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22.3.2019 A8-0206/751

Grozījums Nr. 751
Andrey Novakov

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 – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja norīkojuma laikposms ir ilgāks nekā 
trīs dienas, dalībvalstis 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 
pirmās daļas b) un c) apakšpunktu 
piemēro visam norīkojuma laikposmam to 
teritorijā šā punkta pirmajā daļā minētā 
viena kalendārā mēneša periodā.

Transportlīdzekļa vadītāju neuzskata par 
norīkotu darbā Direktīvas 96/71/EK 
izpratnē, ja tas veic divpusējus 
starptautiskus pārvadājumus.
Šajā direktīvā ar precēm saistīts divpusējs 
pārvadājums ir preču pārvadāšana, 
pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, no 
uzņēmuma izveides dalībvalsts 
Regulas (EK) Nr. 1071/2009 2. panta 
8. punkta izpratnē vai no trešās valsts, vai 
no ES ārējās robežas pirmās šķērsošanas 
vietas uz citu dalībvalsti vai trešo valsti vai 
no citas dalībvalsts vai trešās valsts uz 
uzņēmuma izveides dalībvalsti.
2.а Šā panta 2. punktā izklāstīto 
atkāpi dalībvalstis preču pārvadāšanai 
piemēro arī tad, ja transportlīdzekļa 
vadītājs viena mēneša laikā veic ne vairāk 
kā desmit papildu pārvadājumus. Tiek 
uzskatīts, ka šādi pārvadājumi ir veikti, 
braucot turpceļā vai pēc pēdējā divpusējā 
starptautiskā pārvadājuma, vai arī 
braucot atpakaļceļā uz uzņēmuma 
izveides dalībvalsti.
2.ab Šajā direktīvā starptautisks 
pārrobežu pārvadājums ir preču 
pārvadāšana, pamatojoties uz 
pārvadājuma līgumu, starp divām 
dažādām dalībvalstīm, neviena no kurām 
nav pārvadājuma izpildes uzņēmuma 
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izveides dalībvalsts. Ja 2.a panta 
nosacījumi nav izpildīti, dalībvalstis 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantu piemēro 
visam ar starptautisku pārrobežu 
pārvadājumu veikšanu saistītā norīkojuma 
laikposmam savā teritorijā.

2.b Transportlīdzekļa vadītāju, kas 
veic neregulārus vai regulārus 
starptautiskos pasažieru pārvadājumus 
Regulas (EK) Nr. 1073/2009 izpratnē, 
neuzskata par norīkotu darbā 
Direktīvas 96/71/EK izpratnē: ja pasažieri 
transportlīdzeklī iekāpj uzņēmuma 
izveides dalībvalstī un tiek nogādāti uz 
citu dalībvalsti vai trešo valsti; ja pasažieri 
transportlīdzeklī iekāpj kādā no 
dalībvalstīm vai trešā valstī un tiek 
nogādāti uz uzņēmuma izveides 
dalībvalsti; vai ja pasažieri 
transportlīdzeklī iekāpj un no tā izkāpj 
uzņēmuma izveides dalībvalstī, jo piedalās 
vietējās ekskursijās Regulas (EK) 
Nr. 1073/2009 izpratnē.
2.c Transportlīdzekļa vadītāju, kas 
veic kabotāžas pārvadājumu, kā tas 
definēts Regulā (EK) Nr. 2009/2009 un 
Regulā (EK) Nr. 1073/2009, uzskata par 
norīkotu darbā saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK. Neskarot 
Direktīvas 96/71/EK 2. panta 1. punktu, 
transportlīdzekļa vadītāju neuzskata par 
norīkotu darbā uz tās dalībvalsts 
teritoriju, kuru transportlīdzekļa vadītājs 
šķērso tranzītā, neveicot kravas 
iekraušanu vai izkraušanu un neuzņemot 
vai neizsēdinot pasažierus.
2.d Transportlīdzekļa vadītāju, kas 
veic kombinēta autopārvadājuma sākuma 
vai beigu posmu Direktīvas 92/106/EEK 
izpratnē, neuzskata par norīkotu darbā 
Direktīvas 96/71/EK izpratnē, ja 
attiecīgais brauciena posms būtībā ir 
divpusēju pārvadājumu izpilde, kā tas 
noteikts šā panta 2. punktā.
2.e Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā 
ar Direktīvu 2014/67/ES transporta 
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uzņēmumiem no citām dalībvalstīm un 
darbā norīkotajiem transportlīdzekļu 
vadītājiem viegli un pārredzami būtu 
pieejami darbā pieņemšanas noteikumi, 
kas minēti Direktīvas 96/71/EK 3. pantā 
un paredzēti darba koplīgumos atbilstoši 
minētās direktīvas 3. panta 1. un 
8. punktam. Tā ir jo īpaši informācija par 
atšķirīgu atalgojumu un to, no kādiem 
elementiem attiecīgais atalgojums 
veidojas, cita starpā arī par atalgojuma 
elementiem, kas paredzēti vietējā vai 
reģionālā līmenī spēkā esošajos darba 
koplīgumos, kā arī informācija par 
metodi, pēc kuras tiek aprēķināts 
atalgojums izmaksai, un attiecīgā 
gadījumā par kritērijiem, pēc kuriem tiek 
noteikts iedalījums atšķirīgās darba algas 
kategorijās. Saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2018/957, ar ko groza 
Direktīvu 96/71/EK, transporta 
uzņēmumus nesoda, ja atbilstību 
atlīdzības elementiem, metodei, pēc kuras 
tiek aprēķināts atalgojums izmaksai, un 
attiecīgā gadījumā kritērijiem, pēc kuriem 
tiek noteikts iedalījums atšķirīgās darba 
algas kategorijās, nav nodrošinājuši 
tāpēc, ka minētie dati nav publiski 
pieejami.
2.f Trešās valstīs izveidotiem 
transporta uzņēmumiem nepiemēro 
labvēlīgāku režīmu nekā dalībvalstīs 
izveidotiem transporta uzņēmumiem. 
Nodrošinot trešās valstīs izveidotiem 
autotransporta uzņēmumiem pieeju ES 
tirgum, dalībvalstis divpusējos nolīgumos 
ar attiecīgajām trešām valstīm īsteno 
pasākumus, kas līdzvērtīgi 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā 
[XX/XX] noteiktajiem pasākumiem (lex 
specialis). Dalībvalstis šādus līdzvērtīgus 
pasākumus cenšas īstenot arī ar trešām 
valstīm noslēgtu daudzpusējo nolīgumu 
kontekstā. Attiecīgos ar trešām valstīm 
noslēgto divpusējo un daudzpusējo 
nolīgumu noteikumus dalībvalstis dara 
zināmus Komisijai. Lai trešās valsts 
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pārvadātāji varētu pienācīgi pārbaudīt šo 
līdzvērtīgo pasākumu izpildi attiecībā uz 
norīkošanu darbā, dalībvalstis nodrošina, 
ka attiecībā uz pozicionēšanu ar 
tahogrāfu pārskatītie 
Regulas (ES) XXX/XXX noteikumi 
[regula, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 165/2014] tiek īstenoti saistībā ar 
Eiropas Nolīgumu par transportlīdzekļu 
apkalpju darbu starptautiskajos 
autopārvadājumos (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Grozījums Nr. 752
Andrey Novakov

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 – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ikdienas darba laikposmu, kas ilgst 
sešas vai vairāk stundas un ir pavadīts 
uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata 
par pilnu dienu;

(b) ikdienas darba laikposmu, kas ilgst 
vairāk nekā sešas stundas un ir pavadīts 
uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata 
par pilnu dienu;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Grozījums Nr. 753
Andrey Novakov

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 – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pārtraukumus un atpūtas 
laikposmus, kā arī darbgatavības 
laikposmus, kas pavadīti uzņemošās 
dalībvalsts teritorijā, uzskata par darba 
laikposmu.

(c) pārtraukumus un atpūtas 
laikposmus, kas neietilpst darbgatavības 
laikposmos, kuri pavadīti uzņemošās 
dalībvalsts teritorijā, neuzskata par darba 
laikposmu.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Grozījums Nr. 754
Andrey Novakov

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. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa papīra vai 
elektroniskā formātā darīt pieejamu 
norīkojuma paziņojuma kopiju un 
pierādījumu uzņemošajā dalībvalstī 
veiktajam pārvadājumam, piemēram, 
elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. pantā 
minēto pierādījumu;

(b) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa papīra vai 
elektroniskā formātā darīt pieejamu 
norīkojuma paziņojuma kopiju un 
pierādījumu uzņemošajā dalībvalstī 
veiktajam pārvadājumam, piemēram, 
elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. pantā 
minēto pierādījumu, nodrošinot, ka šāds 
pienākums nevairo lieku birokrātiju;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Grozījums Nr. 755
Andrey Novakov

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. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamu 
papīra vai elektroniskā formātā vienā no 
uzņemošās dalībvalsts oficiālajām valodām 
vai angļu valodā iztlkota darba līguma vai 
Padomes Direktīvas 91/533/EEK 3. panta 
izpratnē līdzvērtīga dokumenta kopiju;

(d) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamu 
papīra vai elektroniskā formātā vienā no 
uzņemošās dalībvalsts oficiālajām valodām 
vai angļu valodā iztulkota darba līguma vai 
Padomes Direktīvas 91/533/EEK 3. panta 
izpratnē līdzvērtīga dokumenta kopiju, 
nodrošinot, ka šāds pienākums nevairo 
lieku birokrātiju;

__________________ __________________
Padomes 1991. gada 14. oktobra 
Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu 
informēt darbiniekus par darba līguma vai darba 
attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 
32. lpp.).

Padomes 1991. gada 14. oktobra 
Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu 
informēt darbiniekus par darba līguma vai darba 
attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 
32. lpp.).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Grozījums Nr. 756
Andrey Novakov

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. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamas 
papīra vai elektroniskā formātā darba 
algas lapu kopijas par pēdējiem diviem 
mēnešiem; pārbaudes uz ceļa laikā 
transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts 
sazināties ar uzņēmuma galveno biroju, 
pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu 
fizisku vai juridisku personu, kas var 
nodrošināt attiecīgā dokumenta kopiju;

(e) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamas 
papīra vai elektroniskā formātā savas 
iepriekšējā mēneša darba algas lapas 
kopiju; pārbaudes uz ceļa laikā 
transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts 
sazināties ar uzņēmuma galveno biroju, 
pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu 
fizisku vai juridisku personu, kas var 
nodrošināt attiecīgā dokumenta kopiju;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Grozījums Nr. 757
Andrey Novakov

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. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) pienākumu autopārvadātājam pēc 
uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma 
pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma 
laikposms, saprātīgā termiņā iesniegt šā 
punkta b), c) un e) apakšpunktā minēto 
dokumentu kopijas papīra vai elektroniskā 
formātā.

(f) pienākumu autopārvadātājam pēc 
uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma 
pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma 
laikposms, abu pušu apstiprinātā saprātīgā 
termiņā iesniegt šā punkta b), c) un 
e) apakšpunktā minēto dokumentu kopijas 
papīra vai elektroniskā formātā.

Or. bg


