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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/261

Grozījums Nr. 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regulu (EK) Nr. 1071/200918 un 
(EK) Nr. 1072/200919 īstenošanā gūtā 
pieredze liecina, ka tajās paredzētie 
noteikumi sniedz uzlabojumu iespējas 
vairākos punktos.

(1) Regulu (EK) Nr. 1071/200918 un 
(EK) Nr. 1072/200919 īstenošanā gūtā 
pieredze liecina, ka tajās paredzētie 
noteikumi pieprasa efektīvāku īstenošanu 
vairākos punktos.

__________________ __________________
18 Regula (EK) Nr. 1071/2009, ar ko 
nosaka kopīgus noteikumus par 
autopārvadātāja profesionālās darbības 
veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes 
Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 
14.11.2009., 51. lpp.).

18 Regula (EK) Nr. 1071/2009, ar ko 
nosaka kopīgus noteikumus par 
autopārvadātāja profesionālās darbības 
veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes 
Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 
14.11.2009., 51. lpp.).

19 Regula (EK) Nr. 1072/2009 par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
piekļuvi starptautisko kravas 
autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 
14.11.2009., 72. lpp.).

19 Regula (EK) Nr. 1072/2009 par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
piekļuvi starptautisko kravas 
autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 
14.11.2009., 72. lpp.).

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/262

Grozījums Nr. 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 
attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 
profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 
prasības papildus Regulā (EK) 
Nr. 1071/2009 noteiktajām. Nav pierādīts, 
ka šāda iespēja ir nepieciešama būtisko 
vajadzību apmierināšanai, un tā ir 
izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 
piekļuvi. Tāpēc tā jāatceļ.

(3) Pašlaik dalībvalstis ir tiesīgas 
attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja 
profesionālajai darbībai piemērot vēl citas 
prasības papildus Regulā (EK) 
Nr. 1071/2009 noteiktajām. Šāda iespēja 
nav izrādījusies nepieciešama būtisko 
vajadzību apmierināšanai, un tā ir 
izraisījusi atšķirības attiecībā uz šādu 
piekļuvi, apdraudot vienotā tirgus 
pareizas darbības pamatprincipus un 
pakalpojumu sniegšanas brīvību. Tāpēc tā 
jāatceļ.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/263

Grozījums Nr. 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Jānodrošina, ka 
autopārvadātājiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un 
pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī 
un ka tie reāli darbojas šādā dalībvalstī. 
Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir jāprecizē 
noteikumi par faktiskas un stabilas 
uzņēmējdarbības esību.

(4) Lai izbeigtu “fasādes” uzņēmumu 
izmantošanu, ir jānodrošina, ka 
autopārvadātājiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī, ir reāla un 
pastāvīga klātbūtne attiecīgajā dalībvalstī 
un ka tie uzņēmējdarbību veic no šīs 
dalībvalsts. Tāpēc, ņemot vērā pieredzi, ir 
jāprecizē noteikumi par faktiskas un 
stabilas uzņēmējdarbības esību.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/264

Grozījums Nr. 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 
valsts nodokļu noteikumu pārkāpumi 
varētu būtiski ietekmēt godīgas 
konkurences apstākļus kravas 
autopārvadājumu tirgū, šādi pārkāpumi 
jāiekļauj starp būtiskajiem elementiem 
labas reputācijas novērtējumā.

(6) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 
jebkādu valsts noteikumu, kas saistīti ar 
transporta nozari, pārkāpumi varētu 
būtiski ietekmēt godīgas konkurences 
apstākļus kravas autopārvadājumu tirgū, 
šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem 
elementiem labas reputācijas novērtējumā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/265

Grozījums Nr. 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā iespējamību, ka smagi 
to Savienības noteikumu pārkāpumi, kas 
attiecas uz darbinieku nosūtīšanu, un 
smagi līgumsaistībām piemērojamo tiesību 
aktu noteikumu pārkāpumi varētu būtiski 
ietekmēt kravas autopārvadājumu tirgu, kā 
arī darbinieku sociālo aizsardzību, šādi 
pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem 
elementiem labas reputācijas novērtējumā.

(7) Ņemot vērā iespējamību, ka 
nopietni to Savienības noteikumu 
pārkāpumi, kas attiecas uz līgumsaistībām 
piemērojamiem tiesību aktiem, varētu 
būtiski ietekmēt kravas autopārvadājumu 
tirgu, kā arī darbinieku sociālo aizsardzību, 
šādi pārkāpumi jāiekļauj starp būtiskajiem 
elementiem labas reputācijas novērtējumā.

Or. en



AM\1180742LV.docx PE621.710v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/266

Grozījums Nr. 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

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.

(8) Ņemot vērā godīgas konkurences 
nozīmi ES vienotajā tirgū, ar šo jautājumu 
saistīto Savienības noteikumu pārkāpumi 
jāņem vērā pārvadājumu vadītāju un 
uzņēmumu labas reputācijas novērtējumā. 
Attiecīgi jāprecizē Komisijas pilnvaras 
noteikt attiecīgo pārkāpumu smaguma 
pakāpi.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/267

Grozījums Nr. 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Valstu elektroniskajos reģistros 
iekļautajai informācijai par pārvadātājiem 
jābūt pēc iespējas pilnīgākai, lai valsts 
iestādēm, kas atbild par attiecīgo noteikumi 
izpildi, būtu pietiekams priekšstats par 
pārbaudāmajiem pārvadātājiem. Jo īpaši 
informācijai par pārvadātāju rīcībā esošo 
transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, 
to nolīgto darbinieku skaitu, to riska 
novērtējumu, un finanšu pamatinformācijai 
par pārvadātājiem vajadzētu uzlabot 
Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un (EK) 
Nr. 1072/2009 noteikumu izpildi valstu un 
pārrobežu mērogā. Tāpēc attiecīgi jāgroza 
noteikumi par valsts elektronisko reģistru.

(11) Valstu elektroniskajos reģistros 
iekļauto informāciju par pārvadātājiem 
vajadzētu pastāvīgi uzturēt pilnīgu un 
atjauninātu, lai valsts iestādēm, kas atbild 
par attiecīgo noteikumi izpildi, būtu 
pietiekams priekšstats par pārbaudāmajiem 
pārvadātājiem. Jo īpaši informācijai par 
pārvadātāju rīcībā esošo transportlīdzekļu 
skaitu, to nolīgto autovadītāju skaitu, to 
riska novērtējumu un finanšu 
pamatinformācijai par pārvadātājiem 
vajadzētu uzlabot Regulu (EK) 
Nr. 1071/2009 un (EK) Nr. 1072/2009 
noteikumu izpildi valstu un pārrobežu 
mērogā. Tāpēc attiecīgi jāgroza noteikumi 
par valsts elektronisko reģistru.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/268

Grozījums Nr. 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Noteikumiem par iekšzemes 
pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 
pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 
(“kabotāža”), jābūt skaidriem, vienkāršiem 
un viegli izpildāmiem, vienlaikus kopumā 
saglabājot līdz šim sasniegto liberalizācijas 
līmeni.

(13) Noteikumiem par iekšzemes 
pārvadājumiem, ko ārvalstu pārvadātāji 
pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī 
(“kabotāža”), vajadzētu būt skaidriem, 
vienkāršiem un viegli izpildāmiem, 
vienlaikus stingri saglabājot līdz šim 
sasniegto liberalizācijas līmeni.

Or. en



AM\1180742LV.docx PE621.710v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/269

Grozījums Nr. 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jāprecizē, kādiem līdzekļiem 
autopārvadātāji var pierādīt atbilstību 
kabotāžas pārvadājumu noteikumiem. 
Elektroniskas pārvadājumu informācijas 
izmantošana un pārsūtīšana jāatzīst kā 
viens no šādiem līdzekļiem, kam vajadzētu 
vienkāršot attiecīgo pierādījumu 
iesniegšanu un to apstrādi, kuru veic 
kompetentās iestādes. Šim nolūkam 
izmantotajam formātam jānodrošina 
uzticamība un autentiskums. Ņemot vērā, 
ka efektīva informācijas elektroniskas 
apmaiņas izmantošana pārvadājumu un 
loģistikas jomā palielinās, ir svarīgi 
nodrošināt saskaņotību tiesiskajos 
regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz 
administratīvo procedūru vienkāršošanu.

(15) Raitai iekšējā tirgus darbībai un 
nevajadzīga administratīvā sloga 
samazināšanai ir nepieciešama tālāka 
nozares un dokumentu apmaiņas 
digitalizācija, un tāpēc būtu jāprecizē, 
kādiem līdzekļiem autopārvadātāji var 
pierādīt atbilstību kabotāžas pārvadājumu 
noteikumiem. Elektroniskas pārvadājumu 
informācijas izmantošana un pārsūtīšana 
būtu jāatzīst par vienu no šādiem 
līdzekļiem, kam vajadzētu vienkāršot 
attiecīgo pierādījumu iesniegšanu un to 
apstrādi, kuru veic kompetentās iestādes. 
Šim nolūkam izmantotajam formātam būtu 
jānodrošina uzticamība un autentiskums. 
Ņemot vērā, ka efektīva elektroniskas 
informācijas apmaiņas izmantošana 
pārvadājumu un loģistikas jomā palielinās, 
ir svarīgi nodrošināt saskaņotību tiesiskajos 
regulējumos un noteikumos, kas attiecas uz 
administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0204/270

Grozījums Nr. 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts Regula (EK) Nr. 1071/2009
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītro a) apakšpunktu; svītrots

Or. en


