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27.6.2018 A8-0204/71 

Pakeitimas 71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius.Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės, įskaitant priekabą, 

masė neviršija 3,5 tonų. Tokių įmonių 

skaičius didėja. Todėl kelios valstybės 

narės nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų siekiama išvengti 

galimų spragų ir užtikrinti minimalų 
sektoriaus, naudojančio variklines 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės, įskaitant 

priekabą, masė yra nuo 2,8 iki 3,5 tonos 

tarptautinio vežimo atveju, specializacijos 

lygį ir taip suderinti visų vežėjų 

konkurencijos sąlygas, visiems vienodai 

turėtų būti taikomi vertimosi profesine 

vežimo kelių transportu veikla 

reikalavimai, vengiant neproporcingos 

administracinės naštos. Kadangi šis 
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reglamentas taikomas tik įmonėms, 

vežančioms krovinius samdos pagrindais 

arba už atlygį, ši nuostata netaikoma 

įmonėms, vykdančioms vežimo operacijas 

savo sąskaita; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Pakeitimas 72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės, įskaitant priekabą, 

masė yra nuo 2,8 iki 3,5 tonos, ir verčiasi 

tarptautinio transporto veikla, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau, kadangi šiomis 

transporto priemonėmis atliekamos 
operacijos paprastai būna riboto masto, 

atitinkami reikalavimai turėtų būti mažiau 

griežti nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Pakeitimas 73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Pakeitimas 74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. Įmonės, 

kurios verčiasi krovinių vežimo kelių 

transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę, kurios 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė, įskaitant priekabas, viršija 3,5 

tonos, ir 900 EUR už kiekvieną papildomą 
transporto priemonę, kurios leistina 

pakrautos transporto priemonės masė, 

įskaitant priekabas, siekia 2,8–3,5 tonų. 

Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė, įskaitant priekabas, siekia 2,8–3,5 

tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 
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transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto priemonę. 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

900 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. 

Or. en 

(1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis) 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Pakeitimas 75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kiekvienais metais valstybės narės 

parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių 

po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 

birželio 30 d. Komisijai perduoda 

motorinių transporto priemonių, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginių, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, naudojimo jų 

teritorijoje ataskaitą. Ataskaitoje 

pateikiama: 

3. Kiekvienais metais valstybės narės 

parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių 

po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 

birželio 30 d. Komisijai perduoda 

motorinių transporto priemonių, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė, įskaitant priekabas, siekia 2,8–3,5 

tonų ir kurios naudojamos tarptautinio 

vežimo veiklai vykdyti bei yra įsisteigusios 

jų teritorijoje, naudojimo ataskaitą. 

Ataskaitoje pateikiama: 

Or. en 

(26 straipsnio 3 dalis) 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Pakeitimas 76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

26 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vežėjams, kurie verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudodami 

tik motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, išduotų leidimų 

skaičius; 

a) vežėjams, kurie verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudodami 

tik motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė, įskaitant priekabas, siekia 2,8–

3,5 tonų ir kurios naudojamos 

tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, 

išduotų leidimų skaičius; 

Or. en 

(26 straipsnio 3 dalies a punktas) 

 


