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21.6.2018 A8-0206/115 

Grozījums Nr.  115 

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 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai nodrošinātu sekmīgu un 

samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu 

autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei 

specifiski noteikumi, kuros būtu ņemta 

vērā autotransporta nozarē nodarbinātajam 

darbaspēkam raksturīgā augstā mobilitāte 

un kuri nodrošinātu līdzsvaru starp 

transportlīdzekļu vadītāju sociālo 

aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt 

pārrobežu pakalpojumus. 

(11) Lai nodrošinātu sekmīgu un 

samērīgu Direktīvas 96/71/EK īstenošanu 

autotransporta nozarē, ir vajadzīgi nozarei 

specifiski noteikumi un jāpastiprina to 

izpilde, ņemot vērā autotransporta nozarē 

nodarbinātajam darbaspēkam raksturīgo 

ļoti augsto mobilitāti un nodrošinot 
līdzsvaru starp transportlīdzekļu vadītāju 

sociālo aizsardzību un pārvadātāju brīvību 

sniegt pārrobežu pakalpojumus. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Grozījums Nr.  116 

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 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Šādiem sabalansētiem kritērijiem 

būtu jābalstās pieņēmumā, ka 

transportlīdzekļa vadītājam ir pietiekama 

saikne ar uzņemošās dalībvalsts teritoriju. 

Tādēļ būtu jānosaka laika limits, pēc kura 

pārsniegšanas tiktu piemērota uzņemošās 

dalībvalsts minimālā darba samaksas 

likme un minimālais apmaksātais 

ikgadējais atvaļinājums. Šis laika limits 

nebūtu jāpiemēro attiecībā uz kabotāžas 

pārvadājumiem, kas definēti Regulā (EK) 

Nr. 1072/200918 un Regulā (EK) 

Nr. 1073/200919, jo viss pārvadājums 

notiek uzņemošajā dalībvalstī. Līdz ar to 

kabotāžai būtu jāpiemēro uzņēmējas 

dalībvalsts minimālā darba samaksas 

likme un minimālais apmaksātais 

ikgadējais atvaļinājums neatkarīgi no 

transportlīdzekļa vadītāja veikto 

pārvadājumu biežuma un ilguma. 

(12) Kabotāžas pārvadājumi, kas 

definēti Regulā (EK) Nr. 1072/200918 un 

Regulā (EK) Nr. 1073/200919, ir tāda 

pakalpojumu sniegšana, uz kuru attiecas 

Direktīva 96/71/EK, jo viss pārvadājums 

notiek citā dalībvalstī. Līdz ar to kabotāžai 

būtu jāpiemēro uzņemošās dalībvalsts 

minimālā atlīdzības likme un minimālais 

apmaksātais ikgadējais atvaļinājums 

neatkarīgi no transportlīdzekļa vadītāja 

veikto pārvadājumu biežuma un ilguma. 

__________________ __________________ 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas 

autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 

14.11.2009., 72. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas 

autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 

14.11.2009., 72. lpp.). 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 19 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam 

autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko 

groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV 

L 300, 14.11.2009., 88. lpp.). 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam 

autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko 

groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV 

L 300, 14.11.2009., 88. lpp.). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Grozījums Nr.  117 

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 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai nodrošinātu nozarei specifisko 

noteikumu par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā efektīvu un sekmīgu izpildi un 

novērstu nesamērīgu administratīvo slogu 

pārvadātājiem, kuri ir nerezidenti, 

autotransporta nozarē būtu jānosaka īpašas 

administratīvas un kontroles prasības, 

pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādas 

kontrolierīces kā digitālie tahogrāfi. 

(13) Lai nodrošinātu skaidrus nozarei 

specifiskus noteikumus par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā, kuri izriet no Direktīvas 

96/71/EK [grozīta ar COD 2016/0070] un 

Direktīvas 2014/67/ES, kā arī to efektīvu 

un sekmīgu izpildi un novērstu nesamērīgu 

administratīvo slogu pārvadātājiem, kuri ir 

nerezidenti, autotransporta nozarē būtu 

jāievieš Komisijas izstrādātas standarta 

veidlapas un samazinātas īpašas 

administratīvas un kontroles prasības, 

pilnībā izmantojot iespējas, ko sniedz tādi 

kontroles līdzekļi kā Iekšējā tirgus 

informācijas sistēma (IMI), GNSS 

(Globālā navigācijas satelītu sistēma) 

portāls autotransportam un viedie 
tahogrāfi. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Grozījums Nr.  118 

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 

13.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Prakse, kurā mātes uzņēmumiem 

vienā dalībvalstī tiek piešķirta lielākā daļa 

peļņas, savukārt transporta uzņēmumi 

citās dalībvalstīs tiek atstāti ar 

ierobežotiem resursiem, lai gan tie rada 

lielāko daļu apgrozījuma to transporta 

uzņēmējdarbībā, var izraisīt nevienlīdzību 

un nesamērīgu peļņas novirzīšanu starp 

dalībvalstīm, un no tā būtu jāizvairās. 

Šāda prakse rada negatīvu sociālu 

ietekmi, proti, transportlīdzekļu vadītāju 

ienākumi dalībvalstīs, kurās atrodas 

transporta meitasuzņēmumi, tiek uzturēti 

zemāki. Lai novērstu iespējamu negodīgu 

konkurenci autotransporta nozarē, šāda 

prakse būtu rūpīgi jāanalizē nolūkā to 

nepieļaut. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Grozījums Nr.  119 

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 

13.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13b) Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 

sociālās jomas tiesību aktiem, līdz Eiropas 

Darba iestādes izveidei kompetentajām 

uzraudzības iestādēm vajadzīga piekļuve 

visiem IMI un GNSS datiem un jāveic to 

pārbaude. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Grozījums Nr.  120 

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 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2006/22/EK 

2. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katru gadu pārbauda plašas un 

reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes 

locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, 

uzņēmumi un transportlīdzekļi visās 

kategorijās, uz kurām attiecas Regulas 

(EK) Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014, 

kā arī apkalpes locekļi un transportlīdzekļu 

vadītāji, uz kuriem attiecas 

Direktīva 2002/15/EK. 

Katru gadu pārbauda plašas un 

reprezentatīvas grupas, ko veido apkalpes 

locekļi, transportlīdzekļu vadītāji, 

uzņēmumi un transportlīdzekļi visās 

transporta kategorijās, uz kurām attiecas 

Regulas (EK) Nr. 561/2006 un (ES) 

Nr. 165/2014, kā arī apkalpes locekļi un 

transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem 

attiecas Direktīva 2002/15/EK. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Grozījums Nr.  121 

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 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2006/22/EK 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, 

ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz 

dažādiem transporta un uzņēmumu 

veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja 

pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas 

(EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) 

Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK 

pārkāpumi. 

1. Pārbaudes uzņēmumu telpās plāno, 

ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz 

dažādiem transporta un uzņēmumu 

veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja 

pārbaudēs uz ceļiem atklāti smagi Regulas 

(EK) Nr. 561/2006, Regulas (ES) 

Nr. 165/2014 vai Direktīvas 2002/15/EK 

pārkāpumi attiecībā uz maksimālo nedēļas 

un dienas darba laiku un prasībām par 

pārtraukumiem, atpūtas laikposmiem un 

nakts darbu; 

Or. en 



 

AM\1157246LV.docx  PE621.702v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.6.2018 A8-0206/122 

Grozījums Nr.  122 

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 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2006/22/EK 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) atsevišķos gadījumos pēc kādas 

dalībvalsts motivēta pieprasījuma. 

(b) atsevišķos gadījumos pēc kādas 

dalībvalsts īpaša pieprasījuma. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Grozījums Nr.  123 

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 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2006/22/EK 

9. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 

vienotu formulu uzņēmumu riska 

novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā 

pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un 

biežumu, kā arī to kontroles pasākumu 

rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti, 

un to, vai attiecīgais autotransporta 

uzņēmums visos tā autoparkā esošajos 

transportlīdzekļos izmanto viedos 

tahogrāfus atbilstoši Regulas (ES) 

Nr. 165/2014 II nodaļai. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs 

direktīvas 12. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 

vienotu formulu uzņēmumu riska 

novērtējuma aprēķināšanai, kurā ņem vērā 

pārkāpumu skaitu, smaguma pakāpi un 

biežumu, kā arī to kontroles pasākumu 

rezultātus, kuros pārkāpumi nav konstatēti. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 

ar šīs direktīvas 12. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

Or. en 



 

AM\1157246LV.docx  PE621.702v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.6.2018 A8-0206/124 

Grozījums Nr.  124 

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 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 2006/22/EK 

9. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Lai veicinātu mērķtiecīgākas 

pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma 

sistēmas dati kontroles pasākuma norises 

laikā ir pieejami visām attiecīgās 

dalībvalsts kompetentajām kontroles 

iestādēm.; 

4. Lai veicinātu mērķtiecīgākas 

pārbaudes uz ceļa, valsts riska novērtējuma 

sistēmas dati kontroles pasākuma norises 

laikā ir pieejami visām dalībvalstu 

kompetentajām kontroles iestādēm; 

Or. en 

 

 


