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Grozījums Nr. 748
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL 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 piemēro Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un 
c) apakšpunktu autotransporta nozarē 
strādājošajiem transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas nodarbināti minētās 
direktīvas 1. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad 
tiek veikti starptautiski vai kabotāžas 
pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) 
Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009 
un Regulu (EK) Nr. 1073/2009 tranzītu 
uzskata par starptautisku pārvadājumu. 
Transportlīdzekļa vadītāju, kas dalībvalsts 
teritoriju šķērso tranzītā, neveicot kravas 
iekraušanu vai izkraušanu, uzskata par 
norīkotu darbā uz minēto dalībvalsti.
Izmantojot atkāpi, dalībvalstis nepiemēro 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 
pirmās daļas b) un c) punktu 
autotransporta nozarē strādājošiem 
transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
nodarbināti minētās direktīvas 1. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētajos 
uzņēmumos, kad tiek veikti starptautiski 
pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) 
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Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009, ja 
minētie pārvadājumi aprobežojas ar 
pārvadājumiem, kas sākas dalībvalstī, 
kurā autopārvadātājs ir reģistrēts, un tiek 
veikti tieši uz citu dalībvalsti, kam divu 
darba dienu laikā pēc ierašanās seko 
viena izkraušana un/vai viena iekraušana 
šajā dalībvalstī un tūlītēja atgriešanās 
dalībvalstī, kurā autopārvadātājs ir 
reģistrēts, un kas neietver nekādus 
kabotāžas pārvadājumus vai jebkāda cita 
veida pārvadājumus nevienā citā 
dalībvalstī.



AM\1180678LV.docx PE621.702v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0206/749

Grozījums Nr. 749
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen, 
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Maria Arena, Hugues 
Bayet, Marc Tarabella, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Kati Piri, Paul Tang

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 piemēro Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un 
c) apakšpunktu autotransporta nozarē 
strādājošajiem transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas nodarbināti minētās 
direktīvas 1. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, kad 
tiek veikti starptautiski vai kabotāžas 
pārvadājumi, kas definēti Regulās (EK) 
Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009.

Izmantojot atkāpi, dalībvalstis nepiemēro 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta 
pirmās daļas b) un c) punktu 
autotransporta nozarē strādājošiem 
transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
nodarbināti minētās direktīvas 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 
minētie pārvadājumi aprobežojas ar 
pārvadājumiem, kas sākas dalībvalstī, 
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kurā autopārvadātājs ir reģistrēts, un tiek 
veikti tieši uz citu dalībvalsti, kam divu 
darba dienu laikā pēc ierašanās seko 
viena izkraušana un/vai viena iekraušana 
šajā dalībvalstī un tūlītēja atgriešanās 
dalībvalstī, kurā autopārvadātājs ir 
reģistrēts, un kas neietver nekādus 
kabotāžas pārvadājumus vai jebkāda cita 
veida pārvadājumus nevienā citā 
dalībvalstī.

. 


