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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0206/729

Grozījums Nr. 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas 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
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai transportlīdzekļu vadītājiem 
garantētu paredzētos darba apstākļus un 
novērstu konkurences izkropļojumus, ko 
rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi 
pienācīgi, sekmīgi un konsekventi 
uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. 
Tādēļ ir vēlams esošās 
Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās 
izpildes nodrošināšanas prasības 
attiecināt arī uz Direktīvā 2002/15/EK 
izklāstīto darba laika noteikumu 
ievērošanas kontroli.

(5) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, transportlīdzekļu vadītājiem 
garantētu paredzētos darba apstākļus un 
novērstu konkurences izkropļojumus, ko 
rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi 
pienācīgi, sekmīgi un konsekventi 
uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. 
Uzsver, ka pārbaudēs uz ceļa ir grūti 
noteikt, vai ir izpildīti darba laika 
noteikumi, un tāpēc šādas pārbaudes būtu 
jāveic tikai autopārvadātāja telpās. 

Or. pl
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0206/730

Grozījums Nr. 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas 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
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir konstatēts, ka dalībvalstu 
administratīvā sadarbība sociālās jomas 
noteikumu īstenošanā autotransporta 
nozarē bija nepietiekama, kā rezultātā 
pārrobežu izpildes nodrošināšana bija 
apgrūtināta, neefektīva un 
nekonsekventa. Tādēļ ir jāizveido satvars 
sekmīgai saziņai un savstarpējai palīdzībai, 
kā arī apmaiņai ar datiem par pārkāpumiem 
un informāciju par labu praksi izpildes 
nodrošināšanā.

(6) Būtu padziļināti jāuzlabo un 
jākoordinē dalībvalstu administratīvā 
sadarbība visu noteikumu īstenošanā 
autotransporta nozarē. Tādēļ ir jāizveido 
satvars sekmīgai saziņai un savstarpējai 
palīdzībai, kā arī apmaiņai ar datiem par 
pārkāpumiem un informāciju par labu 
praksi izpildes nodrošināšanā.

Or. pl
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0206/731

Grozījums Nr. 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas 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
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai vēl vairāk uzlabotu izpildes 
nodrošināšanas efektivitāti, lietderību un 
konsekvenci, būtu vēlams pilnveidot 
dalībvalstu esošo riska novērtējuma 
sistēmu iespējas un pielietojumu. Piekļuve 
riska novērtējuma sistēmu datiem ļautu 
mērķtiecīgāk organizēt noteikumus 
neievērojošo pārvadātāju kontroles, 
savukārt vienota formula autopārvadājumu 
uzņēmumu riska novērtēšanai sekmētu 
taisnīgāku attieksmi pret pārvadātājiem 
kontroles laikā.

(7) Lai pastiprinātu pārrobežu 
administratīvo sadarbību un uzlabotu 
izpildes nodrošināšanas efektivitāti, 
lietderību un konsekvenci, būtu vēlams 
pilnveidot dalībvalstu esošo riska 
novērtējuma sistēmu iespējas un 
pielietojumu. Piekļuve riska novērtējuma 
sistēmu datiem ļautu mērķtiecīgāk 
organizēt noteikumus neievērojošo 
pārvadātāju kontroles, savukārt vienota 
formula autopārvadājumu uzņēmumu riska 
novērtēšanai sekmētu taisnīgāku attieksmi 
pret pārvadātājiem kontroles laikā.

Or. pl
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0206/732

Grozījums Nr. 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas 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
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus Direktīvas 2006/22/EK 
īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/201114.

svītrots

_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Or. pl
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0206/733

Grozījums Nr. 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR grupas 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
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Perifērijā esošām dalībvalstīm ir 
daudz grūtāk sasniegt Savienības iekšējā 
tirgus centru. Tām nākas šķērsot vienu 
vai pat divas ārpussavienības valstis un 
iziet visas nepieciešamās robežu un 
muitas pārbaudes, kas paildzina kopējo 
ceļā pavadīto laiku un attiecīgi palielina 
izmaksas.

Or. pl


