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27.6.2018 A8-0204/100 

Grozījums Nr.  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē 

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

Regulas priekšlikums 

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

Regula (EK) Nr. 1072/2009 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“2.  Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 

1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir 

atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja 

tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā 

paša transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai 

kaimiņos esošās dalībvalstīs.   Pēdējai 

izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 

jānotiek 5 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā.”; 

 

2. Tiklīdz ir piegādāta krava, kas 

ievesta ar ienākošu starptautisku 

pārvadājumu no citas dalībvalsts vai no 

trešās valsts uz uzņēmēju dalībvalsti, 

1. punktā minētajiem pārvadātājiem ir 

atļauts ar to pašu transportlīdzekli vai, ja 

tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā 

paša transportlīdzekļa mehānisko 

transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus uzņēmējā dalībvalstī vai 

kaimiņos esošās dalībvalstīs atpakaļceļā uz 

kravas pārvadātāja uzņēmējdarbības 

reģistrācijas dalībvalsti. Pēdējai 

izkraušanai kabotāžas pārvadājuma laikā 

jānotiek 5 dienu laikā no pēdējās 

izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 

starptautiskā pārvadājuma laikā, atkarībā 

no piemērojamā pārvadājuma līguma; 

 Laikposmā, kas minēts pirmajā daļā, 

pārvadātāji var veikt kabotāžas 

pārvadājumus dalībvalstī, ja viņu 

uzturēšanās minētajā dalībvalstī 

nepārsniedz 48 stundas pēc ierašanās 

dalībvalsts teritorijā. 

 2.a Pēc 2. punkta pirmajā daļā minētā 5 

dienu laikposma beigām pārvadātājs 

nedrīkst ar to pašu transportlīdzekli vai, ja 

tas ir sakabināts transportlīdzeklis, ar tā 

paša transportlīdzekļa mehānisko 
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transportlīdzekli veikt kabotāžas 

pārvadājumus tajā pašā uzņēmējā 

dalībvalstī, kamēr nav pagājušas 72 

stundas kops brīža, kad attiecīgais 

mehāniskais transportlīdzeklis atgriezies 

kravas pārvadātāja uzņēmējdarbības 

veikšanas dalībvalstī, un kamēr šis 

mehāniskais transportlīdzeklis nav veicis 

jaunu starptautisko pārvadājumu no 

kravas pārvadātāja uzņēmējdarbības 

veikšanas dalībvalsts. 

 2.b Ja transportlīdzeklī nav uzstādīts 

viedais tahogrāfs, dalībvalstis var prasīt 

skaidrus pierādījumus par to, ka 2. un 2.a 

punktā minētie noteikumi ir izpildīti”. 

Or. en 
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Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

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. 

 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.a Lai nodrošinātu, ka noteikumi par 

autopārvadātāja profesionālās darbības 

veikšanu un par piekļuvi transporta 

tirgum tiek īstenoti efektīvi, par 

noteikumu izpildi un attiecīgo pārbaužu 

veikšanu ir atbildīga Eiropas Sauszemes 

transporta aģentūra. Tai būtu arī 

jānodrošina darbības un juridisks atbalsts 

dalībvalstīm sociālo tiesību aktu 

īstenošanā un jāveic Eiropas līmeņa 

pārbaudes. Eiropas Sauszemes transporta 

aģentūra būtu atbildīga par Eiropas 

autotransporta uzņēmumu reģistru. 

Or. en 

 

 


