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21.6.2018 A8-0206/136 

Grozījums Nr.  136 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 4.e punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.e Lai novērtētu, vai Direktīvas 

96/71/EK un Direktīvas 2014/67/ES 

noteikumi ir izpildīti, uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentās iestādes šādu 

pārbaužu laikā uz ceļiem pārbauda: 

 (a)  tahogrāfa datus par attiecīgo 

dienu un iepriekšējām 56 dienām; 

 (b)  elektroniskās preču pavadzīmes 

par attiecīgo dienu un iepriekšējām 

56 dienām; 

 (c)  dokumentus, kas minēti 4.a punkta 

a), b) un c) apakšpunktā. 

 Iestādes, kas veic pārbaudes uz autoceļa, 

visu iepriekšējā punktā minēto 

informāciju nosūta tās dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm, kura ir atbildīga 

par atbilsmes Direktīvai 96/71/EK un 

Direktīvai 2014/67/ES novērtēšanu. 

 Lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, 

dalībvalstu kompetentās iestādes 

sadarbojas, sniedzot savstarpēju palīdzību 

un apmainoties ar visu būtisko 

informāciju, ievērojot nosacījumus, kas 

izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā 

(EK) Nr. 1071/2009. 

 Lai palielinātu pārrobežu izpildes un 

mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, 
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dalībvalstis visām iesaistītajām 

pilnvarotajām inspekcijas iestādēm 

nodrošina reāllaika piekļuvi Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmai (IMI), dalībvalstu 

elektroniskajiem reģistriem, kas izveidoti, 

īstenojot Regulu (EK) Nr. 1071/2009, 

vienkāršām deklarācijām, kas minētas 

šā panta 4. punktā, kā arī citām būtiskām 

datubāzēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Grozījums Nr.  137 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 4.f punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.f Lai nodrošinātu pēc iespējas 

lielāku pārredzamību, tiek publiskots tādu 

autopārvadātāju Savienības saraksts, kuri 

neatbilst attiecīgajām juridiskajām 

prasībām. Minēto Savienības sarakstu 

sagatavo, pamatojoties uz kopīgiem 

kritērijiem, kas izstrādāti Savienības 

līmenī un ko katru gadu pārskata Eiropas 

Darba iestāde. Savienības sarakstā 

iekļautajiem autopārvadātājiem piemēro 

darbības aizliegumu. Savienības sarakstā 

paredzētie darbības aizliegumi ir spēkā 

visu dalībvalstu teritorijā. Izņēmuma 

gadījumos dalībvalstis var veikt 

vienpusējus pasākumus. Ārkārtas 

gadījumos un saskaroties ar 

neparedzētām drošības problēmām, 

dalībvalstīm ir iespēja nekavējoties 

piemērot darbības aizliegumu savā 

teritorijā. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Grozījums Nr.  138 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. 4. punkta a) apakšpunkta 

vajadzībām autopārvadātājs var iesniegt 

norīkojuma paziņojumu par laikposmu, 

kas nepārsniedz sešus mēnešus. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Norīkojuma deklarācijai, kas sniegta par transportlīdzekļu vadītāju grupu un visu veidu 

transportlīdzekļiem par sešu mēnešu laikposmu, nav nekādas pievienotās vērtības attiecībā uz 

izpildi, jo tajā sniegta tikai ļoti vispārīga informācija, pamatojoties uz kuru izpildes iestādes 

nevar veikt novērtējumu par norīkojuma patiesumu. Savukārt norīkojuma deklarācija par 

katru transportlīdzekļa vadītāju un katru norīkojuma situāciju nodrošina patiesu un izpildāmu 

saikni starp pārvadājumu, no vienas puses, un tajā iesaistīto transportlīdzekļa vadītāju un 

transportlīdzekli, no otras puses. Tā ir vienīgā iespēja, kā novērst iespējamos pārkāpumus. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Grozījums Nr.  139 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstu kompetentās iestādes 

cieši sadarbojas, sniedz savstarpēju 

palīdzību un apmainās ar visu būtisko 

informāciju, ievērojot nosacījumus, kas 

izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā 

(EK) Nr. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Grozījums Nr.  140 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 5.c punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.c Lai palielinātu pārrobežu izpildes 

un mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, 

dalībvalstis visām attiecīgajām iestādēm 

nodrošina reāllaika piekļuvi IMI, 

dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem, 

kas izveidoti, īstenojot Regulu (EK) 

Nr. 1071/2009, vienkāršām deklarācijām, 

kas minētas šā panta 4. punktā, kā arī 

citām būtiskām datubāzēm. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Grozījums Nr.  141 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo 

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Līdz datumam, kas minēts otrajā daļā, 

Direktīva 2003/88/EK, Direktīva 96/71/EK 

un Direktīva 2014/67/ES ir piemērojamas 

pilnībā. 

Or. en 

 

 


