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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/165

Grozījums Nr. 165
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Report A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1072/2009
1. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1b) regulas 1. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

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. Tomēr šī 
tranzīta brauciena daļa neietilpst 
direktīvas par norīkotajiem darba 
ņēmējiem piemērošanas jomā. 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
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/166

Grozījums Nr. 166
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Report A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1072/2009
1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1c) 5. panta c) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

(c) kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pilna 
masa, ietverot piekabju masu, nepārsniedz 
3,5 tonnas;

(c) kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pilna 
masa, ietverot piekabju masu, ir mazāka 
nekā 2,4 tonnas;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Grozījums Nr. 167
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Report A8-0204/2018
Ismail Ertug
Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2. pantā pievieno šādu punktu: 
7.a “tranzīts" ir tāds brauciens ar kravu, 
kuru transportlīdzeklis veic, braucot cauri 
vienai vai vairākām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, un kura sākuma vieta un 
galamērķa vieta nav nevienā no šīm 
dalībvalstīm vai trešām valstīm;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vajadzīga, lai paredzētu noteikumus par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu 
darbā saskaņā ar COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Grozījums Nr. 168
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 – 3. punkts – - a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1072/2009
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) 1. pantā pievieno šādu 
apakšpunktu:

“(ba) veic starptautiskos pārvadājumus 
ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 
viedo tahogrāfu, kā noteikts 3. pantā un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 165/20141a II nodaļā.”
__________________
1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. 
februāris) 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
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22.3.2019 A8-0204/169

Grozījums Nr. 169
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Report 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. 
Pēdējai izkraušanai kabotāžas pārvadājuma 
laikā jānotiek 3 dienu laikā no pēdējās 
izkraušanas uzņēmējā dalībvalstī ienākošā 
starptautiskā pārvadājuma laikā saskaņā ar 
piemērojamo pārvadāšanas līgumu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/170

Grozījums Nr. 170
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 – aa punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1072/2009
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iekļauj šādu punktu:
“2.a Pēc 2. punktā minētā 3 dienu 
laikposma beigām pārvadātāji nedrīkst ar 
to pašu transportlīdzekli vai, ja tas ir 
sakabināts transportlīdzeklis, ar tā paša 
transportlīdzekļa mehānisko 
transportlīdzekli veikt kabotāžas 
pārvadājumus tajā pašā uzņēmējā 
dalībvalstī 60 stundas pēc tam, kad 
notikusi atgriešanās kravas pārvadātāja 
uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstī, un 
kamēr tie nav veikuši jaunu starptautisko 
pārvadājumu no uzņēmējdarbības 
veikšanas dalībvalsts.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Grozījums Nr. 171
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1072/2009
8. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 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.

4.a Šā panta 3. punktā minētos 
pierādījumus iesniedz vai nosūta 
pilnvarotajam uzņēmējas dalībvalsts 
kontroles darbiniekam pēc pieprasījuma un 
uz ceļa veiktās pārbaudes laikā. 
Dalībvalstis pieņem, ka pierādījumus 
iesniedz vai nosūta elektroniski, 
rediģējamā strukturētā formātā, ko var tieši 
izmantot uzglabāšanai un apstrādei datoros, 
piemēram, elektronisku preču pavadzīmi 
atbilstoši Konvencijai par kravu 
starptautisko autopārvadājumu līgumu 
(eCMR). 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
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22.3.2019 A8-0204/172

Grozījums Nr. 172
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1072/2009
9. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 9. panta 1. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:

“(ea) atlīdzību un apmaksāto ikgadējo 
atvaļinājumu, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 96/71/EK1a 3. panta 1. punkta 
pirmās daļas b) un c) apakšpunktā.
__________________
1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 96/71/EK (1996. gada 16. 
decembris) par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
(OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.)”

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Grozījums Nr. 173
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1072/2009
10.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaudes Pārdomāta izpilde

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Grozījums Nr. 174
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas 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 – 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. Lai panāktu vēl labāku šajā 
nodaļā paredzēto prasību ieviešanu, 
dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
īsteno saskaņotu valsts ieviešanas 
stratēģiju. Minētā stratēģija ir vērsta uz 
uzņēmumiem ar augstu riska 
novērtējumu, kā minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2006/22/EK1a 9. pantā.

__________________

1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/22/EK (2006. gada 
15. marts) 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.).

Or. en


