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Pakeitimas 95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) šiuo metu valstybės narės turi teisę 

norintiems verstis profesine vežimo kelių 

transportu veikla taikyti ne tik Reglamente 

(EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir 

papildomus reikalavimus. Paaiškėjo, kad 

ši galimybė nėra reikalinga būtiniems 

poreikiams patenkinti ir dėl jos 

susiformavo skirtinga leidimo verstis tokia 

veikla praktika. Todėl ji turėtų būti 

panaikinta; 

(3) šiuo metu valstybės narės turi teisę 

norintiems verstis profesine vežimo kelių 

transportu veikla taikyti ne tik Reglamente 

(EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir 

papildomus reikalavimus; 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Pakeitimas 96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nacionalines vežimo operacijas, 

kurias priimančioje valstybėje narėje 

laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau 

– kabotažas), reglamentuojančios taisyklės 

turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų 

vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu iš 

esmės išlaikant iki šiol užtikrintą 

liberalizacijos lygį; 

(13) nacionalines vežimo operacijas, 

kurias priimančioje valstybėje narėje 

laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau 

– kabotažas), reglamentuojančios taisyklės 

turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų 

vykdymas – lengvai užtikrinamas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtent dėl dabartinio liberalizavimo lygio susiformavo socialiniam dempingui ir nesąžiningai 

konkurencijai kelių transporto sektoriuje palankios sąlygos. Siekiant kovoti su naudojimusi pigia darbo 

jėga ir nutraukti kelių transporto bendrovių žlugdymą šalyse, kuriose dideli atlyginimai ir aukšto lygio 

socialinės sąlygos, būtina ištaisyti šią klaidą, o ne kartoti. 
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Pakeitimas 97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 skaičiaus 

apribojimas turėtų būti sumažintas iki 2 

dienų. 7 dienų laukimo laikotarpis tarp 

privalomo grįžimo į kilmės šalį ir kito 

naujo užsakymo turėtų būti privalomas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kabotažas yra pagrindinė priemonė socialiniam dempingui ir nesąžiningai konkurencijai kelių transporto 

sektoriuje plėtotis. Siekiant pakeisti padėtį, kabotažas turi būti sumažintas iki minimumo nustačius, kad 

sunkvežimiams neleidžiama važiuoti tuštiems. 
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Pakeitimas 98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

ENF 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 2 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos valstybės narės vidaus rinkos turi specifinių ypatybių ir kad jose 

pasiūla dažnai viršija paklausą, o dauguma įmonių vykdo veiklą valstybės narės teritorijoje, negalima 

atimti galimybės taikyti papildomų nacionalinių reikalavimų, jei jie proporcingi ir nediskriminaciniai. 

Pakeitimas susijęs su konkrečiu pakeitimu, kuriuo išbraukiamas pasiūlymo 3 konstatuojamosios dalies 

antras sakinys. 
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Pakeitimas 99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse vykdyti kabotažo vežimo. Atliekant 

kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą 

iškraunamas per 2 dienas nuo paskutinio 

iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, 

atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą, 

taikant privalomą 7 dienų laukimo 

laikotarpį tarp privalomo grįžimo į kilmės 

šalį ir kito naujo užsakymo.“ 

Or. en 

(Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009) 

Pagrindimas 

Kabotažas yra pagrindinė priemonė socialiniam dempingui ir nesąžiningai konkurencijai kelių transporto 

sektoriuje plėtotis. Siekiant pakeisti padėtį, kabotažas turi būti sumažintas iki minimumo nustačius, kad 

sunkvežimiams neleidžiama važiuoti tuštiems. 

 


