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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro 
risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, 
sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu 
valstu pierobežas reģionos
(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2019)0223),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 2. panta 
1. punktu, kā arī 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C9-0002/2019),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 25. septembra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts)
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PASKAIDROJUMS

Šis lēmums ir ierosināts pēc Itālijas pieprasījuma piešķirt tai pilnvaras saskaņā ar LESD 
2. panta 1. punktu risināt sarunas un noslēgt divpusēju nolīgumu par autotransportu ar Šveici, 
lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ar 
autobusiem abu valstu pierobežas reģionos. ES un Šveices Iekšzemes transporta komitejas 
2018. gada jūnija sanāksmē Šveice informēja Komisiju, ka tā arī ir ieinteresēta noslēgt šādu 
nolīgumu. 

Iecerētie kabotāžas pārvadājumi, ko Savienībā veic kādas trešās valsts pārvadātāji bez 
Kopienas atļaujas, ietekmē tā autobusu pārvadājumu iekšējā tirgus darbību, kā to reglamentē 
Regula (EK) Nr. 1073/2009. Tie ietekmē arī ES un Šveices Sauszemes transporta nolīgumu, 
saskaņā ar kuru kabotāžas pārvadājumi atļauti nav, izņemot iepriekš pastāvējušu tiesību 
gadījumā, kas bija noteiktas divpusējos nolīgumos starp dalībvalstīm un Šveici minētā 
transporta nolīguma noslēgšanas laikā (tomēr nevienā līgumā kabotāžas tiesības paredzētas 
nebija). Pašlaik tikai Francija ar Šveici ir noslēgusi tādu nolīgumu, kas atļauj kabotāžu 
(divpusējs nolīgums, kas ir grozīts 2007. gadā).

Itālijas iecerētās saistības attiecas uz Savienības ekskluzīvo kompetenci. Tomēr saskaņā ar 
LESD 2. panta 1. punktu Savienība drīkst pilnvarot dalībvalstis rīkoties jomās, kurās tai ir 
ekskluzīva kompetence. Šādas pilnvaras Savienības likumdevējs piešķir saskaņā ar LESD 
91. pantā minēto likumdošanas procedūru. 

Referents norāda, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu atļauju izsniedz ar nosacījumu, 
netiek diskriminēts neviens Savienībā reģistrēts pārvadātājs un netiek kropļota konkurence. 
Papildus tam kabotāžas pārvadājumu ģeogrāfiskais areāls ir precīzi noteikts, jo tie būtu 
pieļaujami vienīgi ierosinātā lēmuma tekstā norādītajos Itālijas pierobežas reģionos — 
Pjemontā un Lombardijā, un Valle d’Aostas un Trentīno-Alto Adidže autonomajās provincēs, 
ja šie pārvadājumi tiek īstenoti, sniedzot autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem starp 
Itāliju un Šveici.

Referents ierosina atbalstīt Komisijas priekšlikumu, jo tas uzlabotu pārrobežu sabiedriskā 
transporta savienojumus starp abām valstīm, padarītu autobusu transportu pieejamāku un 
pievilcīgāku un nodrošinātu lielāku izvēli cilvēkiem, kas dzīvo un strādā abpus robežai.


