, rediģējamā strukturētā 

formātā, ko var tieši izmantot uzglabāšanai 

un apstrādei datoros, piemēram, eCMR 

formātā.* Uz ceļa veiktās pārbaudes laikā 

transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts 

sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu 

vadītāju vai jebkuru citu personu vai 

struktūru, kas var iesniegt 3. punktā 

minētos pierādījumus. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

_________________ svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Novecojis. 

 

Grozījums Nr.  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) iekļauj šādu punktu: 

 "4.b Lai efektīvi uzraudzītu atbilstību 

šai regulai, autopārvadātāju uzņēmumi, 

iesniedzot rakstisku deklarāciju, paziņo 

kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kura 

uzņem kabotāžas pārvadājumu, vēlākais 

kabotāžas pārvadājuma sākumā un vienā 

no uzņēmējas dalībvalsts oficiālajām 

valodām vai citā valodā, ko pieņem 

uzņēmēja dalībvalsts, informāciju, kas 

nepieciešama, lai varētu veikt kabotāžas 

pārvadājumu efektīvu kontroli, tostarp 

vismaz šādu informāciju: 

 a) ziņas par nosūtītāju; 

 b) kabotāžas pārvadājuma plānotais 
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ilgums; 

 c) šādus datus par katru 

transportlīdzekļa vadītāju: vārds un 

uzvārds, dzīvesvietas dalībvalsts, 

dalībvalsts, kurā ir reģistrēts darba 

līgums, dalībvalsts, kurā tiek veiktas 

sociālās apdrošināšanas iemaksas un 

sociālās vai valsts apdrošināšanas 

numurs."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  247 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 9. pantu groza šādi: 

9. pants "9. pants 

Kabotāžas pārvadājumiem piemērojamie 

noteikumi 

Kabotāžas pārvadājumiem piemērojamie 

noteikumi 

1. Kabotāžas pārvadājumu izpildē, 

izņemot gadījumu, ja Kopienas tiesību 

aktos paredzēts citādi, ievēro normatīvus 

un administratīvus aktus, kas uzņēmējā 

dalībvalstī ir spēkā attiecībā uz: 

1. Kabotāžas pārvadājumu izpildē, 

izņemot gadījumu, ja Kopienas tiesību 

aktos paredzēts citādi, ievēro normatīvus 

un administratīvus aktus, kas uzņēmējā 

dalībvalstī ir spēkā attiecībā uz: 

a) nosacījumiem, kam pakļauts 

pārvadājuma līgums; 

a) nosacījumiem, kam pakļauts 

pārvadājuma līgums; 

b) autotransporta līdzekļu masu un 

gabarītiem; 

b) autotransporta līdzekļu masu un 

gabarītiem; 

c) prasībām attiecībā uz dažu preču 

veidu, jo īpaši bīstamo kravu, ātrbojīgu 

pārtikas preču un dzīvnieku pārvadāšanu; 

c) prasībām attiecībā uz dažu preču 

veidu, jo īpaši bīstamo kravu, ātrbojīgu 

pārtikas preču un dzīvnieku pārvadāšanu; 

d) braukšanas laika un atpūtas periodi; d) braukšanas laika un atpūtas periodi; 

e) pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN) transporta pakalpojumiem. 

e) pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN) transporta pakalpojumiem; 

Pirmās daļas b) punktā minētā masa un ea) minimālajām algas likmēm un 
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gabarīti atkarībā no apstākļiem var 

pārsniegt attiecīgus rādītājus, ko piemēro 

reģistrācijas dalībvalstī, bet tie nekādā 

gadījumā nedrīkst pārsniegt uzņēmējas 

dalībvalsts iekšzemes satiksmē noteiktos 

ierobežojumus vai tehniskās specifikācijas, 

kas norādītas Padomes Direktīvas 

96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru 

paredz noteiktu Kopienā izmantotu 

transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos 

gabarītus iekšzemes un starptautiskajos 

autopārvadājumos, kā arī šo 

transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo 

masu starptautiskajos autopārvadājumos, 

6. panta 1. punktā minētajos pierādījumos. 

apmaksāto gada atvaļinājumu, kā noteikts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) apakšpunktā. 

Normatīvo un administratīvo aktu prasības, 

kas minētas 1. punktā, piemēro ārvalstu 

pārvadātājiem ar tādiem pašiem 

noteikumiem, kādus piemēro 

pārvadātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

uzņēmējā dalībvalstī, lai novērstu jebkādu 

diskrimināciju attiecībā uz valstspiederību 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

Pirmās daļas b) punktā minētā masa un 

gabarīti atkarībā no apstākļiem var 

pārsniegt attiecīgus rādītājus, ko piemēro 

reģistrācijas dalībvalstī, bet tie nekādā 

gadījumā nedrīkst pārsniegt uzņēmējas 

dalībvalsts iekšzemes satiksmē noteiktos 

ierobežojumus vai tehniskās specifikācijas, 

kas norādītas Padomes Direktīvas 

96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru 

paredz noteiktu Kopienā izmantotu 

transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos 

gabarītus iekšzemes un starptautiskajos 

autopārvadājumos, kā arī šo 

transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo 

masu starptautiskajos autopārvadājumos, 

6. panta 1. punktā minētajos pierādījumos. 

 Normatīvo un administratīvo aktu prasības, 

kas minētas 1. punktā, piemēro ārvalstu 

pārvadātājiem ar tādiem pašiem 

noteikumiem, kādus piemēro 

pārvadātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

uzņēmējā dalībvalstī, lai novērstu jebkādu 

diskrimināciju attiecībā uz valstspiederību 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Pamatojums 

Lai precizētu, ka nosacījumi par nosūtītajiem darba ņēmējiem (minimālās algas likmes un 
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apmaksāts ikgadējais atvaļinājums) tieši un pilnībā attiecas uz visiem kabotāžas 

pārvadājumiem no pirmās dienas, kad uzņēmējā dalībvalstī sāk veikt pārvadājumu. 

 

Grozījums Nr.  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a) iekļauj šādu 8.a pantu: 

 "Elektronisks paziņojums 

 Autopārvadātāju uzņēmumi pirms katra 

veiktā kabotāžas pārvadājuma, iesniedzot 

elektronisku vai rakstisku paziņojumu, 

nodrošina, ka visu dalībvalstu 

kompetentās iestādes ir pienācīgi 

informētas par kabotāžas pārvadājumu, 

un vēlākais kabotāžas pārvadājuma 

sākumā iesniedz visu informāciju, kas ir 

nepieciešama, lai efektīvi kontrolētu 

kabotāžas pārvadājumus. Šis paziņojums 

ir sagatavots vienā no uzņēmējas 

dalībvalsts oficiālajām valodām vai citā 

valodā, ko pieņem šī dalībvalsts, un tajā 

iekļauj šādu informāciju: 

 i) nosūtītāja nosaukums; 

 ii) pārvadājuma plānotais ilgums; 

 iii) transportlīdzekļa vadītāja vārds un 

uzvārds, viņa dzīvesvietas valsts, valsts, 

kurā par viņu tiek veiktas sociālās 

iemaksas, un sociālās apdrošināšanas 

numurs."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

9. pants – 1. punkts– f apakšpunkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 9. panta 1. punktam 

pievieno f) apakšpunktu: 

. "f) tādu noteikumu piemērošanu, kuri 

izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvas, ar ko attiecībā uz izpildes 

nodrošināšanas prasībām groza 

Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz 

Direktīvu 96/71/EK un 

Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus 

noteikumus autotransporta nozares darba 

ņēmēju transportlīdzekļu vadītāju 

norīkošanai darbā;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Pamatojums 

Jebkādām nozares prasībām būtu jāizriet tikai no lex specialis. 

 

Grozījums Nr.  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a) regulas 9. panta 1. punktam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 "ea) minimālajām algas likmēm un 

apmaksāto gada atvaļinājumu, kā noteikts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) apakšpunktā;" 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

9. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 5a) regulas 9. pantu groza šādi: 

1. Kabotāžas pārvadājumu izpildē, 

izņemot gadījumu, ja Kopienas tiesību 

aktos paredzēts citādi, ievēro normatīvus 

un administratīvus aktus, kas uzņēmējā 

dalībvalstī ir spēkā attiecībā uz: a) 

nosacījumiem, kam pakļauts pārvadājuma 

līgums; b) autotransporta līdzekļu masu un 

gabarītiem; c) prasībām attiecībā uz dažu 

preču veidu, jo īpaši bīstamo kravu, 

ātrbojīgu pārtikas preču un dzīvnieku 

pārvadāšanu; d) braukšanas laika un 

atpūtas periodi; e) pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN) transporta pakalpojumiem. 

"1. Kabotāžas pārvadājumu izpildē, 

izņemot gadījumu, ja Kopienas tiesību 

aktos paredzēts citādi, ievēro normatīvus 

un administratīvus aktus, kas uzņēmējā 

dalībvalstī ir spēkā attiecībā uz: a) 

nosacījumiem, kam pakļauts pārvadājuma 

līgums; b) autotransporta līdzekļu masu un 

gabarītiem; c) prasībām attiecībā uz dažu 

preču veidu, jo īpaši bīstamo kravu, 

ātrbojīgu pārtikas preču un dzīvnieku 

pārvadāšanu; d) braukšanas laika un 

atpūtas periodi; e) pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN) transporta pakalpojumiem; 

f) nosacījumiem par darba ņēmēju 

nosūtīšanu."; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Grozījums Nr.  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 



PE616.759v01-00 132/144 AM\1144073LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5b) regulas 9. panta 1. punktam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 "ea) minimālajām algas likmēm un 

apmaksāto gada atvaļinājumu, kā noteikts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 96/71/EK* 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) apakšpunktā. 

 __________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 

1996. gada 16. decembra Direktīva 

96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

(OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.)."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7) iekļauj šādu 10.a pantu: svītrots 

"10.a pants  

Pārbaudes  

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo 

daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

 

2. Dalībvalstis vēršas pie  
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uzņēmumiem, kas klasificēti kā tādi, 

kuriem ir palielināts tiem piemērojamo šīs 

nodaļas noteikumu pārkāpumu risks. Šajā 

nolūkā dalībvalstis riska klasifikācijas 

sistēmā, ko tās izveidojušas atbilstīgi 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2006/22/EK*** 9. pantam un 

paplašinājušas saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1071/2009**** 12. pantu, pieņem, ka 

šādu pārkāpumu risks ir risks pats par 

sevi. 

3. Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā 

veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu 

pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes 

vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1071/2009**** 18. panta 1. punktu, 

apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti 

pēc saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

 

______________________  

*** Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 15. marta 

Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem 

nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) 

Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai 

saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem 

attiecībā uz darbībām autotransporta 

jomā (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.). 

 

****Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 

noteikumus par autopārvadātāja 

profesionālās darbības veikšanas 

nosacījumiem un atceļ Padomes 

Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 

14.11.2009., 51. lpp.)." 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  254 

Siôn Simon 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7a) iekļauj šādu 10.a pantu: 

 "Lai panāktu vēl labāku šīs nodaļas 

prasību ieviešanu, dalībvalstis nodrošina, 

ka to teritorijā īsteno saskaņotu valsts 

ieviešanas stratēģiju. Šī stratēģija ir vērsta 

uz uzņēmumiem ar augstu riska 

novērtējumu, kā minēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2006/22/EK* 9. pantā, un izmanto 

informāciju un datus, ko viedie tahogrāfi 

ir ierakstījuši, apstrādājuši vai glabājuši 

56 dienu laikposmā. Viedo tahogrāfu 

obligāti uzstāda visos transportlīdzekļos, 

kas veic starptautiskos pārvadājumus un 

kabotāžas pārvadājumus, vēlākais līdz 

2020. gada 2. janvārim. 

 __________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 15. marta Direktīva 

Nr. 2006/22/EK par minimālajiem 

nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) 

Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai 

saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem 

attiecībā uz darbībām autotransporta 

jomā un par Padomes Direktīvas 

88/599/EEK atcelšanu."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 
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Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo 

daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  256 

Helga Stevens 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

1. Katra dalībvalsts ir atbildīga par 

efektīvas izpildes politikas īstenošanu savā 

teritorijā. Šīs politikas ietvaros katra 

dalībvalsts organizē pārbaudes, no 

2020. gada 1. janvāra katru kalendāro gadu 

pārbaudot vismaz 2 % no visiem to 

teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

Or. nl 
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Grozījums Nr.  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

1. Kabotāža, ko veic ārvalstīs 

reģistrēts pārvadātājs, ir aizliegta. Katra 

dalībvalsts organizē pārbaudes, no 

2020. gada 1. janvāra katru kalendāro gadu 

pārbaudot vismaz 4 % no visiem to 

teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 6 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 8 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 10 %. Procentuālo 

daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 
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Eurostat datiem. Eurostat datiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 6 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 8 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  260 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 4 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 
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palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

palielina līdz vismaz 6 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 2 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 3 %. Procentuālo daļu 

aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

1. Katra dalībvalsts organizē 

pārbaudes, no 2020. gada 1. janvāra katru 

kalendāro gadu pārbaudot vismaz 5 % no 

visiem to teritorijā veiktajiem kabotāžas 

pārvadājumiem. Sākot no 2022. gada 

1. janvāra, tās minēto procentuālo daļu 

palielina līdz vismaz 10 %. Procentuālo 

daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējiem 

kabotāžas pārvadājumiem dalībvalstī, kas 

izteikti tonnkilometros t-2. gadā pēc 

Eurostat datiem. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā 

veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu 

3. Dalībvalstis vismaz sešas reizes 

gadā veic saskaņotas kabotāžas 
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pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes 

vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem, kuras 

var veikt kopā ar pārbaudēm, ko veic 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2006/22/EK. Šādas 

pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā 

veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu 

pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes 

vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

3. Dalībvalstis vismaz sešas reizes 

gadā veic saskaņotas kabotāžas 

pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem, kas var 

sakrist ar pārbaudēm, ko veic saskaņā ar 

Direktīvas 2006/22/EK 5. pantu. Šādas 

pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

Or. nl 

Grozījums Nr.  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis vismaz trīs reizes gadā 

veic saskaņotas kabotāžas pārvadājumu 

pārbaudes uz ceļiem. Šādas pārbaudes 

vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

3. Dalībvalstis vismaz sešas reizes 

gadā veic saskaņotas kabotāžas 

pārvadājumu pārbaudes uz ceļiem, kas var 

sakrist ar pārbaudēm, ko veic saskaņā ar 

Direktīvas 2006/22/EK 5. pantu. Šādas 

pārbaudes vienlaicīgi veic divu vai vairāku 

dalībvalstu iestādes, kas atbild par 

noteikumu izpildi autopārvadājumu jomā, 

katrai no tām darbojoties savā teritorijā. 

Valstu kontaktpunkti, kas izraudzīti 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1071/2009**** 18. panta 

1. punktu, apmainās ar informāciju par to 

pārkāpumu skaitu un veidu, kuri atklāti pēc 

saskaņotajām pārbaudēm uz ceļiem. 

Or. fr 

Grozījums Nr.  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

10.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Dalībvalstis vismaz reizi gadā veic 

saskaņotas grāmatvedības pārbaudes 

pārvadājumu uzņēmumos, kuriem ir 

meitasuzņēmumi citās dalībvalstīs, lai 

noteiktu un sodītu nesamērīgu peļņas 

novirzīšanu un nepietiekamu rēķinu 

izrakstīšanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14.a pants svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbildība svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis paredz sankcijas 

nosūtītājiem, ekspeditoriem, 

līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem par 

neatbilstību II un III nodaļai, ja tie 

apzināti uzdod veikt pārvadājumu 

pakalpojumus, kas ietver šīs regulas 

pārkāpumus. 

svītrots 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14.a pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis paredz sankcijas nosūtītājiem, 

ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un 

apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un 

III nodaļai, ja tie apzināti uzdod veikt 

pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver šīs 

regulas pārkāpumus. 

Dalībvalstis paredz iedarbīgas un 

atturošas sankcijas nosūtītājiem, 

ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un 

apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un 

III nodaļai, ja tie uzdod veikt pārvadājumu 

pakalpojumus, kas ietver šīs regulas 

pārkāpumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

14.a pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis paredz sankcijas nosūtītājiem, 

ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un 

apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un 

III nodaļai, ja tie apzināti uzdod veikt 

pārvadājumu pakalpojumus, kas ietver šīs 

regulas pārkāpumus. 

Dalībvalstis paredz iedarbīgas, samērīgas 

un atturošas sankcijas nosūtītājiem, 

ekspeditoriem, līgumslēdzējiem un 

apakšuzņēmējiem par neatbilstību II un 

III nodaļai, ja tie uzdod veikt pārvadājumu 

pakalpojumus, kas ietver šīs regulas 

pārkāpumus. 

Or. it 

Grozījums Nr.  271 

Georgi Pirinski 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

17. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Komisija līdz 2022. gada beigām 

izstrādā ziņojumu par situāciju 

Savienības autopārvadājumu tirgū. 

Ziņojumā iekļauj tirgus situācijas analīzi, 

ietverot kontroles mehānismu efektivitātes 

novērtējumu un darba apstākļu attīstību 

profesijā, kā arī novērtējumu par to, vai 

noteikumu saskaņošana inter alia 

īstenošanas, ceļa nodevu, kā arī sociālo 

un drošības tiesību aktu jomā, ir 

progresējusi tiktāl, lai varētu paredzēt 

iekšzemes autopārvadājumu tirgus, 

tostarp kabotāžas, turpmāku atvēršanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

17. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Katru gadu vēlākais 31. janvārī 

dalībvalstis informē Komisiju par to 

pārvadājumu uzņēmumu skaitu, kuriem ir 

meitasuzņēmumi citās dalībvalstīs, un to 

pārvadājumu uzņēmumu skaitu, kuri ir 

pārbaudīti attiecībā uz pārkāpumiem 

saistībā ar nepietiekamu rēķinu 

izrakstīšanu un/vai nesamērīgu peļņas 

novirzīšanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  273 

Michael Detjen 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kura tika 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu, 1. punktā minētajiem 

pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu 

transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts 

transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt līdz trīs kabotāžas 

pārvadājumiem, kas seko starptautiskajam 

pārvadājumam no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti. 

Pēdējai kravas izkraušanai kabotāžas 

pārvadājuma laikā pirms izbraukšanas no 

uzņēmējas dalībvalsts jānotiek septiņu 

dienu laikā pēc pēdējās kravas izkraušanas 

uzņēmējā dalībvalstī ienākošā starptautiskā 

pārvadājuma laikā. Pirmajā daļā minētā 

termiņa laikā pārvadātāji var veikt dažus 

vai visus minētajā daļā atļautos kabotāžas 

pārvadājumus jebkurā dalībvalstī ar 

noteikumu, ka veic ne vairāk kā vienu 

pārvadājumu katrā dalībvalstī trīs dienu 

laikā pēc ierašanās bez kravas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā. 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kura tika 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu, 1. punktā minētajiem 

pārvadātājiem ir atļauts ar to pašu 

transportlīdzekli vai, ja tas ir sakabināts 

transportlīdzeklis, ar tā paša 

transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt vienu kabotāžas 

pārvadājumu, kas seko starptautiskajam 

pārvadājumam no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti. 

Kravas izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 

laikā pirms izbraukšanas no uzņēmējas 

dalībvalsts jānotiek septiņu dienu laikā pēc 

pēdējās kravas izkraušanas uzņēmējā 

dalībvalstī ienākošā starptautiskā 

pārvadājuma laikā. Pēc šīs kabotāžas 

darbības nākamo septiņu dienu laikā jauni 

kabotāžas pārvadājumi uz šo uzņēmēju 

dalībvalsti nav atļauti. Atkāpjoties no tā, 

viens pārvadājums ir atļauts tad, ja 

ģeogrāfiskā vieta, kurā kabotāžas 

darbības laikā notiek kravas izkraušana, 

atrodas tuvāk uzņēmuma atrašanās vietai 

nekā ar šo kabotāžas operāciju saistītā 

kravas iekraušanas vieta, turklāt pirmajai 

kravas iekraušanas vietai jāatrodas līdz 

200 kilometru attālumā no starptautiskā 

pārvadājuma pēdējās kravas izkraušanas 

vietas. 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32009R1072) 

 


