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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0206/156 

Grozījums Nr.  156 

Wim van de Camp 

PPE 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 

2. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nepiemēro 

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) apakšpunktu 

autotransporta nozarē strādājošajiem 

transportlīdzekļu vadītājiem, kas 

nodarbināti 1. panta 3. punkta 

a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad 

tiek veikti starptautiski pārvadājumi, kas 

definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un 

(EK) Nr. 1073/2009, ja norīkojuma 

laikposms šādu pārvadājumu veikšanai 

vienā kalendārajā mēnesī dalībvalstu 

teritorijā nepārsniedz trīs dienas. 

Dalībvalstis nepiemēro 

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) punktu 

autotransporta nozarē strādājošajiem 

transportlīdzekļu vadītājiem, kas 

nodarbināti 1. panta 3. punkta 

a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad 

tiek veikti starptautiski pārvadājumi, kas 

definēti Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un 

(EK) Nr. 1073/2009, ja norīkojuma 

laikposms šādu pārvadājumu veikšanai 

vienā kalendārajā mēnesī dalībvalstu 

teritorijā nepārsniedz piecas dienas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0206/157 

Grozījums Nr.  157 

Wim van de Camp 

PPE 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 

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. 

Ja norīkojuma laikposms ir ilgāks nekā 

piecas dienas, dalībvalstis 

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 

pirmās daļas b) un c) punktu piemēro 

visam norīkojuma laikposmam to teritorijā 

šā punkta pirmajā daļā minētā viena 

kalendārā mēneša periodā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0206/158 

Grozījums Nr.  158 

Wim van de Camp 

PPE 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 

2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ikdienas darba laikposmu, kas 

nepārsniedz sešas stundas un ir pavadīts 

uzņemošās dalībvalsts teritorijā, uzskata 

par pusi dienas; 

a) ikdienas darba laikposmu, kas 

nepārsniedz deviņas stundas un ir pavadīts 

uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, uzskata 

par pusi dienas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0206/159 

Grozījums Nr.  159 

Wim van de Camp 

PPE 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 

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 

deviņas vai vairāk stundas un ir pavadīts 

uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, uzskata 

par pilnu dienu; 

Or. en 

 

 


